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PREFÁCIO

Como em um empréstimo de mãos para que o mundo conheça 
e se reconheça nas letras, formas e fórmulas literárias, Rúbia, como 
uma Rubi, pedra preciosa de cor vermelho-sangue, organiza estes es-
critos, proporcionando aos que a esta obra se aproximem, um puro de-
leite na formação educacional. Ela doa, em sangue e formosura, uma 
obra construída a várias mãos, adentrando ao conteúdo permeado 
pelas diversas maneiras de pensar e colocar em prática numa mate-
rialização consistente e capaz de suscitar novos caminhos.

O terreno fértil da criação pesquisada e/ou encontrada no inte-
rior de cada autor/autora se enche de sementes-letras que se trans-
formaram em solos propícios ao aprendizado daqueles que já se de-
cidiram em estabelecer contato direto com pensamentos, atos e não 
omissões destes escritores. Esta fertilidade literária poderá ser sentida 
na medida em que vamos estabelecendo interação pessoal com os 
escritos e, ao mesmo tempo, tornando-nos escritores com os escrito-
res que lemos.

“Educação: ensaios para uma aprendizagem significativa” che-
ga até você num desejo de encontrar o diálogo necessário ao desven-
damento de mistérios que muitas vezes são encontrados entre escri-
tos, escritores e leitores. Chega abrindo portas para que a diversidade 
entre num contexto de reflexões individuais ou coletivas, impulsionan-
do a satisfação de cada um em estar diante de um instrumento de 
pesquisa e encontre o gosto pelo aspecto textual de sua escolha. 

A obra se caracteriza na adversidade, contudo encontra seu 
fio condutor na interação entre os escritos, realizando um diálogo ple-
no que passeia no território educacional, trazendo apurada reflexão 
em torno da humanização, adentrando aos recursos metodológicos 
capazes de inserir o público leitor na condição de agentes da própria 
obra. Este passeio se concretiza em cada artigo escrito, aproximando 
a linguagem pedagógica numa dimensão que favorece a aproximação 
de olhares em novos temas e fazendo conexões que permitem religar 
diversos conhecimentos.

Nestas páginas encontraremos um misto de experiências e 
ciências, em linguagem propícia de quem acredita no fenômeno edu-



cativo, acreditando, também, que é possível abrir caminhos para que 
outros encontrem o prazer da descoberta de novos ares, em tempos 
nem sempre tão favoráveis, como o momento atual. Encontraremos 
abordagens diversas, interfaces e conexões advindas do âmbito fa-
miliar, social, educacional da práxis cotidiana, bem como inserção e 
disseminação das tecnologias digitais.

A prática pedagógica, em suas metodologias, as intervenções, 
a história das relações, a formação docente se constituem elementos 
propulsores de uma ação que se faz integral no enfrentamento aos de-
safios atuais. Isto se ratifica a cada momento em que autores/autoras 
desta obra se lançam na certeza de que a aprendizagem significativa 
se dá no tocante em que somos capazes de encontrar âncoras e apro-
fundar reflexões para trilhar novos conhecimentos.

A cada profissional, tradutor desta ação educativa, nestes es-
critos, o meu agradecimento em fazer parte desta crença, prefaciando 
o progresso deste pensamento vivo e materializado na medida da de-
fesa da educação que extrai, aperfeiçoa, liberta a humanidade.

Milton Dantas da Silva
Doutor em Ciências da Educação
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CAPÍTULO 1

A EDUCAÇÃO ALIMENTAR NO ENSINO DE CIÊNCIAS: O CASO 
DA INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA FORMAÇÃO DOS HÁBITOS 

ALIMENTARES

Maria das Graças Amanda Ferreira dos Santos
Graduanda do Curso de Pedagogia 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. 
E-mail: amandasantos2906@hotmail.com

Roseane Maria de Medeiros
Professora Orientadora – Especialista em 

Língua Inglesa/UFRN
Graduada em Letras – Português e Inglês/UFRN. 

E-mail: roseanecn@hotmail.com

RESUMO
A educação alimentar no ambiente escolar é fundamental para o de-
senvolvimento das condições de saúde e situação nutricional dos 
estudantes, uma vez que possibilita alterar hábitos alimentares ina-
dequados. Dessa forma, essa é uma questão que necessita reflexão 
dos envolvidos com a formação educacional dos discentes. Nesse 
sentido, este estudo propõe-se investigar a percepção de estudantes 
acerca da influência da mídia na construção de prática alimentares 
e indicar posteriormente possibilidades de abordagem da educação 
alimentar na escola com intenção de formar uma postura reflexiva e 
crítica nos educandos em relação à temática.  Desse modo, esta pes-
quisa tem como objetivo geral desenvolver nos alunos a capacidade 
de compreensão da significação dos alimentos, através da educação 
alimentar na escola, desenvolvendo subsídios que auxiliem a interven-
ção pedagógica de forma interdisciplinar englobando principalmente 
aspectos biopsicossociais que se relacionam ao tema. Dessa forma, 
a proposta metodológica deste estudo caracteriza-se como uma pes-
quisa-intervenção, envolvendo a aplicação de um questionário inicial 
para 19 alunos que estavam cursando o 5° ano do Ensino Fundamen-
tal. A segunda etapa consistiu na aplicação de uma ação educativa 
que envolveu apresentação de palestra e debate com a participação 

mailto:amandasantos2906%40hotmail.com?subject=
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do nutricionista e exposição de vídeos educativos para uma melhor 
compreensão do tema. A terceira etapa contou com a participação ati-
va dos estudantes na experimentação de cardápios compostos por 
alimentos saudáveis. A quarta etapa consistiu na discussão em sala 
de aula acerca do cardápio escolar. Logo, mediante os dados obtidos, 
depreende-se que a educação alimentar deve estar frequentemente 
presente no âmbito escolar. Assim, a prática pedagógica nessa área 
não está exclusivamente conectada ao ensino de ciências, mas igual-
mente nas demais áreas de conhecimento. 
Palavras-chave: Educação alimentar. Ensino de Ciências.  Influência 
da mídia. 

1 INTRODUÇÃO

A globalização caracterizada por uma crescente transformação 
no âmbito industrial, possibilitou a modernização e urbanização das 
cidades, ocasionando, assim, a alteração dos comportamentos e mu-
danças no estilo de vida e, consequentemente, dos hábitos alimenta-
res da sociedade. De acordo com Garcia (2003), a globalização atinge 
a indústria de alimentos, o setor agropecuário, a distribuição de ali-
mentos em redes de mercados de grande superfície e em cadeias de 
lanchonetes e restaurantes.  Nesse âmbito, é possível perceber que 
atualmente a alimentação está integrada ao estilo de vida moderno, 
marcada pela falta de tempo para o consumo adequado de alimentos 
saudáveis, o que leva a construção dos maus hábitos alimentares. As 
escolhas alimentares dos seres humanos baseiam-se especialmente 
no fato da sua condição onívora, isto é, apresenta à liberdade de co-
mer de tudo, entretanto, diversos fatores influenciam essa decisão, 
desde o ambiente até a história individual, assim como suas relações 
sociais com os demais sujeitos (JOMORI; PROENÇA; CALVO, 2008).

 Deram (2014, p. 49) frisa que: 

A maior revolução na história moderna da alimentação 
provavelmente ocorreu na época da industrialização e ur-
banização das grandes cidades, quando as populações 
deixaram de ter acesso à horta e à comida caseira, pas-
sando a depender da indústria e do mercado.



EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 13

Nessa perspectiva, é importante destacar que a alimentação 
é um dos indicadores básicos e essenciais para o ser humano que 
envolve múltiplos aspectos que colaboram para a construção da qua-
lidade de vida do indivíduo. Loureiro (2004, p. 43) enfatiza que a ali-
mentação “traduz as condições de vida de cada um, o contexto em 
que se move a cultura que perfilha. Sendo um traço de identidade, é 
também o reflexo das pressões sociais”. 

As práticas alimentares são influenciados culturalmente e são 
impostas pela camada social padrões que contribuem para uma ma-
nipulação do comportamento do indivíduo. Nesse viés, os hábitos 
alimentares dos seres humanos apresentam-se pela capacidade de 
ingerir alimentos sem nenhuma restrição, no entanto, há uma multipli-
cidade de fatores que colabora para a tomada dessa decisão, desde 
os fatores externos, até os fatores internos, assim como as relações 
sociais, meios de comunicações e as instituições educacionais. 

Nesse sentido, considerando que o padrão alimentar é forma-
do desde a infância, este é relevante para a prevenção de doenças 
crônicas não transmissíveis durante a adolescência e a vida adulta 
(MONTEIRO, 2009). No entanto, os adolescentes acabam sendo mais 
influenciados no que diz respeito aos seus hábitos alimentares, porque 
esse é um momento característico de vulnerabilidade, dúvidas, incer-
tezas e inseguranças (DOMICIANO, 2014). A escolha por um lanche 
de fast-food muitas vezes está associada com uma recompensa rever-
tida em brinquedo (PORTO, 2011). Dessa maneira, a mídia enfatiza 
nos programas com personagens infantis que o consumo de alimento 
não saudável está associado à felicidade, prazer e sabor. Em alguns 
programas infantis, os produtos não saudáveis são mais enfatizados, 
valorizados e consumidos em excesso pelos seus personagens (BRA-
SIL, 2009; PORTO, 2011).

Nesse sentido, os hábitos alimentares possam a ser influencia-
dos pela indústria cultural que são incorporados pela camada social 
dominante, o que colabora para uma uniformização comportamental 
nos sujeitos. Contreras e Gracia (2011, p. 304) afirmam que, “a comida 
não é apenas uma necessidade biológica, mas suas funções sociais e 
psicológicas são muito significativas”. Sob essa ótica, o ato de se ali-
mentar envolve diversos mecanismos, como, interação e afetividade, 
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que contribui para a formação da aprendizagem do indivíduo. Costa 
(2009, p. 135-136) salienta que:

Nos últimos anos, a alimentação tem recebido uma aten-
ção crescente. De fato, na alimentação, o biológico e o 
cultural se encontram. Porém, mais do que responder 
a uma necessidade básica do organismo, o ato 18 de 
comer é uma prática cultural que implica relações so-
ciais, crenças, classificações, enfim, formas de conceber 
o mundo. A alimentação tem, então, um grande poder 
simbólico, marcando identidades individuais e sociais e, 
mais profundamente, algo que implica na relação nature-
za e cultura. Trata-se, assim, de um campo privilegiado 
para discussão.

Nessa perspectiva, é imperativo ressaltar que a alimentação 
equilibrada e balanceada é um dos indicadores indispensáveis para 
uma nutrição de boa qualidade e para o desenvolvimento biopsicos-
social dos indivíduos. A alimentação adequada refere-se ao padrão 
alimentar adequado às necessidades orgânicas e sociais dos sujeitos 
e de acordo com as fases do curso da vida. Desse modo, para ser 
adequada a alimentação deve embasar-se em práticas alimentares 
culturalmente referenciadas; valorizar o consumo de alimentos sau-
dáveis regionais (como legumes, frutas e verduras); observar a qua-
lidade e a quantidade dos alimentos nas refeições; e considerar os 
aspectos comportamentais e afetivos relacionados a essas práticas. 
Assim, uma alimentação que não cumpre com essas condições pode 
resultar, por exemplo, em sobrepeso e/ou em deficiências de vitami-
nas e minerais (BRASIL, 2007).

 Nessa ótica, a educação alimentar no âmbito escolar passa 
a cumprir um papel norteador das atitudes dos discentes, através de 
estímulos a prática dos bons hábitos alimentares. Dessa forma, a edu-
cação alimentar é considerada indispensável no ambiente escolar, 
uma vez que a alimentação adequada e sustentável é essencial para 
saúde humana. Sendo assim, a aprendizagem acerca dessa temática 
irá influenciar os hábitos alimentares dos indivíduos ao longo de sua 
vida (ZANCUL; DUTRA-DE-OLIVEIRA, 2007). Entretanto, ao longo da 
formação escolar, observa-se que a abordagem desse assunto pelos 
professores privilegiam pontos puramente orgânicos. Santos (2005, p. 
689) destaca que: 
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As propostas de inclusão dos temas de segurança ali-
mentar nos projetos pedagógicos escolares, nos dife-
rentes níveis de ensino, podem contribuir para a instru-
mentalização dos indivíduos, permitindo aos sujeitos 
“navegarem” nesse mar de informações. No entanto, é 
necessário aprofundar o “como” tais “inclusões” se con-
cretizariam. Seria importante considerá-las dentro das 
discussões político-filosófico do ensino brasileiro, não 
reduzindo o tema à mera inclusão de conteúdo.

Dessa maneira, a educação alimentar e nutricional é funda-
mental no espaço escolar, haja vista que, o ser humano necessita de 
uma alimentação adequada e saudável para o funcionamento de suas 
funções biológicas. Dessa maneira, a discussão sobre esse tema no 
âmbito formal é relevante para a formação de hábitos alimentares e 
mudanças de comportamentos. A Lei nº 9.394/96, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional enfatiza em seu documen-
to a respeito da alimentação e saúde em dois momentos: no Artigo 
4º, inciso VIII e no Artigo 71º, inciso IV. O enfoque principal é dado 
aos programas de suplementação alimentar e de assistência à saúde 
(BRASIL, 2014). Concomitantemente, os Parâmetros Curriculares Na-
cionais, propõem que o tema seja abordado de forma transversal, ou 
seja, considerando a interdisciplinaridade e colaborando para benefi-
ciar o desenvolvimento de valores associado à saúde (BRASIL, 1998).

Freire (2005), ressalta que as ações pedagógicas em educa-
ção alimentar se tornaram um tipo de “educação bancária”, cujo obje-
tivo tornou-se apenas a transmissão do saber, na qual os alunos são 
receptores e o professor detentor do conhecimento. Na perspectiva 
de que o homem não pode ser objeto de sua educação e sim sujeito 
desta, destaca-se a proposta de educação problematizadora a partir 
de temas geradores, com o intuito de aproximar os conhecimentos 
das necessidades dos estudantes (FREIRE, 2005; FREIRE, 2011; 
LIMA; COSTA, 2005). Para que o tema educação alimentar seja trata-
do como objeto de estudo no âmbito escolar, é necessário analisar os 
conhecimentos de componente social, afetivo, psicológico e cultural, 
uma vez que os educandos possuem conhecimentos prévios acerca 
do assunto. 

Dessa forma, Libâneo (1996) enfatiza que, a aprendizagem 
tem um vínculo com as percepções sociais do indivíduo, a apropriação 
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dos conhecimentos relaciona-se com todos os campos de vivência do 
aluno. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que o papel 
do professor, como mediador do processo de ensino e aprendizagem 
será o comprometimento com a humanização dos saberes, apresen-
tando o conhecimento como uma construção histórica e social, através 
da valorização da significação dos alimentos para o desenvolvimento 
da autonomia do aluno. 

Assim, entende-se que é partindo de uma compreensão clara 
e ampla sobre o tema, que surge o objeto de estudo na qual busca-se 
trabalhar. Nesse sentido, O estudo propõe-se investigar a percepção 
de estudantes acerca da influência da mídia na construção de prática 
alimentares e indicar posteriormente possibilidades de abordagem da 
educação alimentar na escola com intenção de formar uma postura re-
flexiva e crítica nos educandos em relação à temática.  Sendo assim, 
tendo em vista a necessidade de maior aprofundamento sobre o tema, 
a pesquisa, ancora na busca de respostas para o objeto de estudo. 

Dessa maneira, este estudo tem como objetivo geral desen-
volver nos alunos a capacidade de compreensão da significação dos 
alimentos, através da educação alimentar na escola, desenvolvendo 
subsídios que auxiliem a intervenção pedagógica de forma interdis-
ciplinar englobando principalmente aspectos biopsicossociais que 
se relacionam ao tema. Com isso, surgem os objetivos específicos: 
1- analisar aspectos gerais da construção da educação alimentar na 
sociedade brasileira; 2- compreender o papel da mídia, da escola e 
do docente na educação alimentar dos estudantes; 3- promover uma 
estratégia didática que mobilize os alunos a questionarem o papel da 
mídia na formação dos hábitos alimentares; 4- aplicar e avaliar a ação 
de educação alimentar realizada no ambiente escolar. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 ASPECTOS GERAIS DA CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO ALI-
MENTAR NO BRASIL

A importância da educação como instrumento de transforma-
ção social, e em paralelo com a área da saúde é um dos fatores funda-
mentais para a promoção de mudanças de comportamentos sociais. 



EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 17

Boufleuer (2001, p. 59) ressalta que “a educação constitui uma in-
teração que precisa ser coordenada e que suas tarefas de ensino e 
aprendizagem se relacionam, em grandes linhas, com a reprodução 
dos componentes simbólicos do mundo da vida: a cultura, a sociedade 
e a personalidade”.

Candeias (1997) afirma que, a promoção à saúde envolve a uti-
lização de recursos educacionais que objetivam intervir positivamente 
nas condições de saúde. Nessa linha de raciocínio, percebe-se que a 
educação alimentar está diretamente associada a essas áreas epis-
têmicas que visam construir melhor qualidade de vida aos indivíduos 
conforme o desenvolvimento dos hábitos alimentares. De acordo com 
Ancona (2004), o convívio na sociedade e na família, bem como os 
padrões e as experiências, relacionadas com a dieta, são fatores que 
influenciam na escolha alimentar individual. É difícil fazer uma criança 
gostar de frutas e verduras, se em casa estes alimentos são escassos 
e até mesmo não são consumidos. 

Santos (2005) destaca que, a educação alimentar no Brasil 
tornou-se vigente a partir da década de 1940 devido a necessidade 
de firmar a inserção de novos alimentos no tecido social brasileiro, 
conduzindo-se fundamentalmente à mudança de hábitos alimentares. 
Durante esse período o intuito da educação alimentar era unicamente 
a correção de hábitos alimentares da população de baixa renda, já 
que nesta época existia um elevado índice de desnutrição. Entretanto, 
durante as décadas de 1950 e 1960 a educação nutricional englobou 
notadamente os aspectos socioeconômicos. Assim, o poder executivo 
brasileiro buscou desenvolver estratégias educativas, que estimulas-
sem uma alimentação baseada no programa de ajuda alimentar inter-
nacional, implantado pela United States Agency for International De-
velopment (USAID) (BOOG, 1997). Além disso, durante esse período 
a educação em saúde traçava-se na responsabilização do indivíduo 
pelos problemas referente à sua saúde. Nesse sentido, foi a partir de 
1970 que emergiu a concepção de que o poder econômico era o fa-
tor responsável pela má alimentação e problemas de saúde (BOOG, 
1997; SANTOS, 2005).

Lima e Costa (2005) afirmam que na metade da década de 
1990 prevalecia no Brasil o ponto de vista de que o comportamento 
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construído pelo indivíduo era responsável por causar problemas de 
saúde, assim o estímulo para transformar as práticas alimentares e 
tonificar comportamentos classificados saudáveis se estabeleceria na 
resolução para o problema de saúde da sociedade, essas circunstân-
cias englobariam o balanceamento de nutrientes ingeridos diariamen-
te. Ademais, a ausência de valorização acerca da educação alimentar 
assumia grande visibilidade em virtude do aparecimento de doenças 
crônicas degenerativas, ocasionadas pela alimentação inadequada.

 Santos (2005) enfatiza que foi a partir de 1996 que a educação 
alimentar tornou-se uma demanda de mobilização social, enfatizando 
questões sobre cultura, ética e cidadania, configurando a alimentação 
como um direito humano - desconstruindo o vínculo prioritário com os 
interesses econômicos das classes dominantes e a atitude do sujeito. 
No entanto, ao longo dos anos 2000, em virtude das práticas alimen-
tares e do estilo de vida dos cidadãos, houve um aumento significativo 
nos casos de obesidade e sobrepeso, o que fez alavancar os índices 
de mortalidades resultantes das doenças crônicas.

2.2 A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA FORMAÇÃO DOS HÁBITOS ALI-
MENTARES  

A formação dos hábitos alimentares é influenciada pela Revo-
lução Industrial em diversos pontos, sobretudo em razão ao desenvol-
vimento das indústrias alimentares. Nesse viés, a ciência e a tecno-
logia transformou o comportamento e estilo de vida da sociedade em 
práticas modernas e rápidas. Atualmente, mediante a multiplicidade 
de possibilidades que a indústria alimentícia dispõe, interligada à au-
sência de tempo e a facilidade que é oferecida, é plausível delimitar 
e classificar os novos hábitos alimentares do tecido social brasileiro. 
Garcia (2003, p. 7) salienta que:

Produto deste modus vivendi urbano, a comensalidade 
contemporânea se caracteriza pela escassez de tempo 
para o preparo e consumo de alimentos; pela presença 
de produtos gerados com novas técnicas de conserva-
ção e de preparo, que agregam tempo e trabalho; pelo 
vasto leque de itens alimentares; pelo deslocamento das 
refeições de casa para estabelecimentos que comerciali-
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zam alimentos – restaurantes, lanchonetes, vendedores 
ambulantes, padarias, entre outros; pela crescente oferta 
de preparações e utensílios transportáveis; pela oferta de 
produtos provenientes de várias partes do mundo; pelo 
arsenal publicitário associado aos alimentos; pela flexi-
bilização de horários para comer agregada à diversidade 
de alimentos; pela crescente individualização dos rituais 
alimentares.

Nessa perspectiva, a globalização permitiu a expansão da in-
dústria alimentícia, para redes de mercados, cadeias de lanchonetes 
e restaurantes. Nesse sentido, é possível perceber uma mudança nos 
hábitos alimentares da sociedade, mediante a influência midiática da 
indústria alimentícia que refleti para o consumo de produtos industria-
lizados, em detrimento de produtos regionais com tradição cultural. 
Desse modo, os hábitos alimentares são formados com o passar do 
tempo, podendo ser influenciado pela cultura, que advém principal-
mente do ambiente familiar, que por sua vez pode ser marcado por 
crendices e superstições ou condicionado por informações advindas 
das propagandas, as quais apresentam alimentos cujo consumo satis-
faz as necessidades criadas pela mídia, independente da implicação 
na saúde das pessoas (TRANCOSO; CAVALLI; PROENÇA, 2010).

Ramos e Stein (2000) destacam que a infância é o período 
de formação dos hábitos alimentares. O entendimento dos fatores 
determinantes possibilita a elaboração de processos educativos, que 
são efetivos para mudanças no padrão alimentar das crianças. Tais 
mudanças irão contribuir no comportamento alimentar na vida adulta 
(BISSOLI; LANZILLOTTI, 1997). Nessa ótica, especialistas da área da 
saúde têm colocado no foco de suas discussões a influência da mídia 
na formação dos hábitos alimentares, uma vez que existem evidências 
de que a mídia televisiva influencia as preferências alimentares da 
sociedade. Dessa forma, a publicidade voltada para produtos alimen-
tícios é, na maioria, relacionada aos produtos que contêm açúcar e 
gordura. Tal publicidade utiliza personagens significantes no produto 
para aumentar o impacto deste produto no público infantil, criando for-
tes laços com este público (HIGGS R, et al., 2007). 

Almeida, Nascimento e Quaioti (2002) apontam que a expo-
sição de apenas 30 segundos a comerciais de alimentos é capaz de 
influenciar a escolha de crianças por determinados produtos. A indús-
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tria midiática vem utilizando estratégias de persuasão voltada para 
o consumo que têm se apresentado cada vez mais complexas, para 
atingir todas as classes de consumidores, das formas mais diversas 
(BRASIL, 2009). A televisão, dentre todas as mídias vinculadoras de 
publicidade, é a mais significativa. Exerce um poder impactante sobre 
o consumidor, por meio de três elementos básicos na transmissão de 
mensagens: o som, a imagem e o movimento, captando a atenção do 
telespectador com maior facilidade e adesão (RAMÍREZ, et al., 2011).

Miotto e Oliveira (2006, p. 116) frisam que “os meios de co-
municação têm uma influência significativa no consumo de alimentos, 
pois a alimentação engloba tanto a necessidade, quanto o desejo do 
indivíduo”. O público adolescente é o mais vulnerável a essa influên-
cia, pois a mídia, nas suas múltiplas formas, está entre aquelas fontes 
de informação que mais rapidamente tem assumido papel central na 
socialização de crianças e jovens (MOURA, 2010). A forma como os 
recursos são expostos favorecem a atração por um determinado ele-
mento, estabelecendo, assim, padrões a serem seguidos. 

Desse modo, há, na produção e no consumo, um caráter cos-
mopolita. Quanto mais afluente se torna uma sociedade, maiores 
necessidades vão sendo criadas pelo mesmo processo em que são 
satisfeitas. As necessidades dependem da produção, podendo sur-
gir antes mesmo dela, através da publicidade ou do marketing. Além 
disso, a publicidade e a ideologia de consumo ganham importância, 
favorecendo a formação de novos hábitos alimentares e influenciando 
as escolhas de consumo (ALMEIDA et al, 2002; SANTOS, 2007).

A televisão é o meio de comunicação mais utilizado para o en-
tretenimento e a educação, representa uma grande ferramenta para 
disseminação de informações sobre o mundo, transmitido aos mais 
diversos espaços dados sobre como as pessoas se comportam, se 
vestem, o que pensam, como aparentam ser e como se alimentam. 
Atualmente, as crianças e os adolescentes permanecem mais tempo 
em frente à televisão, tendo contato a diversos comerciais que ver-
sam predominantemente sobre produtos alimentares que, em geral, 
contêm altos níveis de constituintes não saudáveis como gorduras, 
açúcares e sal, que contribui para o surgimento de doenças crônicas 
como diabetes e/ou hipertensão se consumidos na proporção em que 
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são propagadas na televisão, o que faz com que a criança adquira 
concepções incorretas sobre o que é um alimento saudável (MIOTTO; 
OLIVEIRA, 2006). 

Logo, é inegável que os índices de crianças e adolescentes 
obesos têm crescido nas últimas décadas como resultado do aumen-
to no consumo de alimentos com alta densidade calórica e redução 
na atividade física. 

Os critérios infantis a respeito do que constitui um bom 
alimento parecem ser significativamente afetados por 
algumas práticas utilizadas nos comerciais de televisão. 
As crianças parecem formar os seus conceitos a partir 
de atributos do produto, tais como: aparência, doçura, 
textura, diversão, figuras de heróis, mágicas e ofertas de 
brindes. Menos importantes parecem ser as informações 
a respeito de valores inerentes ao alimento e ligados à 
nutrição e saúde em geral (MOURA, 2010, p. 116).

Assim, O arsenal publicitário se reinventa constantemente para 
atingir e convencer um determinado público-alvo. Costa (2009, p. 131) 
destaca que “o 24 valor persuasivo da publicidade não se limita à com-
pulsão de compra dos objetos, mas visa também à adesão ao consen-
so social do sentido que certo discurso sugere na relação do sujeito 
com os objetos e, consequentemente, com a sociedade”. Assim o pro-
duto alimentício a ser consumido configura-se em um símbolo que se 
revela como estrutura de comunicação entre os indivíduos (COSTA, 
2009). Quando se diz que a ascensão econômica de um país se re-
flete no padrão de consumo alimentar e consequentemente no perfil 
de morbimortalidade da população, deve-se buscar entender como e 
porque a prosperidade econômica atinge as diferentes culturas em 
uma mesma direção. As mudanças no padrão alimentar devem ser 
entendidas por seus aspectos objetivos e subjetivos, levando-se em 
consideração a urbanidade como contexto da comensalidade contem-
porânea (VASCONCELOS, 2006; BATISTA-FILHO; RISSIN, 2003).

Nesse sentido, é irrefutável que a mídia exerce uma manipu-
lação nas escolhas alimentares da sociedade e, em geral, constrói-se 
toda uma criatividade para facilitar a venda de produtos considerados 
práticos ao consumidor. Desse modo, a educação alimentar precisa 
estar presente no âmbito escolar em diferentes contextos sociais e 
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práticas educacionais, proporcionando ao educando compreensão da 
significação dos alimentos, através da educação alimentar na escola. 
É fundamental que se problematize o conteúdo, para que o discente 
desenvolva uma postura crítica e reflexiva acerca da influência da mí-
dia nas suas escolhas alimentares e às questões que envolvem sua 
saúde.

2.3 O PAPEL DA ESCOLA E DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO ALI-
MENTAR
 

Em decorrência da globalização e das transformações nos há-
bitos alimentares, a relação dos sujeitos com os alimentos sofreu mo-
dificações, desde restrições no consumo de lipídios e açúcares, até o 
reconhecer se o alimento possui valores nutritivos. Contudo, a edu-
cação alimentar no âmbito escolar fomenta os estudantes a construir 
um novo olhar acerca da alimentação e de como é fundamental para a 
vida. Nesse sentido, à educação em saúde nas instituições escolares 
necessita estar presente em todo o percurso de formação dos educan-
dos, desde o cenário em que os sujeitos estão inseridos até as ações 
praticadas pelos educadores no âmbito da sala de aula, uma vez que 
os fatores biopsicossociais contribuem para a promoção da saúde. 

Gomes e Fonseca (2013, p. 3) destacam que, para que seja 
possível a efetivação da educação alimentar e nutricional e a partici-
pação ativa do aluno é necessário que haja:

A associação do saber popular ao saber científico, cons-
truindo espaço para a troca de experiências, valorizando 
uma alimentação que seja capaz de unir saúde e prazer, 
sem, contudo, deixar de problematizar crenças, mitos e 
tabus. Neste espaço não haveria transmissão de infor-
mações e sim uma construção coletiva de conhecimen-
tos e significados, no qual todos os envolvidos podem 
aprender e ensinar.

Nesse viés, é lícito postular que a alimentação saudável estar 
diretamente interligada à saúde, afetividade e a qualidade de vida.  
Loureiro (2004, p. 45) afirma que, “educar para comer bem, de uma 
forma saudável, constitui um desafio às capacidades crítica e de as-
sertividade para contrapor ao meio circundante a sua vontade esclare-
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cida”. Dessa forma, as medidas de promoção e à reflexão no cenário 
escolar acerca dos hábitos alimentares contribuem para estabelecer 
práticas saudáveis e a escola como instituição formadora opinião, é 
um ambiente ideal para se desenvolver ações de promoção à saúde, 
e a formação de hábitos para uma alimentação adequada e nutritiva. 
Para Costa (1999, p. 14): 

A escola não pode continuar a ser apenas um local de 
instrução, mas tem de ser também um local onde se per-
sonaliza, socializa e educa. Este papel não pertence so-
mente à família. A Escola tem de ser um local de diálogo 
onde os jovens possam participar de uma forma empe-
nhada e alegre no seu projeto educativo.

Sobre esse prisma, Zancul e Gomes (2011, p. 51) salientam 
que, “o papel da escola vem se tornando cada vez mais importante na 
formação de hábitos saudáveis. Nesse ambiente, deve haver espaço 
para educadores e alunos discutirem questões sobre saúde”. Sobre 
esse viés, é possível perceber que a escola é um espaço social onde 
os indivíduos passam grande parte de seu tempo, estudam, convi-
vem e aprendem, desse modo esse âmbito torna-se ferramenta de 
socialização, promoção da saúde e, por conseguinte, de formação de 
hábitos alimentares. 

Andrade e Cardoso (2010) descrevem que a escola é um lugar 
ótimo para desenvolver questões referentes à educação alimentar. Na 
merenda escolar ofertada e nas cantinas, crianças e adolescentes tem 
a chance de escolher o que irão comer. Essa escolha não constitui um 
problema, contanto que eles possuam orientação. Nesse raciocínio, a 
cantina e a merenda escolar funcionam como mecanismos pedagógi-
cos, não somente por ofertar uma porção dos nutrientes que o aluno 
necessita diariamente, mas também por proporcionar a integração de 
temas referentes à nutrição no currículo da escola. 

No entanto, as ações de educação alimentar devem ser cons-
tantes e dinâmicas. A responsabilidade de abordagem da temática não 
pode ser somente da área do ensino de ciências. Programas de edu-
cação alimentar e nutricional precisam estar presentes em todas as 
esferas do conhecimento, contanto com a participação da família, pro-
fessores e integrantes da comunidade escolar. Com efeito, os resulta-
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dos podem ser muito positivo, sobretudo quando são trabalhados com 
grupos de crianças, buscando moldar comportamentos para capacitar 
que façam escolhas alimentares saudáveis (MARIN et al., 2009).

Nessa perspectiva, é exequível ao professor através de diver-
sas estratégias de ensino, e considerando a singularidade e vivência 
do estudante como fios condutores para os distintos assuntos, abordar 
o tema da alimentação e fundamentá-lo com conhecimentos teóricos, 
com o intuito de promover saúde e fomentar comportamentos alimen-
tares saudáveis, ao direcionar o aluno a escolhas conscientes. Desse 
modo, cumpre ao professor o papel de orientar o seu aluno sobre a 
alimentação nutritiva e hábitos saudáveis, auxiliando-o na seleção e 
formação de um estilo de vida que promova mudança e que permita 
uma maior compreensão acerca da temática.

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007, p. 152) afirmam que: 

O professor é, na sala de aula, o porta-voz de um conteú-
do escolar, que não é só um conjunto de fatos, nomes e 
equações, mas também uma forma de construir um co-
nhecimento específico imbuído de sua produção histórica 
e de procedimentos próprios. Como principal porta-voz 
do conhecimento científico, é o mediador por excelência 
do processo de aprendizagem do aluno.

Nesse sentido, o docente e a instituição de ensino devem me-
diar os sujeitos nesse processo de construção das práticas alimen-
tares. Nesse viés, espera-se que as ações desenvolvidas no espaço 
escolar procurem ter como meta a orientação à criança e ao adoles-
cente nesse processo de mudança de hábitos. Abordar a temática das 
variáveis da alimentação com um caráter crítico-reflexivo, requer uma 
mudança na visão de ensino fragmentado entre as disciplinas. 

Dessa maneira, a interdisciplinaridade é fundamental para pro-
piciar a compreensão da realidade entre os sujeitos envolvidos, con-
duzindo-os de modo lúdico e interativo, desde os anos iniciais, a fim de 
que esses atinjam sua autonomia e desenvolvam hábitos alimentares 
adequados e saudáveis. Assim, os alunos deixam de serem instru-
mentos de sua educação, e passam a tornarem-se os agente destas, 
a partir de uma educação sistemática e problematizadora com temas 
geradores, com a finalidade de trazer os conhecimentos para a reali-
dade e necessidades dos discentes.
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Segundo Gavidia (2009) a consciência social dos professores 
em relação à educação para à saúde envolve a concepção de que o 
assunto deve ser abordado a partir do propósito que envolve a modi-
ficação ou reforço de hábitos alimentares, no entanto é preciso que o 
ambiente e as ações pedagógicas sejam promissores para a apropria-
ção do conhecimento. Sobre essa ótica, a formação educacional apre-
senta-se em uma ação que prioriza a construção do perfil do indivíduo 
que contribui em suas práticas e atitudes, além de transformar a reali-
dade do cidadão. Segundo Yokota et al (2010, p. 39) “a promoção da 
alimentação saudável no ambiente escolar parte de uma visão integral 
e multidisciplinar do ser humano”, que considera os educandos como 
seres singulares, com a finalidade de construir valores, condições so-
ciais e os estilos de vida que auxiliem na saúde individual e coletiva e 
do desenvolvimento humano.

Nesse contexto, as variáveis que envolvem à educação alimen-
tar necessitam estar presente no âmbito escolar, e para que determi-
nada ação se torne tangível, a intervenção do docente é fundamental. 
Desse modo, o educador precisa ter a humildade de reconhecer suas 
falhas, sem que haja a ânsia de se impor de forma superior (FREI-
RE, 2011). A realidade defendida pelo o autor é que ninguém educa 
ninguém, o que existe é uma socialização de saberes relativos que 
envolvem com os demais e com o mundo.

3 METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma pesquisa aplicada de 
caráter descritivo, que visa não só relacionar as variáveis de análise 
central, assim como apresentar subsídios de informação que possam 
servir de diretrizes para ações de transformação da realidade. Para 
Cervo e Bervian (1983, p. 55):

Pesquisa descritiva é aquela que analisa, observa, re-
gistra e correlaciona aspectos (variáveis) que envolvem 
fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. Os fenômenos 
humanos ou naturais são investigados sem a interferên-
cia do pesquisador que apenas “procura descobrir, com 
a precisão possível, a frequência com que um fenômeno 
ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza 
e características”. 
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A análise deste estudo foi de natureza qualitativa, ancorando-
-se em uma interpretação sistemática dos dados, que conforme Mar-
coni e Lakatos (2010), a abordagem qualitativa se trata de uma pes-
quisa que tem como premissa, analisar e interpretar aspectos mais 
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano 
e ainda fornecendo análises mais detalhadas sobre as investigações, 
atitudes e tendências de comportamento. Desse modo, constitui-se 
uma alternativa especifica de investigação, quando se procura explo-
rar o objeto de estudo, principalmente quando há um interesse espe-
cífico na interpretação do respondente em relação as suas condutas, 
motivos e anseios. Assim, a abordagem qualitativa foi uma das ferra-
mentas fundamentas para a obtenção dos resultados esperados. 

Na pesquisa qualitativa descreve-se e determina com 
precisão conceitual rigorosa a essência genérica da per-
cepção ou das espécies subordinadas, como a percep-
ção da coisalidade etc. Mas a generalidade mais elevada 
está na experiência em geral, no pensamento em geral, e 
isto torna possível uma descrição compreensível da natu-
reza da coisa (MARTINS, 2000, p. 58).

Além disso, a pesquisa utilizou como arcabouço a revisão bi-
bliográfica, a partir da coleta de informações de fontes secundárias. 
Foram realizadas buscas e leituras intensas acerca do tema em ques-
tão, a fim de se colher o máximo de informações possíveis. A busca 
abrangeu leituras de livros, artigos científicos, revistas, dissertações e 
sites que tratam do tema. Para Gil (1994, p. 71), “a principal vantagem 
da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a 
cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aque-
la que poderia pesquisar diretamente”. Sobre esse viés, com o intuito 
de obter um entendimento mais especifico da temática em discussão, 
fez-se necessário a busca em fontes variadas. Desse modo, acredita-
-se ter abarcado tais fontes e ter o objetivo alcançado. 

A proposta metodológica caracteriza-se ainda como uma 
pesquisa-intervenção. Rocha (2003, p. 67) destaca que:

O processo de formulação da pesquisa-intervenção apro-
funda a ruptura com os enfoques tradicionais de pesquisa 
e amplia as bases teórico-metodológicas das pesquisas 
participativas, enquanto proposta de atuação transfor-
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madora da realidade sócio-política, já que propõe uma 
intervenção de ordem micropolítica na experiência social.

Nesse sentido, na pesquisa-intervenção buscou-se investigar 
a vida dos participantes de maneira qualitativa, com a finalidade de 
construir ações que fundamentasse um contato significativo entre o 
sujeito e o objeto. 

3.1 LOCAL E SUJEITOS DA PESQUISA

Os dados da pesquisa foram coletados em uma escola da Rede 
Pública de Ensino, que atende do nível V da Educação Infantil ao 9o 

ano do Ensino Fundamental, localizada na zona rural do município de 
Tenente Laurentino Cruz do estado do Rio Grande do Norte-RN. Esta 
instituição de ensino funciona nos turnos vespertino e matutino, aten-
dendo a uma clientela proveniente da zona rural e urbana.

Justifica-se a escolha desta escola por atender crianças e ado-
lescentes de uma faixa etária, que necessita de uma maior atenção, 
no que diz respeito a cuidados com a alimentação. A pesquisa foi efe-
tuada de acordo com o calendário escolar com funcionamento em pe-
ríodo matutino das 07h00 às 11h30 e vespertino das 13h00 às 17h30. 
A instituição trabalha no sentido de mediar a formação de hábitos e 
atitudes, objetivando uma aprendizagem significativa e melhor con-
vivência social, mediante um processo de ensino-aprendizagem que 
ofereça ações pedagógicas que sejam coerentes as necessidades 
dos alunos, levando-os a reconhecer a importância do conhecimento 
para a formação humana. 

Dessa maneira, a capacidade de aprendizagem de novas atitu-
des e conceitos torna-se tangível. Participarão deste projeto 19 estu-
dantes do 5º ano do ensino fundamental. A escolha destes indivíduos 
foi mediante a observação da faixa etária de discentes com dificulda-
des de se alimentar de forma adequada.

3.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho foi composta por quatro 
etapas, primeiramente realizou-se um estudo diagnóstico, focalizando 
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conhecer a compreensão que os alunos possuem acerca da influência 
da mídia na formação dos comportamentos alimentares. A concreti-
zação desta etapa aconteceu a partir da aplicação do questionário 
inicial. A segunda etapa consistiu na aplicação de uma ação educativa 
que envolveu apresentação de palestra e debate com a participação 
do nutricionista e exposição de vídeos educativos para uma melhor 
compreensão da temática. A terceira etapa contou com a participação 
ativa dos estudantes na experimentação de cardápios compostos por 
alimentos saudáveis. A quarta etapa consistiu na discussão em sala 
de aula acerca do cardápio escolar. 

3.2.1 Questionário inicial

Com o objetivo de traçar um diagnóstico para auxiliar na inter-
venção da problemática, coletou-se informações sobre hábitos, pre-
ferências alimentares e nível econômico por meio de um questionário 
inicial e discussão em sala. O questionário apresentado teve como 
finalidade conhecer as percepções dos estudantes a respeito da in-
fluência da mídia na construção dos comportamentos alimentares. 

Dessa maneira, o questionário estabelece-se como um méto-
do de investigação com questões definidas para coleta de dados que 
poderão identificar características de uma determinada população, 
obtendo “informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, 
valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamen-
to presente ou passado etc” (GIL, 2008, p. 121). A estruturação do 
questionário consistiu em questões abertas e fechadas. As questões 
fechadas é composta por alternativas objetivas adequada a sua per-
cepção.  Já nas perguntas determinadas como abertas possibilita que 
o participante responda de maneira subjetiva apresentando concep-
ções individual.  

O roteiro de questões para os estudantes está baseado nas 
seguintes considerações, elaboradas pela pesquisadora deste estudo: 

a) Entendimento acerca do meio midiático.
b) Compreensão acerca dos alimentos saudáveis e adequados.
c) Se o participante já consumiu algum alimento por influência 
de propagandas. 
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d) Tipos de alimentos que os estudantes consomem. 
e) Acesso à educação alimentar e informações de aspectos 
inerentes as influências alimentares na escola.

 3.2.2 Palestras e debates 

Com o intuito de formar uma aprendizagem mais significativa 
nos alunos, foi convidado profissionais da área de nutrição para minis-
trar no ambiente escolar palestras e debates aos alunos e aos pais, 
para que através da exposição de informações e de vídeos educativos 
e lúdicos que comtemple frutas, vegetais, cereais, carne e leite em 
suas quantidade e proporções corretas, os sujeitos consigam enten-
der a importância de se desenvolver um padrão alimentar variado e 
nutritivo. Fomentando a participação dos pais na educação alimentar 
de seus filho. 

3.2.3 Experimentação de cardápios 

Na perspectiva de desenvolver nos participantes a capacidade 
de compreensão da significação dos alimentos, foram convidados a 
experimentarem alimentos variados da merenda escolar os 19 estu-
dantes, seguindo o cardápio ofertado pela escola, dentro dos cincos 
grupos (frutas, vegetais, cereais, carne e leite). Os estudante tiveram 
contato aos alimentos durante um período de tempo, para que fosse 
possível reconhecer os sabores e aspectos nutritivos dos alimentos. 
Nesse sentido, é inegável a importância de uma alimentação saudá-
vel e adequada para uma vida equilibrada. Os alimentos ofertados 
à criança e ao adolescente deve ser balanceada e adequada às 
especificidades nutricionais de cada faixa etária.

3.2.4 Cardápio da escola

Na tentativa de obter a contribuição dos alunos do 5º ano do 
ensino fundamental, para a pesquisa, foi realizado entrevistas e con-
fecção de cartazes e murais em sala de aula. Para auxiliar nas futuras 
adequações no cardápio escolar. Desse modo, é imperativo pontuar 
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que para que fosse possível a realização desta pesquisa a colabora-
ção do profissional da área de nutrição foi de fundamental relevância, 
foram utilizados recursos áudio visuais: televisão, vídeo, cartazes, ca-
netas, revistas para recortes, pincéis e tintas, e uma variedade de ali-
mentos para degustação, fornecidos pela escola e pela pesquisadora 
do presente trabalho. Por fim, foi realizado uma avaliação do trabalho 
e dos resultados obtidos mediante a singularidade dos alunos para 
uma atenção que propiciem hábitos alimentares adequados, através 
de ações educativas no âmbito escolar, com um maior cuidado com 
a formação dos hábitos alimentares, bem como uma mudança na ali-
mentação dos alunos, dentro e fora do meio educacional.

3.2.5 Observações

As observações aconteceram durante a aplicação das atividades 
propostas na ação educativa para os alunos do 5º ano do Ensino Fun-
damental. No decorrer da concretização das ações realizaram-se ano-
tações sistematizadas acerca das considerações feitas pelos discentes. 

A técnica de observação utilizada foi a participante, pois houve 
a integração da pesquisadora com o grupo (LAVILLE; DIONNE, 1999). 
Nesse sentido, a observação configurou-se como um mecanismo in-
dispensável para o processo de investigação neste estudo, uma vez 
que possibilitou o contato direto com os estudantes participantes.

3.2.6 Proposição educativa

A aplicação das atividades didáticas aconteceu no 2º bimestre 
letivo de 2019, uma vezes por semana em uma escola da Rede Públi-
ca de Ensino, situada em Tenente Laurentino Cruz -RN, totalizou-se 7 
encontros e 20 horas de duração. Para o desenvolvimento das ativi-
dades, os 19 alunos participantes do 5º ano do Ensino Fundamental, 
compareceram no período inverso de aula. Decidiu-se por abordar a 
proposição no período de contraturno, devido à variante de tempo dis-
ponível para promover a atividade didática com toda a turma.

Nos encontros, os sujeitos participantes tiveram momentos 
para exporem suas considerações acerca da influência da mídia na 



EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 31

formação dos hábitos alimentares e das atividades aplicadas em 
sala de aula, organizando o conhecimento por meio de produções de 
cartazes e murais realizadas nos encontros. Portanto, as atividades 
proposta por este trabalho integra a abordagem de temas que está 
associado a influência da mídia na formação de hábitos alimentares. 
Essa proposição educativa é direcionada para o público de criança e 
adolescente.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A coleta de dados das práticas alimentares e discussão em 
sala com os estudantes foi fundamental para a análise de seus hábi-
tos. Dessa forma, foi possível constatar que uma parcela significati-
va dos alunos alimentam-se inadequadamente, consomem alimentos 
com altos níveis de açucares e gorduras, desconsiderando a necessi-
dade de ingerir alimentos ricos em nutrientes.

Nesse sentido, é pertinente destacar que a palestra e os ví-
deos contribuíram na compreensão acerca da importância dos grupos 
alimentares, os intervalos das refeições, a quantidade e qualidade dos 
alimentos a serem ingeridos, proporcionando aos alunos acesso a in-
formações sobre alimentação adequada e equilibrada e, principalmen-
te, transmitindo conhecimentos sobre educação alimentar saudável, 
por intermédio de intervenções educativas que levaram os educandos 
a se interessarem por alimentados nutritivos e diversificados, expondo 
os respectivos valores nutricionais dos alimentos e seus benefícios 
para melhor qualidade de vida dos cidadãos. 

Segundo Boog (2008, p. 22), “a temática da alimentação é 
complexa e exige profundidade na análise. Alimentação não é um 
tema fácil: ele exige uma formação sólida, abrangente e aberta à di-
versidade” sendo assim, a palestra buscou envolver o assunto me-
diante integração da educação alimentar ao espaço formal, dentro da 
realidade dos educandos, trazendo aspectos sociais para o contexto 
trabalhado, objetivando a promoção do desenvolvimento da capacida-
de epistêmica dos sujeitos envolvidos. 

De acordo com Chassot (2000), o ensino deve ser mais con-
gruente com a história e com realidade e menos catedrático quando 
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se trata de avaliações. Nesse raciocínio, evidencia-se que o processo 
de ensino precisa ser dinâmico e atrativo para o estudante, buscando 
motivá-lo e torná-lo o protagonista na construção do seu aprendizado. 
Dessa maneira, a ação educativa, tendo como base norteadora ativi-
dades de ensino problematizadoras fortaleceu essas perspectivas e 
possibilitou que os alunos refletissem acerca da seu respectivo hábito 
alimentar.

Além disso, Outro dado importante, obtido como subsídio do 
questionário inicial, está correlacionado com a influência da mídia na 
formação dos hábitos alimentares dos participantes. Nessa ótica, as 
fontes de pesquisa destas informações baseiam-se principalmente em 
propagandas publicitárias e/ou sites que apresentam informações so-
bre o tema. Abaixo serão relatadas as opiniões dos alunos acerca da 
influência do marketing nos hábitos alimentares:

“As indústrias através dos recursos midiáticos divulgam 
alimentos com altos índices de gordura, açúcar e sal que 
são pobres em vitaminas e nutrientes” (ALUNO 1). 

“A mídia consegue atingir o público infantil porque é mais 
vulnerável e influenciável com propagandas, comerciais 
de diversos alimentos como: fast food, refrigerantes e en-
tre outros. Esse público está na fase de formação dos há-
bitos e a mídia pode influenciar nessa fase” (ALUNO 2).

“O interessante é que o marketing nutricional procura 
apresentar os produtos, de uma forma que o público alvo 
passam a se sentir atraídos e consumidores do produto 
propagado na mídia” (ALUNO 3).

Nesse sentido, forram notórias as percepções que grande parte 
dos estudantes aportam sobre a mídia como a influenciadora principal 
da formação dos hábitos alimentares. Observou-se também que os dis-
centes apontaram a influência de artistas na propaganda de produtos 
alimentares, a percepção dos discentes a seguir destaca essa questão:

“A indústria constrói um padrão de alimentação e as ce-
lebridades patrocinadas por essas empresas alimentícias 
acabam apresentando uma seara de produtos alimentí-
cios, como o caso dos hambúrgueres, que diariamente 
são postos a nós no tik tok, instagram ou no facebook” 
(ALUNO 4).
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 Nessa atividade diagnóstica os alunos conseguiram apontar 
e perceber como a mídia impõem a sociedade uma enorme quanti-
dade de informações que são revertidas em consumo e, conseguinte-
mente, em formação dos hábitos alimentares dos indivíduos. Median-
te as colocações apontadas pelos discentes, nota-se que se tornou 
visível para esses a influência midiática na praticar alimentar e que 
é necessário selecionar as informações propagadas pelos meios de 
comunicação de massa.

Desse modo, no decorrer das atividades desenvolvidas os par-
ticipantes tiveram a oportunidade de expor suas considerações sobre 
seus hábitos e vivências em relação à alimentação. As informações 
descritas demonstram visivelmente que a participação dos educandos 
foi efetiva, e que a temática da alimentação é presente no cotidiano 
deles. Dessa maneira, com objetivo de contribuir para a mudança de 
hábitos alimentares inadequados dos alunos, foram utilizados como 
recursos, vídeos educativos e lúdicos e a presença de um nutricionista 
que orientou a experimentação dos cardápios, experiência esta que 
possibilitou observar os comportamentos dos educandos. 

Uma parcela significativa dos participantes expressou suas 
percepções acerca dos alimentos presentes, expondo que não gos-
tam de determinados alimentos sem ao menos tê-lo ingerido, nesse 
momento foi possível incentivá-los a conhecer e consumir os diferen-
tes alimentos, com a finalidade de levar os alunos ao contato com os 
alimentos saudáveis e balanceados. Em paralelo, os participantes par-
ticiparam do debate em sala de aula acerca do cardápio ofertado pela 
instituição, apresentaram seus pontos de vistas e possíveis mudanças 
que poderiam ser realizadas no cardápio escolar. 

As colocações dos estudantes em relação as atividades pro-
postas revelaram que quando se trata de propostas pedagógicas que 
os mobilizam, as aulas se tornam mais atrativas e a aprendizagem 
significativa, as ações realizadas promoveu a motivação, participação 
e interesse dos estudantes pela temática trabalhada. Além disso, os 
discentes apontaram que:

“A temática da alimentação não deve ficar restrita ao am-
biente escolar, ela pode ser distribuída posteriormente 
para o nosso respectivo meio social” (ALUNO 5).
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Nessa perspectiva, é importante destacar que a construção do 
conhecimento de forma ativa por parte dos estudantes contribui para 
o interesse por determinado assunto, problematizar os temas com o 
contexto em que o aluno está inserido contribui para uma formação 
significativa. Bisinoto (2012, p.13) enfatiza que:

É importante, e necessário, propor aos alunos atividades 
diferentes daquelas que vêm sendo utilizadas, de modo 
a possibilitar-lhes novas experiências de aprendizagem; 
experiências ativas, diversificadas, integradoras e poten-
cialmente capazes de desenvolver sujeitos competentes 
para se inserirem numa sociedade dinâmica, complexa e 
contraditória como a nossa.

Nesse viés, é relevante mobilizar o aluno em relação ao seu 
processo de construção do conhecimento. Conforme Loureiro (2004, 
p 44), “a capacidade crítica desenvolve-se através de uma reflexão 
sistemática sobre diferentes situações, consciencializando os seus 
próprios pensamentos e emoções e confrontando-os com o conheci-
mento adquirido sobre o assunto”. Sobre esse viés, é pertinente pon-
tuar que a prática educativa buscou identificar a realidade alimentar 
dos educandos, para que fosse possível compreender e intervir nas 
atitudes e comportamentos inadequados dos hábitos alimentares. En-
tende-se, que as ações educativas gera a autonomia e mediante a 
interdisciplinaridade resgata a singularidade dos sujeitos. Nesse sen-
tido Boog (2008, p. 59) enfatiza que, “educar em alimentação implica 
resgatar a dignidade, esperança, autoconfiança e energia para a luta 
cotidiana daqueles que se encontram empobrecidos e excluídos”. 

As ações educativas foram desenvolvidas com a finalidade de 
estimular a autonomia nos alunos, baseando-se na interdisciplinaridade 
e considerando as vivências e singularidades dos participantes de acor-
do com a sua cultura e regionalidade para que assim fosse valorizada 
a diversidade de alimentos existentes (SANTOS, 2012). Desse modo, 
compreende-se, em conformidade com a obtenção dos dados, que a 
educação alimentar deve relacionar o processo cognitivo e estimulo do 
aluno, através de atividades cooperativas e problematizadoras, na qual o 
estudante seja protagonista do seu processo de aprendizagem, trazen-
do o assunto para a realidade dos participantes com o objetivo de estudo 
necessitam ser incorporada com frequência no ambiente escolar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste trabalho possibilitou a inserção de metodolo-
gias distintas na abordagem da temática da educação alimentar na aula 
de ciências. Identificou-se a princípio que é existente a falta de estratégias 
e metodologias no âmbito escolar que objetivem problematizar o assunto 
de forma crítica e reflexiva, na qual os estudantes possam refletir e de-
senvolver uma aprendizagem significativa mediante a sua alimentação. 
Destarte, o presente trabalho buscou ressignificar os condicionantes pro-
vocados pela mídia e, concomitantemente pelo tecido social. 

Nessa perspectiva, a utilização das ações educativas possi-
bilitou a interação do conhecimento alusivo à alimentação entre os 
alunos, permitindo a reflexão sobre as informações propagadas dia-
riamente pelo meio em que estão inseridos. Mediante os dados obti-
dos, depreende-se que a educação alimentar e nutricional deve estar 
presente no cotidiano escolar. Ademais, é pertinente destacar que a 
prática pedagógica nesta área não deve estar ligada somente ao com-
ponente curricular do ensino de ciências, mas interligadas em todos os 
componentes curriculares educacionais.

Desse modo, com os resultados adquiridos pode-se entender 
que ao se discutir qualquer assunto, principalmente, em relação a ali-
mentação, o docente deve considerar imperativamente a individuali-
dade do estudante. Dessa forma, buscou-se interver de modo que a 
participação dos educandos fossem ativas e interativas para o desen-
volvimento do processo de construção do conhecimento, respeitando 
a singularidade do aluno. Ademais, apesar das limitações na escola 
pública onde foi desenvolvida a ação educativa, em evidência a au-
sência de materiais e estrutura física, o educador pode adotar meto-
dologias que possibilitem uma abordagem mais eficiente e simples 
para o desenvolvimento no âmbito de sala de aula. Desse modo, as 
metodologias adotadas nas ações educativas cumpriram sua função 
em relação a esses aspectos e puderam ser pontos iniciais para a 
discussão da alimentação no ambiente escolar.

A participação ativa dos alunos em atividades problematizado-
ras contribui para um ensino consistente, crítico e reflexivo, possibili-
tando a contextualização da educação alimentar e a formação de indi-
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víduos conscientes. Destaca-se, que as questões conectadas a esse 
estudo abrangem a troca de experiências e aprendizagem e cumpre 
ao docente nortear o seu aluno, a fim de que o ensino nessa área fo-
mente a autonomia e a aprendizagem significativa.

Portanto, este trabalho contribuiu significativamente para mi-
nha formação como acadêmica e pesquisadora, como destacado a 
educação alimentar ainda é uma temática pouco difundida e ainda de-
limitada ao ensino de ciência, sendo assim, espera-se que este estudo 
seja um fio condutor para o tratamento da temática em nas demais 
áreas de conhecimento, e que o docente entenda  a relevância de 
anunciar os resultados obtidos com seu público com a finalidade de 
contribuir para a continuidade da abordagem do assunto no âmbito da 
escola e a difusão do tema no ambiente universitário.
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RESUMO
Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar a postagem de 
planos de ensino e guias de atividades no Sistema SUAP e Google 
Classroom para que o aluno tivesse acesso assim como o destes para 
o endereço eletrônico do coordenador. Este trabalho foi constituído das 
seguintes etapas: Reunião com professores para informa-los sobre o 
inicio das atividades no período remoto. Foi realizada uma capacitação 
para tratar das aulas assíncronas na plataforma “Google Classroom”. 
De forma prévia todos os professores receberam via e-mail os arqui-
vos destes instrumentos. Foi ensinado como realizar a postagem no 
sistema acadêmico SUAP e estipulado prazo para entrega. Foi realiza-
da a verificação dos professores que postaram e enviaram os planos e 
guias de ensino. Apenas um pequeno número de professores realizou 
o envio dos referidos documentos. Ficou evidente a necessidade de 
adoção de medidas pedagógicas e gerenciais para aumentar o envol-
vimento dos professores nesta atividade.
Palavras-chave: Plano de Ensino. Guias de Atividades. Disciplinas.
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ABSTRACT
This research was carried out with the objective of analyzing the pos-
ting of teaching plans and activity guides in the SUAP System and 
Google Classroom so that the student had access and to the coordina-
tor’s email address. This work consisted of the following steps: Meeting 
with teachers to inform them about the beginning of activities in the 
remote period. Training was held to deal with asynchronous classes 
on the “Google Classroom” platform. Previously, all teachers received 
the files of these instruments via e-mail. It was taught how to post in 
the SUAP academic system and a deadline for delivery was stipulated. 
Only a small number of teachers sent these documents. It’s necessary 
to adopt pedagogical and managerial measures to increase the invol-
vement of teachers in this activity.
Keywords: Teaching Plan. Activity Guides. Subjects

Introdução

A profissão de professor é um ato de amor, pois requer muita de-
dicação, atualização constante, habilidades pessoais para lidar com pes-
soas de diferentes faixas etárias, paciência e carinho para lidar com crian-
ças que muitas vezes não têm bom comportamento, além de atender pais 
de alunos que muitas vezes não compreendem o processo escolar, não 
sendo difícil encontrar pais/responsáveis de estudantes que não sabem 
nem a série na qual o filho está estudando. Este professor convive ainda 
com baixos salários, condições de trabalho que em muitos casos são 
insalubres, a exemplo de escolas sem banheiros, salas de aula superlo-
tadas, acústica ruim, calor excessivo, barulho externo acima do normal, 
difícil acesso e ainda pouca valorização social, dentre outros problemas 
que ainda demonstram o quanto é desafiante é ser professor no Brasil.

Diante dos obstáculos enfrentados constantemente pelos pro-
fessores eis que no ano de 2020 surgiu a pandemia de COVID-19, 
algo inesperado, que afetou a população mundial e consequentemen-
te atingiu em cheio todo o sistema educacional, obrigando toda a co-
munidade escolar a se reinventar e em especial os professores desta 
vez tiveram que aprender a trabalhar de forma remota, situação esta 
inusitada e inimaginável para a realidade de muitos docentes.
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 Dentro deste contexto, as escolas passaram a fazer uso de 
plataformas para ministrar suas aulas e postagem de materiais de es-
tudo a exemplo de vídeos, textos, atividades e avaliações obrigando 
também o aluno a se organizar em relação aos equipamentos de infor-
mática, gerenciar seu tempo de estudo e fazer suas avaliações.

Esta realidade modificou o modo de planejamento do professor, 
pois antes da pandemia ele não entregava necessariamente o planeja-
mento dele de uma forma mais detalhada, em muitos casos era entregue 
apenas o plano da disciplina que é o conhecido plano de ensino e com o 
trabalho remoto o professor necessitou intensificar a comunicação com 
suas turmas, detalhando para o aluno que poderia entrar na plataforma 
a qualquer momento e quando ele entrasse tinha que ter uma orienta-
ção sobre o que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer, o que ele 
precisava ler, estudar, e com isso a importância de passar informações 
mais detalhadas necessariamente aos alunos em comparação a gestão 
escolar, daí a importância da utilização do  instrumento da “Guia de Es-
tudos das  Atividades Não Presenciais” (a qual chamaremos de guia de 
atividades), que  nada mais é que um plano de aula. 

Para Spudeit (2014, p.6), as estapas que um plano de aula 
deve seguir são:

1 – O tema abordado: o assunto, o conteúdo a ser tra-
balhado; 
2 – Os objetivos gerais a serem alcançados: o que os alu-
nos irão conseguir atingir com esse trabalho; com o es-
tudo desse tema. Os objetivos específicos: relacionados 
a cada uma das etapas de desenvolvimento do trabalho; 
3 – As etapas previstas: mais precisamente uma previsão 
de tempo, onde o professor organiza tudo que for traba-
lhado em pequenas etapas; 
4 – A metodologia que o professor usará: a forma como 
irá trabalhar, os recursos didáticos que auxiliarão a pro-
mover o aprendizado e a circulação do conhecimento no 
plano da sala de aula; 
5 – A avaliação: a forma como o professor irá avaliar, se 
em prova escrita, participação do aluno, trabalhos, pes-
quisas, tarefas de casa, etc. 
6 – A bibliografia: todo o material que o professor utilizou 
para fazer o seu planejamento. 
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Este autor ainda enfatiza sobre a importância de se ter o plano 
de ensino em mãos como forma de prevenção em caso de manifes-
tação de interesse por parte dos alunos, facilitando ao professor a 
transmissão da devida informação, dependendo dos objetivos que o 
professor deseja atingir.

Assim, as equipes de gestão escolar passaram a determinar 
que os professores postassem os planos de ensino e guias de ativi-
dades nas plataformas e no sistema acadêmico SUAP e que também 
que estes documentos fossem enviados por e-mail aos coordenado-
res, sendo esta mais uma tarefa já na tão ocupada rotina docente fato 
este que nos leva a questionar se os professores atenderam a esta 
solicitação? Houve postagem maior de um instrumento em relação a 
outro? Os documentos postados na plataforma também foram envia-
dos por e-mail? Houve uma atenção especial no envio de documentos 
quando comparados os professores das áreas técnica e propedêutica? 

Dentro deste contexto, esta pesquisa foi realizada com o obje-
tivo geral de verificar em uma determinada turma quantos professores 
atenderam a solicitação da gestão em entregar esses documentos e 
instrumentos, postando-os nas plataformas para que o aluno tivesse 
acesso. De forma específica objetiva-se determinar o universo de pro-
fessores, conferir o envio dos planos de ensino e guias de atividades 
para a plataforma de ensino, sistema acadêmico SUAP e e-mail do 
coordenador do curso.

As respostas encontradas nesta pesquisa poderão fornecer in-
formações relevantes para as equipes de gestão e de coordenação 
pedagógica ao mostrar o perfil e média percentual de docentes que 
seguem as regras estabelecidas pela instituição em relação ao envio 
para os alunos de documentos considerados importantes dentro de 
uma disciplina, assim como proporcionar uma reflexão visando o apri-
moramento da atividade docente.

Desenvolvimento

É uma pesquisa original, pois se trata da análise da atividade 
docente em ralação ao envio do plano de ensino e guias de atividade 
pelos professores do Curso Técnico em Agroindústria do IFMA São 
Luís-Maracanã, no semestre de 2020.2.
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Este trabalho foi constituído das seguintes etapas:

1. Reunião com professores para informar aos professo-
res sobre o inicio das atividades no período remoto. 
Momento em que houve muitos questionamentos por 
parte dos professores a respeito desta modalidade de 
ensino, encaminhando, portanto a realização de capa-
citação.

2. Capacitação na plataforma “Google Classroom” sobre 
as aulas assíncronas. Foi ensinado sobre como postar 
atividades, vídeos, textos e atividades. Nesta ocasião 
foi solicitado aos professores que todos os materiais 
fossem postado na aba de “atividades” deixando para 
inserir no “mural” apenas recados rápidos para a turma.

3. Capacitação sobre a plataforma “Google meet” para 
realização das aulas síncronas

4. Oficinas para ensinar como fazer o “plano de ensino” e 
“guias de atividades”. De forma prévia todos os profes-
sores receberam via e-mail os arquivos destes instru-
mentos e durante os encontros foi ensinado de forma 
devidamente detalhada cada parte dos referidos docu-
mentos Também foi ensinado como realizar a postagem 
no sistema acadêmico e estipulado prazo para entrega.

5. Verificação dos professores que realizaram a postagem 
dos planos e guias de atividades.

No total foram analisadas 57 disciplinas e foi verificado diferen-
tes comportamentos dos professores no seu fazer pedagógico neste 
período pandêmico. Para Moreira, Henriques e Barros (2020) é real a 
existência destas dificuldades que surgem nestes momentos de ad-
versidade e por que não dizer dolorosos, os quais resultam em gran-
des desafios pessoais, coletivos e institucionais no que se refere à 
flexibilidade, mudança, adaptação e inovação.

Em relação ao envio do plano de ensino por e-mail foi verificado 
que 85,45% não atenderam esta solicitação da coordenação do curso 
(FIGURA 1). Para o Libâneo (1991) “o plano de ensino é a previsão dos 
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objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou semestre” por 
isto chega a ser preocupante quando, dentro de um curso, um consi-
derável número de professores deixa de enviar para a coordenação 
informações tão importantes para o andamento das atividades.

Figura 1 – Envio do plano de ensino por e-mail, no semestre 2020.2. 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sobre o envio do plano de ensino pelo sistema acadêmico 
SUAP foi constatado que 56,36% não fizeram a disponibilização deste 
importante instrumento (FIGURA 2). Sobre o plano de ensino Gonza-
ga (2014) enfatiza que este instrumento traz reflexos para o professor 
que o adota como instrumento visando otimizar o proceso de ensino-
-aprendizagem assim como para os participantes de sua execução, 
neste caso os discentes.

Conforme Costa (2016)  “o sistema apresenta muitas caracte-
rísticas que somadas lhe conferem um nível aceitável (pelos usuários) 
de usabilidade”, fato este que nos deixa intrigados em relação a este 
comportamento por parte dos docentes.
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Figura 2 – Envio do plano de ensino pelo sistema acadêmico SUAP,  
no semestre 2020.2.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O problema da não disponibilização do plano de ensino se 
agravou quando verificada a disponibilidade deste pelo classroom. 
Um total de 80% dos professores não enviaram seus plano de ensino 
(FIGURA 3). Souza (2016, p. 2), apresentam os pontos positivos e 
facilidades para utilizar esta plataforma:

O Google Classroom foi escolhido por ser uma platafor-
ma simples, fácil de utilizar, gratuita e que permite o de-
senvolvimento de um espaço colaborativo online visando 
apoiar e complementar as aulas presenciais. A platafor-
ma pode ser acessada de qualquer dispositivo que te-
nha acesso à internet e possua um browser (navegador), 
também há uma versão mobile disponível para baixar 
para as plataformas Android2 e IOS3.
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Figura 3 – Envio do plano de ensino pelo classroom no semestre 2020.2.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O planejamento escolar deve envolver principalmente os dis-
centes, por este motivo é necessária a disponibilização das “guias de 
atividade” com o objetivo de divulgar informações detalhadas a res-
peito do horário, assunto e tipo de aula a ser ministrada nos momen-
tos síncronos e assíncronos. Para Barros (2014, p. 6) “O processo de 
ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias requer bases as-
sentadas em novos paradigmas”, contudo foi observado que 94,55% 
dos docentes não enviaram as referidas guias para a coordenação do 
curso (FIGURA 4), fato este que tem impactos diretos no acompanha-
mento e coordenação do curso.

Figura 4 – Envio da guia de atividades por e-mail no semestre 2020.2.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Este número também se mantém alto quando é analisada a 
disponibilização da guia de ensino por e-mail, abrangendo 89,09 % 
dos discentes (FIGURA 5). Vale destacar que houve um aumento de 
23% em relação aos professores que enviaram as guias pelo class-
room. Para Do Nascimento e Brun (2017) a organização das discipli-
nas na modalidade remota deve ser feita de forma coesa e coerente 
com a devida organização do fator tempo e o ritmo do trabalho deve 
ser estabelecido conforme os objetivos da disciplina visando atender 
aos anseios do curso. Portanto, é sempre enfatizada a importância 
da formação continuada que também capacite os funcionários para o 
trabalho virtual e com isso garantir o mínimo de qualidade de ensino 
para os estudantes nestes tempos de pandemia (DOS SANTOS SIL-
VA, ANDRADE, DOS SANTOS, 2020).

Figura 5 – Envio da guia pelo sistema academico no semestre 2020.2.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Considerações Finais

A disponibilização do plano de ensino no Sistema Acadêmico 
foi maneira mais utilizada pelos professores.

Um pequeno número de professores atendeu a solicitação da 
coordenação em relação ao envio do plano de ensino por e-mail.

O percentual de professores que enviaram os planos de ensino 
foi maior que os que enviaram as guias, sendo a plataforma classroom 
a maneira preferida para envio destas.
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O número de guias enviadas para o e-mail da coordenação foi 
menor que o envio dos planos de ensino.

Com o presente estudo fica claro a dificuldade dos coordena-
dores em receber as informações dos professores na sua totalidade.

São necessárias a adoção de medidas pedagógicas e geren-
ciais para aumentar o número de professores que enviam estes docu-
mentos.

Orienta-se a continuidade e aprofundamento desta pesquisa 
de forma a proporcionar crescentes e constantes melhorias no proces-
so ensino-aprendizagem.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo investigar as percepções e as práticas 
pedagógicas das professoras dos Anos Iniciais acerca da inclusão em 
uma escola pública municipal do Vale do Paraíba-SP.Para alcançar 
esse escopo mais amplo, foram caracterizadas as professoras par-
ticipantes, foram descritas as práticas pedagógicas em sala de aula 
com seus alunos com deficiência. Foi feita uma pesquisa de natureza 
aplicada com enfoque qualitativo, utilizando-se como instrumentos: 
questionário via forms, entrevistas semiestruturadas, observações-
-participantes e análise documental. Os resultados apontaram que as 
intervenções das professoras possibilitaram condições favoráveis ao 
processo inclusivo, mas que para que ele, de fato, ocorra, há que se 
redesenhar a estrutura macro educacional das escolas.
1  Texto parcialmente publicado nos Anais do II Congresso Internacional Movimentos 
Docentes, 2021. Disponível em: https://www.vveditora.com/anaiscmd Acesso em 13 
nov. 2021.
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Palavras-chave: Intervenções; Práticas pedagógicas; Inclusão; Anos 
Iniciais; Percepções.

ABSTRACT
This study aimed to investigate the perceptions and pedagogical prac-
tices of early year teachers about inclusion in a municipal public school 
in vale do Paraíba-SP.In order to achieve this broader scope, the par-
ticipating teachers were characterized, the pedagogical practices in 
the classroom with their students with disabilities were described. A 
research of an applied nature with a qualitative focus was carried out, 
using as instruments: questionnaire via forms, semi-structured inter-
views, participant observations and documental analysis. The results 
showed that the interventions of the teachers allowed favorable con-
ditions for the inclusive process, but that for it to, in fact, occur, the 
macroeducational structure of the schools must be redesigned.
Keywords: Interventions; Pedagogical practices; Inclusion; Early 
Years; Perceptions.

1 Introdução

A pesquisa aqui relatada está inserida na Dissertação de Mes-
trado intitulada: “Percepções e práticas pedagógicas das professoras 
regentes alfabetizadoras acerca da inclusão: um estudo de caso em 
escola pública municipal do Vale do Paraíba – SP” (NAKANICHI,2020) 
defendida em dezembro de 2020 no programa de Mestrado Profissio-
nal em Educação da Universidade de Taubaté. O objetivo principal da 
pesquisa foi investigar as percepções e práticas pedagógicas dessas 
professoras atendendo a alunos com deficiência em salas de aula re-
gular nos anos iniciais. O intuito do trabalho foi, após a verificação das 
práticas em sala usadas por essas docentes, analisar de que forma as 
professoras alfabetizadoras percebiam seus alunos com deficiência 
em salas de aula regular. Foi proposto também a discussão sobre os 
discursos e práticas educativas acerca da inclusão dessas docentes, 
considerando a realidade de uma escola pública municipal do Vale do 
Paraíba – SP e sobre de que maneira as professoras puderam contri-
buir para que esse alunado participasse dos processos de aprendiza-
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gem através de intervenções observadas em salas de aula regular. Foi 
realizado um estudo de caso por meio de três instrumentos de coleta 
de informações: análise documental, observação-participante e entre-
vista semiestruturada em consonância com Yin (2003). Um instrumen-
to adicional de coleta de dados foi utilizado na presente investigação, 
a saber, um questionário via forms para a atualização das informações 
dos docentes da escola em estudo.
 
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Procedimentos Metodológicos

Para se efetuar a discussão sobre as percepções e práticas 
pedagógicas das professoras regentes alfabetizadoras acerca da in-
clusão, foi efetuada a coleta de dados em quatro salas: o 10 A, o 10 ano 
B, o 10 ano C e o 20 ano C. Em um primeiro momento, foi feita a análise 
documental dos alunos com deficiência que pertenciam a essas salas. 
A análise documental (ficha de matrícula, fichas individuais, planos 
individuais do AEE (Atendimento Educacional Especializado), análise 
do PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, relatórios feitos pelas 
professoras regentes desses alunos no ano de 2019) permitiram tra-
çar a caracterização do aluno com deficiência, e também caracterizar 
a estrutura física da instituição pesquisada no que se refere à inclu-
são. A análise das informações do questionário, instrumento aplicado 
para cobrir a lacuna do PPP da escola, permitiu traçar a caracteriza-
ção dos professores regentes que trabalhavam na escola. Em um se-
gundo momento, foi feita a observação-participante nas quatro salas 
supracitadas atendo-se às práticas das docentes e, em um terceiro 
momento, foram feitas as entrevistas com as professoras participan-
tes da pesquisa quanto às suas percepções em relação ao processo 
inclusivo, esses quatro instrumentos foram imprescindíveis para o es-
tudo de caso ao qual a pesquisa se propunha. Segundo Yin (2003), há 
três dimensões a serem abarcadas pelo estudo de caso: fazer pergun-
tas (entrevistas, sendo o questionário já mencionado inserido como 
elemento adicional), observar eventos (a observação-participante) e 
analisar documentos (a análise documental). O presente estudo foi 
dividido em três grandes categorias: a caracterização dos participan-
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tes da pesquisa, a gestão de sala de aula e a prática e o processo 
inclusivo na sala de aula regular. A categoria gestão de sala de aula e 
a prática será o foco do recorte da dissertação que aqui será apresen-
tado. Na fase de coleta das informações da investigação, o contexto 
de pandemia muito influenciou os instrumentos previstos na pesquisa: 
validaram-se os dez dias de observação-participante da pesquisadora 
efetuada em março de 2020 e as entrevistas com as docentes tiveram 
que ser feitas pelo Whatsapp, a fim de manter o distanciamento social.

2.2 Resultados e discussão

Uma vez feita as entrevistas com as professoras regentes par-
ticipantes do presente estudo, passou-se à discussão dos dados co-
letados e, posteriormente, aos resultados obtidos. Para a designação 
das docentes e dos alunos foram utilizadas letras e números a fim de 
se preservar a identidade deles. Na categoria gestão de sala de aula 
e a prática, foco do recorte da dissertação supramencionada, fez-se 
a análise das entrevistas, estas foram classificadas em unidades de 
análise segundo Bardin (2011). Ao longo da discussão, foram inse-
ridas fotos do diário de campo da pesquisadora das sessões de ob-
servação-participante em consonância com Danna e Matos (2011) e 
Manzini (2004). A primeira unidade de análise foi: “tempo dele (a)” que 
diz respeito ao interesse da professora de conhecer e respeitar o ritmo 
de aprendizagem de cada aluno (a). Questionada sobre a prática em 
sala de aula regular, a professora PR1 assim relatou: 

Então, meu aluno tem paralisia cerebral, mas tem o cog-
nitivo preservado, eu converso com ele, ele me respon-
de com sorrisos, [...], então com ele é primordialmente 
a oralidade, ele tenta escrever, mas ele não consegue, 
[...], tudo com ele é na oralidade, colocar ele também na 
aula, se eu tô fazendo uma leitura, eu me reporto a ele, 
como me reporto aos demais, [...], ele não responde, não 
fala, mas ele me responde através do sorriso, do olhar e 
faz no tempo dele, agora, a minha outra aluninha é mais 
fechada, tem hora que eu falo com ela e ela responde, 
parece que é uma resposta mecânica, [...] mas eu vi que 
não é, é realmente a dificuldade de interpretar o que eu 
estou falando, interpretar e fazer, por isso com ela, mui-
tas vezes, eu tenho que retomar, aquilo que os outros 
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dão conta num tempo x, para ela, eu tenho que dar um 
tempo maior,[...]

Pela fala da professora PR1, pôde-se depreender que sua prá-
tica em sala de aula com os alunos com deficiência requer dela o res-
peito ao tempo de cada aluno ao realizar a atividade, não no sentido de 
deixá-los fazendo as atividades sem orientação como se pôde consta-
tar na observação-participante feita no dia 05 de março de 2020: 

A1JO participou da atividade “Bingo de Letras” mos-
trando reconhecer as letras do alfabeto, [...] Por vezes, 
a professora PR1 passava verificando se A1JO estava 
acompanhando a atividade, ao constatar que ele esta-
va conseguindo realizar a atividade, dava continuidade. 
A1JU também participou do “Bingo de Letras”, a profes-
sora PR1 passava verificando se A1JU estava dando 
conta da atividade, verificando que A1JU havia se perdi-
do em reconhecer uma das letras que a professora PR1 
havia ditado, foi retomada essa etapa com a turma toda, 
porque A1JU precisava de mais tempo. 

Pelo registro no diário de campo da pesquisadora, a profes-
sora PR1 passava verificando se A1JO estava fazendo a atividade e 
se A1JU estava acompanhando a atividade, inclusive retomando com 
a turma toda uma das letras ditadas por ela que A1JU havia perdido. 
Segundo Bishop et al. (1997), a promoção pelo professor de uma prá-
tica que trabalhe com o respeito ao próximo, introduzindo uma cultura 
acolhedora por parte dos demais alunos, é válida para fortalecer a 
interação e o relacionamento de todos da sala de aula. Ademais, em 
consonância com Perrenoud et al. (2002), o aprendizado hoje deve 
levar em conta as características, os ritmos diferenciados dos alunos.

 Para Glat et al. (2007, p. 6):

[...] a proposta de educação inclusiva implica um processo 
de reestruturação de todos os aspectos constitutivos da 
escola que envolvem a gestão de cada unidade educativa, 
bem como o sistema educacional como um todo. Por isso, 
destacam: [...] para se tornar inclusiva, a escola precisa for-
mar seus professores e equipe de gestão, bem como rever 
as formas de interação vigentes entre todos os segmentos 
que a compõem e que nela interferem. Isto implica em ava-
liar e redesenhar sua estrutura, organização, projeto po-
lítico-pedagógico, recursos didáticos, práticas avaliativas, 
pedagógicas, metodologias e estratégias de ensino.
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 Esse redesenhar da escola como um todo também é apontado 
por Veríssimo (2017), uma vez que em sua pesquisa verificou que 
quando há a mobilização do todo na escola, as práticas pedagógicas 
com os alunos com deficiência são favoráveis ao processo inclusivo: 
atendimento individualizado, oferta de atividades diferenciadas, traba-
lho de tutoria em grupos, bem como o estímulo à interação dos alunos 
com deficiência ou sem deficiência. A prática da professora PR1 que 
possuía dois alunos com deficiência em sua sala: A1JO e A1JU cor-
roboraram com o atendimento individualizado, um aspecto favorável 
ao processo inclusivo apontado por Veríssimo (2017), o aluno A1JO 
fazia a atividade proposta pela professora “no tempo dele”, dava a 
devolutiva para ela, em sala, através de um olhar ou de um sorriso. Na 
referência à A1JU, a professora PR1 dava à aluna um “tempo maior” 
na realização das atividades.

A seguir, apresenta-se o aluno A1JO fazendo a atividade: “Bin-
go de Letras”:

Figura 1 – O aluno A1JO fazendo a ativdade: “Bingo de Letras”

 Fonte: Elaborado pela autora.

Questionada sobre sua prática em sala de aula regular, a pro-
fessora PR2 assim se posicionou:

Então, por exemplo, numa atividade que eu dei sobre fi-
guras geométricas: retângulo, quadrado, círculo, triângu-
lo e eu mostrava, fazia ele por a mãozinha, falava para 
ele o que que era, mostrava, e como eu já deixava recor-
tadas as figuras num papel maior e colorido a gente ia 
com ele colando e falando o nome: ‘Esse é o triângulo! ’ 
e como eu tenho o material em madeira, aí ele pegava na 
mãozinha, passava a mão, a gente conversava com ele: 
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‘Esse é o quadrado’, mostrava, falava a cor e a gente ia 
colando. Ele vai aprendendo no tempo dele! 

Pelo relato da professora PR2, ela, enquanto docente, propor-
cionou ao seu aluno, através de materiais concretos, o trabalho com 
as figuras geométricas e pontuou que “[...] Ele vai aprendendo no tem-
po dele! ” Na sala da referida professora, das três sessões de observa-
ção-participante nas quais a pesquisadora esteve presente, somente 
em uma o aluno A2JE esteve em sala de aula, sempre respeitando o 
tempo do aluno e seu ritmo (PERRENOUD et al., 2002). Uma das ati-
vidades de PR2 com A2JE que corroborou com esse respeito ao ritmo 
do aluno A2JE foi assim descrita na observação-participante feita na 
sala de aula no dia 11 de março:

O aluno A2JE, com o auxílio da estagiária, fez um tra-
ço da “Casinha da Vovó”, proposta trabalhada pela pro-
fessora nesse dia e a professora PR2 reportou-se aos 
demais alunos dizendo: “Gente, vamos só colocar A1JE 
na carteira para a gente fazer a atividade todos juntos! ” 
Posteriormente, quando foi acomodado nos colchões de 
sala, reconheceu o número dois (um dado maior), sinali-
zando com um sorriso. 

A seguir, apresenta-se a figura de A2JE fazendo a ativida-
de com o dado maior:

Figura 2 - O aluno A2JE fazendo a atividade com o dado maior

Fonte: Elaborado pela autora.

O uso de colchonete colocado no fundo da sala foi uma inicia-
tiva da professora regente alfabetizadora PR2 juntamente com a pro-
fessora do AEE (Atendimento Educacional Especializado) da escola. 
Essa tomada de decisão articulada é apontada pela literatura da área 
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como favorável ao processo inclusivo. (GLAT et al.,2007; BRIANT, 
2008; TOLEDO, 2011; ZERBATO, 2014; VERÍSSIMO, 2017; BUSS; 
GIACOMAZZO,2019). Ademais, considera-se, em consonância com 
Oliveira (2008), que incluir demanda ação, tempo, energia e esforço 
para romper com paradigmas culturais, a fim de aceitar a diferença e 
chegar à mais relevante das questões: a saída da zona de conforto. 
Além disso, concluiu Oliveira (2008) que incluir é desafiador pois exige 
que o professor esteja constantemente fazendo ajustes em suas práti-
cas para propiciar ao aluno situações significativas de aprendizagem. 

Questionada sobre sua prática em sala de aula com o aluno 
com deficiência, a professora PR3 disse: 

“[...] a gente tem que fazer com que a criança aprenda, 
dentro das limitações dela, no tempo dela, ela é capaz, 
uma criança pode demorar um ano, pode ser que a crian-
ça com deficiência demore três, mas ela vai aprender al-
guma coisa, [...]”.

 Esse relato da professora PR3 corroborou com todas as ses-
sões de observação feitas em sua sala de aula regular. A professora 
PR3 atendia dois alunos: A3DA e A3RA. O aluno A3DA realizava as 
mesmas atividades dadas aos demais alunos, com intervenções pon-
tuais da professora PR3, respeitando-se o tempo de A3DA (VERÍSSI-
MO, 2017; PERRENOUD et al., 2002). Uma das atividades de PR3 com 
A3DA que confirmou esse respeito ao ritmo do aluno foi assim descrita 
na observação-participante feita na sala de aula no dia 04 de março:

A3DA registrou o dia da aula, o nome da professora e a 
rotina. A professora pediu para o aluno levar a agenda 
para ela, A3DA demorou bastante para levar a agenda, o 
colega ao seu lado o incentivou juntamente com a profes-
sora que dizia: “Vamos, A3DA, eu estou esperando, você 
vai encontrar a agenda e trazer para mim, assim como 
todo mundo! ” 

A professora PR3 em relação ao seu outro aluno com defi-
ciência propôs, em uma das sessões de observação-participante, que 
A3RA trabalhasse com massinhas e que as dividisse em duas partes 
iguais, a turma, nesse dia, estava trabalhando com a disciplina de ma-
temática também. Assim foi descrita a atividade realizada por A3RA no 
diário de campo da pesquisadora no dia 09 de março:
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A3RA participou da aula de matemática com massinhas. 
Com o auxílio da estagiária e depois de muita insistência 
em ficar sentado pela professora PR3, conseguiu dividir 
a massinha em duas partes iguais, a professora PR3 o 
elogiou por fazer a atividade! 

Assim, PR3 trabalhava com A3DA e A3RA respeitando o rit-
mo de cada um deles e fazendo ajustes às suas práticas em sala. 
(OLIVEIRA,2008). Questionada sobre sua prática em sala de aula, a 
professora PR4, em seu relato de entrevista, disse que o aluno A4KE 
fazia as atividades que ela propunha “no tempo dele” e que o aluno 
tinha muita dificuldade de concentração em sala de aula. Essa ausên-
cia de foco nas atividades foi corroborada e assim descrita no diário de 
campo da pesquisadora no dia 16 de março:

[...] A atividade que ao aluno foi proposta foi o recorte 
de quadradinhos, depois os quadradinhos deveriam ser 
colados de acordo com os números indicados. Apresen-
tou dificuldades em sua coordenação motora, mas com 
o auxílio da estagiária, fez a relação entre os números 
indicados e o número de quadradinhos a serem colados, 
o aluno usa lápis adaptado, revestido de EVA. O aluno 
possui uma caixa de brinquedos para se distrair quando 
fica irrequieto, brinquedos coloridos, variados, em diver-
sos formatos. O aluno entreteve-se com os brinquedos, o 
que acabou por acalmá-lo. 

A seguir, apresenta-se a atividade de A4KE com os quadra-
dinhos e, em seguida, a caixa de brinquedo disponibilizada pela pro-
fessora PR4  para que o aluno, quando muito agitado, pudesse se 
acalmar em sala:

Figura 3 - Atividade feita por A4KE com os quadradinhos 

Fonte: Elaborada pela autora.



EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 62

Figura 4 - Caixa de brinquedos usada pelo aluno A4KE:

Fonte: Elaborado pela autora.

A professora PR4 proporcionava ao aluno A4KE uma estraté-
gia para que ele se concentrasse e realizasse a atividade em sala de 
aula, porque nas palavras dela: “ [..] a concentração dele é baixa, é 
baixíssima [...]”, utilizando a caixa de brinquedo, o lápis adaptado com 
revestimento em EVA que o auxiliava a ter uma melhor coordenação 
motora. Pelo que foi exposto, pôde-se compreender que as práticas 
das professoras regentes alfabetizadoras PR1, PR2, PR3, e PR4 aqui 
elencadas demonstraram sensibilidade e acolhimento dos alunos com 
deficiência através de ajustes, intervenções pontuais, atendimento 
mais individualizado e respeito ao ritmo de cada educando com defi-
ciência (VERÍSSIMO, 2017; PERRENOUD et al., 2002). 

3 Considerações Finais

A presente pesquisa teve como objetivo principal investigar as 
percepções e as práticas pedagógicas das professoras dos anos iniciais 
acerca da inclusão. Considerou-se que os objetivos do presente estudo 
foram alcançados, uma vez que as informações coletadas elucidaram o 
modo como as docentes realizavam suas práticas pedagógicas nas clas-
ses regulares com seus alunos, ademais, pôde-se identificar suas difi-
culdades, mas ficaram evidentes ações exitosas iniciais experenciadas 
no  processo de inclusão de seus educandos. Além disso, as docentes 
mostraram iniciativa percebendo a inclusão como um processo que es-
tava dando os passos iniciais na escola em estudo, guiadas pelas suas 
intuições e na predisposição de fazerem o melhor para seus educandos. 

Por meio das informações coletadas na presente investigação, 
pôde-se concluir que as docentes mostraram que seu protagonismo, 
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sua boa vontade em relação aos alunos com deficiência, possibilita-
ram condições favoráveis à socialização desse alunado, demonstran-
do passos precursores de um processo inclusivo. A implicação deste 
estudo consiste em suscitar reflexões a respeito das práticas pedagó-
gicas que hoje se utilizam nas salas de aula regular. 

Assim, os resultados desse trabalho podem vir a contribuir não 
só com a ampliação de discussões sobre a temática, bem como, atra-
vés do compartilhamento da investigação na escola, intervir positiva-
mente na elaboração de um projeto político pedagógico que possa 
atender melhor os alunos com deficiência que frequentam as salas de 
aula regular hoje.

Por fim, os resultados dessa pesquisa apontam para um an-
seio: que o redesenhar da estrutura macro educacional e da socieda-
de não demorem a acontecer, para que não se perca os passos iniciais 
já dados, como nesse estudo de caso, rumo a uma escola que seja, 
de fato, inclusiva.
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RESUMO 
O objetivo geral desse estudo consiste em delinear um relato de ex-
periência sobre o AEE de alunos com TEA. A metodologia utilizada 
se baseou em revisão bibliográfica e, posteriormente, apresentação 
do relato de experiência.  Os resultados obtidos, demonstram que a 
matricula preferencial de alunos com necessidades educativas espe-
ciais no ensino regular, provocou profundas transformações no modo 
de ensinar, na organização da instituição, na postura e atuação dos 
professores e demais profissionais, assim como, no modo como os 
colegas observam o aluno especial incluso. Conclui-se que os alunos 
com TEA possuem diferentes especificidades e, por isso, o AEE que 
lhes é ofertado no ensino regular e/ou na Sala de Recursos se dife-
rencia. Cotidianamente, o professor é desafiado a planejar suas aulas 
escolhendo metodologias que permitam a todos os educandos apren-
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derem e se desenvolverem, entretanto, precisa ter um olhar atento 
ao aluno com TEA, visando ampliar suas potencialidades e minimizar 
suas dificuldades. 
Palavras-chave: Educação inclusiva.TEA. Inclusão. Professor.

ABSTRACT 
The general objective of this study is to outline an experience report on 
the AEE of students with ASD. The methodology used was based on a 
literature review and, later, the presentation of the experience report. 
The results obtained demonstrate that the preferential enrollment of 
students with special educational needs in regular education caused 
profound changes in the way of teaching, in the organization of the in-
stitution, in the attitude and performance of teachers and other profes-
sionals, as well as in the way in which colleagues observe the special 
student included. It is concluded that students with ASD have different 
specificities and, therefore, the AEE offered to them in regular educa-
tion and/or in the Resource Room is different. Everyday, the teacher 
is challenged to plan their classes, choosing methodologies that allow 
all students to learn and develop, however, they need to keep a close 
eye on the student with ASD, in order to expand their potential and 
minimize their difficulties.
Keywords: Inclusive education.TEA. Inclusion. Teacher.

Introdução 

A partir da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção (Lei nº 9394/96), foram intensificadas no Brasil as ações em torno 
da construção e implementação de legislações e políticas públicas, 
capazes de tornarem a educação inclusiva uma realidade nas institui-
ções de educação básica que oferecem o ensino regular em todas as 
suas fases, níveis e modalidades.

Em instituições públicas ou privadas, os educandos que apresen-
tam deficiências (visual, auditiva, física, múltipla), Transtornos Globais do 
Desenvolvimento (TGD) que envolvem o Transtorno do Espectro Autis-
ta (TEA), Síndrome de Kanner, Rett e Asperger que se lançam sobre a 
interação social da criança, altas habilidades/superdotação e/ou outras 
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necessidades educativas especiais, temporárias ou permanentes, tem o 
direito de receberem Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

O AEE será ofertado no horário regular que estudam. Se for 
necessário alunos com deficiência física, auditiva ou outra poderão 
contar com um professor acompanhante. Nas instituições públicas, 
também funcionam a Sala Multifuncional de Recursos (SMR) com ca-
ráter complementar ou suplementar, onde atua um professor de Edu-
cação Especial fazendo os atendimentos dos educandos especiais no 
contraturno escolar. 

Pensando nessa realidade e na necessidade de direcionar as 
reflexões apresentadas a seguir, este estudo tem como objetivo geral 
delinear um relato de experiência sobre o AEE de alunos com TEA. Os 
objetivos específicos definidos para seu alcance são: compreender a 
educação inclusiva, descrever o TEA, analisar o processo de ensino e 
aprendizagem desses educandos em escolas que oferecem o ensino 
regular. 

Pode-se afirmar que a relevância desse trabalho é justificada 
por ser uma fonte de consulta para professores que estão inseridos na 
área ou que almejam iniciar sua carreira. Diferente de qualquer outro 
período da história, não basta apenas possuir os domínios teóricos 
inerentes a sua área de formação, é imprescindível que os docentes 
compreendam as especificidades da educação inclusiva, dos alunos 
especiais que poderão atender e, o modo como precisam se portar 
diante daqueles que tem TEA.  

Procedimentos metodológicos 

A elaboração das reflexões apresentadas nesse estudo, foram 
pautadas em dois procedimentos metodológicos: Na primeira etapa, 
foi realizada uma revisão bibliográfica, que permitiu a consulta de li-
vros e artigos publicados online, nos quais os autores contribuíram 
para elaborar as reflexões que tratam da educação inclusiva e das 
especificidades dos alunos com TEA. Após a leitura atenta dos textos 
tornou-se possível, realizar sua análise qualitativa e descritiva.

No segundo momento, foi realizado um relato de experiência 
que narra parte de nossa atuação com alunos que possuem TEA em 
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uma escola pública de Foz do Iguaçu, que oferece ensino fundamental 
II e médio, a fim de sensibilizar outros docentes sobre as dificuldades 
e realizações oriundas do trabalho inclusivo. 

Resultados 
A Educação inclusiva no Brasil 

O processo de inclusão é bastante abrangente e se aplica a 
todos os setores da sociedade. As políticas públicas inclusivas têm 
como objetivo alcançar todos aqueles que estão excluídos devido a 
alguma especificidade apresentada, promovendo seu reconhecimento 
e valorização, seja no âmbito escolar, no mundo do trabalho, no re-
direcionamento da arquitetura das cidades, ruas e prédios, acesso à 
cultura e/ou em inúmeros outros espaços em todos, pessoas com e 
sem deficiência ou necessidades especiais diversas, consigam usu-
fruir igualmente (FIGUEIRA, 2017).

No que diz respeito especificamente a escolarização, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96) garantiu a matricula 
preferencial de educandos com deficiência física, auditiva, visual, in-
telectual ou múltipla, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) 
categoria na qual se encaixam aqueles com TEA que são objeto de 
interesse nesse estudo, altas habilidades/superdotação e/ou outras 
necessidades especiais temporárias ou permanentes no mesmo es-
paço que outros educandos sem limitações (MARCOTTI, MARQUES, 
2017).

O artigo 60 da LDB evidencia a obrigatoriedade do Estado ade-
quar as instituições públicas da rede de ensino de todo o país, a partir 
da educação infantil e em todos os demais níveis educacionais, para 
receberem adequadamente os alunos com necessidades educativas 
especiais. Também prevê que as instituições privadas, filantrópicas e 
outras circunscritas no âmbito educacional também recebam apoio 
técnico e financeiro para realizar o atendimento especializado que os 
educandos demandam (BRASIL, 1996). 

Desde a década de 1990 os pais passaram a ser incentivados 
a matricular seus filhos, sempre que sua condição lhes permitir, pre-
ferencialmente em escolas regulares – situação que tem promovido 
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transformações profundas na forma como são organizadas, no currí-
culo, projeto político pedagógico, nas práticas pedagógicas, metodo-
logias e nos papéis desempenhados por todas as pessoas que nela 
atuam. 

Para atender adequadamente os educandos com diferentes ti-
pos de necessidades educativas especiais, que podem estar na mes-
ma sala de aula junto com outros sem limitações, os docentes preci-
sam se qualificar para compreender suas especificidades, potenciais, 
limitações, e, sobretudo, pensar nas estratégias necessárias para con-
tribuir com seu desenvolvimento e aprendizagem (CAMARGO, 2017).

Corroborando com essas discussões, Brasil (2008, p. 10) men-
ciona que o trabalho docente: 

[...] postula uma reestruturação do sistema educacional, 
ou seja, uma mudança estrutural no ensino regular, cujo 
objetivo é fazer com que a escola se torne inclusiva, um 
espaço democrático e competente para trabalhar com to-
dos os educandos, sem distinção de raça, classe, gênero 
ou características pessoais, baseando-se no princípio de 
que a diversidade deve não só ser aceita como desejada. 

O comprometimento de todos os profissionais com a educação 
inclusiva e a busca por conhecimentos e estratégias para atender os 
alunos especiais de forma adequada, fundamentam o cotidiano de to-
dos que enfrentam desafios distintos cotidianamente para orientar seu 
processo de ensino e aprendizagem. 

Sobre isso, Martins et al., (2017, p. 879) também destaca: 

[...] na perspectiva da inclusão escolar, pensar a forma-
ção de professores precisa ultrapassar os muros das uni-
versidades, trazendo cada vez mais para o contexto da 
formação o cotidiano vivido e praticado nos espaços es-
colares. Formar professores e professoras na contempo-
raneidade exige de nós, professores formadores compro-
misso com a realidade social na qual estamos inseridos. 
O   professor   reflexivo   é   aquele   que   exercita   coti-
dianamente sua práxis, transformando seu fazer, seu sa-
ber, seu ser em função dos desafios que são colocados 
para a educação e para a escola na atualidade.  Falando 
em desafios, um dos que tem mobilizado educadores e 
educadoras em seu fazer docente diz respeito à  inclusão  
de alunos com deficiências  e outras necessidades edu-
cativas especiais (NEEs) nas escolas regulares. Desde 
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a década de 1990 temos acompanhado um movimento 
crescente tanto no   campo   das   políticas   públicas, 
quanto   no   campo   da   prática   pedagógica, pela 
construção de escolas inclusivas. A inclusão escolar ou 
educação inclusiva se tornou um campo de conhecimen-
to de  grande  relevância  no  contexto  das  pesquisas  
em  educação. 

A práxis na educação inclusiva é permeada por inúmeros de-
safios, por isso, é imprescindível que os professores tenham acesso 
aos conhecimentos teóricos e práticos que a constituem em sua for-
mação inicial, ou seja, durante a graduação. Posteriormente, por meio 
de cursos de especialização ou de menor duração, a formação deverá 
continuar pois cada aluno incluso exigirá a adoção de diferentes pro-
cedimentos de ensino. 

As mediações realizadas pelos docentes têm em vista a for-
mação humana integral desses cidadãos, e o fortalecimento da com-
preensão de que todos são diferentes, capazes de se desenvolver, 
aprendendo a lidar com suas dificuldades corriqueiramente. 

As ações desenvolvidas nas escolas inclusivas estão voltadas 
para a criação de uma rede de suporte, que permita aos educandos 
especiais serem atendidos com qualidade, tendo acesso a uma edu-
cação crítica, emancipadora e realmente transformadora (FIGUEIRA, 
2017).

Para isso, a sala de aula passa a ser permeada por um ensino 
flexível, cujas metodologias, recursos materiais e didáticos se alter-
nam, beneficiando a todos, de modo que as crianças e adolescentes 
possam aprender juntos, descobrindo a si, ao outro e, sobretudo, os 
seus potenciais (MARCOTTI, MARQUES, 2017). 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) de alunos com TEA 

O indivíduo diagnosticado com TEA apresenta características 
inatas que lhe proporcionam diversos tipos de comprometimento, so-
bretudo, no relacionamento com outras pessoas, inclusive de sua fa-
mília, no desenvolvimento da linguagem, em sua capacidade cognitiva 
cujos comprometimentos variam de níveis leves a profundos, de co-
municação, etc.
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Esse distúrbio neurológico é geralmente identificado na infân-
cia, antes que a criança complete três anos de idade em virtude dos 
atrasos em seu desenvolvimento, especialmente no que diz respeito a 
aprendizagem, socialização, comunicação e interação social, persis-
tindo durante a adolescência e vida adulta. 

Sobre o TEA Maia, et al., (2017, p. 178) afirma que: 

O transtorno do espectro do autismo (TEA) afeta o pro-
cessamento da informação no cérebro, levando a sinto-
mas que incluem prejuízos na interação social e na co-
municação, interesse restrito e comportamento repetitivo 
que são tipicamente detectáveis na primeira infância. O 
TEA tem se tornado um sério problema de saúde pública 
com grande impacto econômico, familiar e social. [...] 
O TEA é definido pela interação entre vários genes e fato-
res ambientais. Estudos com gêmeos monozigóticos têm 
apontado uma taxa de concordância incompleta, o que 
reforça a contribuição de fatores ambientais na etiologia 
do TEA. E estudos moleculares têm destacado a epige-
nética no desenvolvimento cerebral como um processo 
potencialmente causador desse transtorno.
O papel dos fatores ambientais na determinação do TEA 
é consistente com a heterogeneidade clínica, caracterís-
tica marcante desse transtorno, e sugere uma explicação 
para o aumento dos casos nas últimas décadas. [...] 

Como o TEA afeta diretamente o funcionamento do cérebro, 
a forma como as limitações se manifestam varia muito, portanto, en-
quanto algumas pessoas conseguem viver de maneira independente, 
estudar, se qualificar, ter uma profissão, até mesmo um relacionamen-
to; outras, precisam de ajuda e acompanhamento por toda a sua vida. 

O TEA é mais frequente em meninos, contribui também para a 
redução dos seus interesses e atividades realizadas, geralmente, de 
forma estereotipada e repetitiva. Alguns indivíduos apresentam outras 
comorbidades associadas, tais como a epilepsia, ansiedade, depres-
são, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), dificulda-
de motora global, limitação da atividade, movimentos repetitivos, resis-
tência a mudanças, ecolalia, inversão pronominal, dentre outras.  etc. 

Gomes, et al., (2017, p. 381) afirma que o TEA é: 

[...] caracterizado por alterações nas interações sociais e 
na comunicação e pela presença de interesses restritos, 
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fixos e intensos e comportamentos repetitivos. Até o mo-
mento não há cura para o transtorno, porém Intervenções 
Comportamentais Intensivas têm promovido ganhos sig-
nificativos no desenvolvimento de crianças com esse 
diagnóstico desde a década de 1980. 

Com o avanço da ciência, da Psicologia e, inclusive, da área 
Médica e educacional, os sujeitos com TEA passaram a ser compreen-
didos de forma cada vez mais específica e os atendimentos realizados 
proporcionam resultados cada vez mais positivos, sobretudo, quando 
ocorre atendimento interdisciplinar. 

Devido as dificuldades manifestadas de maneira distinta em 
cada criança, é fundamental que ela receba Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) desde seus primeiros anos de vida e seja acom-
panhada por outros profissionais sempre que for necessário.  

O diagnóstico do TEA é realizado clinicamente por profissio-
nais que compõem equipes multidisciplinares que irão delinear as es-
tratégias que permitirão melhorar seu desempenho e aprendizagem. 
Não existe um tratamento farmacológico especifico para o autismo, 
mas alguns medicamentos podem controlar sua ansiedade, sintomas 
depressivos, etc. 

O professor que se dedica ao atendimento de educandos com 
TEA, terá como principal objetivo o desenvolvimento de habilidades 
básicas que abrangem “[...] cinco áreas: atenção, imitação, linguagem 
expressiva, linguagem receptiva e pré-acadêmica”.  (GOMES, et al., 
2017, p. 381). O processo de ensino e aprendizagem de cada edu-
cando com TEA será diferenciado, exigirá diferentes metodologias, 
estratégias e abordagens, portanto, a qualificação docente e o com-
prometimento com os educandos para despertar de seus potenciais é 
indispensável.  

Discussão 

Trabalhar em escolas públicas é um desafio que se justifica 
por inúmeros fatores, tais como a falta de recursos, condições físicas 
e estruturais das instituições, salas de aulas cheias, dificuldade para 
acesso a livros e materiais adaptados, dentre outros. 
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Quando se fala em inclusão, podem ser consultadas com facili-
dade um conjunto de leis, instruções normativas e outros instrumentos 
que orientam o modo como professor deverá atuar em sala de aula 
para facilitar a inclusão de alunos com diferentes necessidades edu-
cativas especiais, temporárias ou permanentes. 

Inúmeros pesquisadores sobre o tema, são categóricos ao 
pontuar a importância e necessidade de formação adequada do pro-
fessor para atuar em escolas inclusivas, atendendo qualitativamente 
seus alunos, entretanto, não são todos que se preocupam com os 
salários defasados, a desvalorização e a impossibilidade pagar por 
cursos de especialização ou quaisquer outros com recursos próprios. 

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas por cada profis-
sional, seja para se qualificar, adaptar o currículo, as avaliações, ativi-
dades propostas, metodologias de ensino e toda a rotina que orienta o 
funcionamento diário de uma sala de aula, acreditamos que os alunos 
com TEA ou quaisquer outras necessidades educativas especiais, me-
recem o nosso melhor, nossa atenção, empenho, preocupação com 
seu desenvolvimento, observação atenta de seus avanços e dificul-
dades. 

O professor precisa conhecer as especificidades dos alunos 
atendidos, o modo como o TEA limita seu desenvolvimento, os trata-
mentos complementares realizados, a forma como a família observa, 
apoia e acompanha seu filho em todos os profissionais que faz atendi-
mento, visando ampliar sua qualidade de vida e bem-estar, ao mesmo 
tempo em que se empenha para reduzir suas dificuldades de comuni-
cação, comportamento social e cognitivas. 

As mediações promovidas são ainda mais desafiadoras quan-
do o aluno com TEA possui outras comorbidades associadas, amplian-
do suas dificuldades e exigido um olhar mais atento do professor que 
atua no período regular de aulas e, que ao mesmo tempo, tem mais 30 
alunos ou mais para atender. 

A pandemia de COVID-19 que dizimou milhares de vidas de 
vidas em todo o planeta nos últimos dois anos e que ainda nos amea-
ça cotidianamente, também, serviu para nos sensibilizar ainda mais 
em relação aos alunos com TEA, outras deficiências ou necessidades 
educativas especiais, visto que precisam de uma atenção especial. 
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O trabalho pedagógico ministrado em escolas inclusivas não 
abrange somente a mediação dos conteúdos curriculares, mas mo-
biliza todo um conjunto de saberes docentes para que os educandos 
atendidos possam, efetivamente, ser valorizados e reconhecidos, su-
perando situações de estigmatização, discriminação e, inclusive, vio-
lação dos direitos humanos que foram negligenciados por décadas. 

O estabelecimento de um vínculo afetivo e de confiança com 
o aluno com TEA é imprescindível para que ele se mantenha dedica-
do e inspirado a realizar as atividades propostas. O professor precisa 
conhecer os traços da sua personalidade, interesses, motivações e 
frustrações, para a partir disso, pensar em como irá atuar, adaptar 
as atividades e encontrar estratégias para que ele se sinta capaz de 
aprender e obter bons resultados. 

É importante mencionar que ter um filho especial e manter-se 
em um processo contínuo de busca por profissionais especializados 
e múltiplos tratamentos que se mostram como possibilidades para 
reduzir suas dificuldades, é um processo exaustivo, tanto fisicamente 
como emocionalmente. 

Mesmo no âmbito escolar, que é visto como um refúgio po-
derão haver profissionais que não são qualificados adequadamente, 
tampouco comprometidos com o desenvolvimento do educando com 
TEA. Frases como “Seu filho não aprende, não adianta deixá-lo nes-
sa escola” são frias, inconsistentes e ausentes de qualquer subsídio 
teórico, afinal todos podemos aprender, embora os ritmos para essa 
construção se diferenciem entre um sujeito e outro. 

Ver o sorriso imenso de um aluno com TEA ou com qualquer 
outra necessidade especial, ao receber uma avaliação e perceber um 
resultado positivo, é uma sensação impagável que mostra o quanto 
seu trabalho faz sentido para essa criança ou jovem, que, mesmo com 
múltiplas dificuldades se apropriou dos conteúdos mediados. Isso é 
gratificante e deve servir de incentivo para que os docentes continuem 
buscando se aperfeiçoar, sendo cada vez mais humanos, gentis e dis-
postos a dar o seu melhor, mesmo com tantas dificuldades. 

Trabalhar com alunos especiais é um ato de amor e de cora-
gem, pois junto com ele tem uma família que sofre, tem expectativas, 
torce com as vitórias consolidadas, mesmo que a passos lentos. O 
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professor, precisa contribuir para que percebam que, embora o cami-
nho seja árduo, seu filho é capaz de se sobressair e dentro dos seus 
limites conseguir bons resultados. A motivação e a confiança devem 
construir a pedra basilar que assenta as relações entre o aluno com 
TEA, os pais e os professores.  

Considerações finais 

A implementação da educação inclusiva nas instituições de 
educação básica que oferecem o ensino regular provocou profundas 
transformações em toda a sua organização e estrutura. O modo como 
esteve organizada por décadas no país, deixou de atender as novas 
exigências, pois educandos especiais e sem limitações, apresentam 
ritmos distintos de aprendizagem e demandam intervenções específi-
cas para que sua aprendizagem possa ser concretizada. 

A publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 
9394/96) e de outras legislações no país que tratam sobre a inclusão, 
foram imprescindíveis nesse processo, pois asseguraram a ocorrência 
de mudanças organizacionais e operacionais no chão da escola, ga-
rantiu que investimentos fossem realizados, deu novos direcionamen-
tos a formação dos professores e em sua ação diária em sala de aula. 

Mesmo que vários alunos com TEA sejam matriculados na 
mesma turma e/ou atendidos em uma determinada escola, é impor-
tante reiterar que apresentam especificidades que os diferencia e, por-
tanto, requerem diferentes tipos de AEE, seja no período regular de 
aulas ou no contraturno.

Ao receber o aluno com TEA o professor precisará buscar in-
formações sobre suas especificidades, atendimentos realizados, pro-
fissionais que fazem seu acompanhamento, metodologias e recursos 
didáticos que facilitam sua aprendizagem.  

Ainda existe um amplo campo de estudo sobre o TEA visto que 
não é possível definir com exatidão suas causas, e os métodos de 
ensino que se adequam para um educando, podem não ter o mesmo 
resultado para outro. É imprescindível que os professores publiquem 
suas experiências, servindo de inspiração para outros profissionais, 
pais e interessados em busca de informações e orientações. 
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo verificar se as atividades experimen-
tais contribuiriam para uma aprendizagem significativa sobre leis de 
Newton por meio de um projeto de intervenção. O trabalho foi realiza-
do com uma turma de 34 alunos de 1° ano do Ensino Médio em uma 
escola pública na cidade de Lábrea no Sul do Amazonas. O trabalho 
foi divido em três partes, a qual a primeira parte foi aplicação do proje-
to de intervenção na turma escolhida. Antes de desenvolver o projeto 
foi elaborado e aplicado um questionário contendo 6 (seis) questões 
conceituais relacionadas ao cotidiano da turma, desta três questões 
abertas e três questões fechadas e para avaliar foi aplicado um outro 
questionário idêntico ao primeiro. O questionário diagnóstico foi apli-
cado para fazer levantamento do senso comum dos estudantes sobre 
o assunto a ser abordado. Questões estas, de senso comum onde se 
acreditava que os alunos tivessem uma noção errônea sobre os con-
ceitos e princípios das leis de Newton. Dos pesquisados, os alunos 
frequentes durante as aplicações do questionário 34 alunos. Depois 
de estruturadas foram trabalhadas 6 (seis) aulas sobre as leis de New-
ton. A metodologia escolhida foi desenvolver essas aulas sobe forma 
de aulas experimentais visto que na escola apesar de possuir um la-
boratório de ciências pouco se utiliza nas aulas de física. Para avalia-
ção desse trabalho e verificar se houve Aprendizagem significativa foi 
aplicado outro questionário com os mesmos números de perguntas do 
anterior abordando os mesmos conceitos.  As questões deste questio-
nário final são questões mais aprofundadas. Ao fim os questionários 
foram analisados e comparados para verificar se estudante continuou 
ou mudou os conceitos em relação as leis newtonianas. 
Palavras-chave: Ensino de Física. Atividades experimentais. Leis de 
Newton. Aprendizagem Significativa
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ABSTRACT
This work aimed to verify if the experimental activities would contribute 
to a significant learning about Newton’s laws through an intervention 
project. The work was carried out with a class of 34 1st year high school 
students in a public school in the city of Lábrea in southern Amazonas. 
The work was divided into three parts, the first part of which was the 
application of the intervention project in the chosen class. Before de-
veloping the project, a questionnaire was designed and applied, con-
taining 6 (six) conceptual questions related to the daily life of the class, 
from these three open questions and three closed questions, and to 
evaluate, another questionnaire identical to the first one was applied. 
The diagnostic questionnaire was applied to survey the common sen-
se of students on the subject to be addressed. These are common 
sense questions where it was believed that students had an erroneous 
notion about the concepts and principles of Newton’s laws. Of those 
surveyed, students frequent during the application of the questionnaire 
34 students. After structured, 6 (six) classes on Newton’s laws were 
worked on. The chosen methodology was to develop these classes in 
the form of experimental classes, since in the school, despite having 
a science laboratory, little is used in physics classes. To evaluate this 
work and verify if there was significant learning, another questionnaire 
was applied with the same number of questions as the previous one, 
covering the same concepts. The questions in this final quiz are more 
in-depth questions. At the end, the questionnaires were analyzed and 
compared to check whether the student continued or changed the con-
cepts in relation to Newtonian laws.
Keywords: Teaching Physics. Experimental activities. Newton’s laws. 
Meaningful Learning

1. INTRODUÇÃO

Cada vez mais os professores de Física percebem que seus 
alunos não compreendem realmente a Física e não têm nenhum estí-
mulo em aprendê-la. O ensino tradicional formou a ideia de que a ciên-
cia está pronta nos livros, textos e que os professores devem transmitir 
esse conhecimento de modo unilateral. Esta forma de educar causou 
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nos alunos, ao longo dos anos, a sensação de que a Física não passa 
de um conjunto de fórmulas que deve ser decoradas. Esta visão da 
educação é tão largamente encontrada nas escolas, principalmente 
nas públicas, que indica uma urgente necessidade do professor se 
habilitar de forma a possibilitar que seus alunos construam seu co-
nhecimento, vivenciando situações e experiências relacionadas aos 
diversos aspectos da natureza. 

Uma grande quantidade de alunos chega ao Ensino Médio 
muito preocupado com a disciplina de Física, tendo esta ciência como 
algo de difícil aprendizagem. De um modo geral, eles iniciam e con-
cluem o Ensino Médio sem ter nenhuma noção de que se trata de 
uma ciência experimental e de grande aplicação no dia a dia. Então, a 
Física se torna um dos principais problemas para os alunos do Ensino 
Médio. A maioria dos estudantes tem dificuldade de aprendizagem e 
não conseguem associar o estudo teórico com alguma aplicação em 
sua vida. 

Segundo os Referenciais Curriculares (2010 p. 19), “as de-
monstrações em sala de aula e atividades de laboratório permitem que 
os estudantes compreendam melhor os fenômenos aos quais eles se 
aplicam, desenvolvendo assim habilidades que permitem estabelecer 
a relação entre a teoria e o mundo vivenciado pelo estudante”. A expe-
rimentação é, então, vista como um importante fator de influência para 
aprendizagem cognitiva do aluno.

 Séré (2003) vê a experimentação como uma forma de favore-
cer o estabelecimento de um elo entre o mundo dos objetos, o mundo 
dos conceitos, leis e teorias e o das linguagens simbólicas. Nessa 
perspectiva estudar as Leis de Newton a partir de modelos experi-
mentais é de muita importância uma vez que permite ao estudante 
enxergar a Ciência por trás da sua rotina como simples fato de cami-
nhar, compreendermos na prática o atrito, resistência do ar e forças 
atuantes no corpo. Além de conseguir explicar os fenômenos como o 
porquê um carro derrapar em uma curva, entendermos a força peso, 
a sensação de “ausência ou aumento de peso” que sentimos den-
tro de um elevador, o funcionamento de uma gangorra no parque, a 
importância e o funcionamento do sinto de segurança, dentre outros 
fenômenos do nosso cotidiano. 
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A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) 
aponta a necessidade de uma reforma em todos os níveis educacio-
nais. Isso é mais claramente expressa nas Diretrizes Curriculares Na-
cionais para o Ensino Médio (DNCNEM), que traduzem os pressu-
postos, éticos, estéticos, políticos e pedagógicos daquela lei, portanto 
obrigatórias.

David Paul Ausubel (1982) propõe uma aprendizagem signifi-
cativa. Para ele a aprendizagem consiste na “ampliação” da estrutura 
cognitiva, através da incorporação de novas ideias a ela.  A essa es-
trutura cognitiva o autor define como subsunçor.

Na perspectiva da aprendizagem significativa há uma intera-
ção entre os aspectos específicos e relevantes da estrutura cognitiva 
e as novas informações, essas devem estar relacionadas às informa-
ções prévias e importantes para o aluno, ou seja, o aluno só aprende 
quando encontra sentido no que aprende. 

E o lado oposto da aprendizagem significativa temos a apren-
dizagem mecânica, que é aquela que conta com muito pouco ou não 
há relação com subsunçores específicos do sujeito. Em outras pala-
vras novas informações são aprendidas praticamente sem interagir 
com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, assim não 
há esforço para integrar o novo conhecimento a conceitos existen-
tes. Desta forma as informações são armazenada de forma arbritrária, 
são “decoradas”, assim o indivíduo não é capaz de expressar o novo 
conteúdo com linguagem diferente daquela com que este material foi 
primeiramente aprendido.      

A Aprendizagem Significativa é preferível a Aprendizagem Me-
cânica. Pois constituí um método mais simples, prático e eficiente. Mui-
tas vezes um indivíduo pode aprender algo mecanicamente e só mais 
tarde percebe que este se relaciona com algum conhecimento anterior 
já dominado. No caso ocorreu então um esforço e tempo demasiado 
para assimilar conceitos que seriam mais facilmente compreendidos 
se encontrassem uma “âncora”, ou um conceito subsunçor, existente 
na Estrutura Cognitiva. ( Pelizzari et al. 2008).

Para Ausubel a Aprendizagem Mecânica em algumas circuns-
tâncias é necessária e inevitável no caso em que os estudantes não 
possuem subsunçores relacionados aos novos conceitos. Ausubel 



EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 83

propõe, nesses casos, utilizar organizadores prévios como estratégia 
para ensino-aprendizagem.

Organizadores prévios são materiais introdutórios, apre-
sentados a um nível mais alto de abstração, generalidade 
e inclusividade que o conteúdo do material instrucional a 
ser aprendido proposto por David P. Ausubel para facilitar 
a aprendizagem significativa. Eles se destinam a servir 
como pontes coqnitivas entre aquilo que o aprendiz já 
sabe e o que ele deve saber para que possa aprender 
significativamente o novo conteúdo. Ausubel propõe os 
organizadores prévios como a estratégia mais eficaz 
para facilitar a aprendizagem significativa quando o aluno 
não dispõe, em sua estrutura cognitiva, dos conceitos re-
levantes para a aprendizagem de um determinado tópico. 
(SOUZA & MOREIRA, 1981).

Finalidades para o conhecimento a ser aprendido em Física 
que não se reduzem a apenas a uma dimensão pragmática de um 
saber fazer imediato mais que isso, tão abrangente quanto o perfil do 
cidadão que se quer ajudar a construir.

A teoria de Ausubel é construtivista, e o aluno é o construtor 
principal da sua própria aprendizagem. Assim é muito importante a 
figura do professor, papel do professor consiste em agir com inter-
mediário entre os conteúdos da aprendizagem e a atividade constru-
tiva para assimilação. Segundo FREIRE (1996), “o bom professor é o 
que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do mo-
vimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma 
cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque 
acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas 
pausas, suas dúvidas, suas incertezas”. 

O papel da interação professor aluno, sem dúvida é importan-
te, para que, a partir dos conteúdos prévios que os alunos possuem a 
esses serão acoplados a novos conteúdos que, por sua vez, poderão 
modificar e dar outras significações.

O presente trabalho apresenta uma análise sobre o ensino das 
leis de Newton na primeira série do ensino médio. Gráficos construí-
dos a partir de dados coletados de dois questionários (inicial e final) 
demonstram a experiência por meio de uma intervenção, sobretudo 
na execução do Plano de Ação com base em três unidades de estudo.
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2. METODOLOGIA

Este estudo teve como objetivo investigar as contribuições 
de atividades experimentais para aprendizagem significativas leis de 
Newton visão de alunos da 1ª série do ensino médio. Esse capítulo 
apresenta a Metodologia de Análise de Dados utilizada, os critérios de 
avaliação dos resultados dos exercícios. 

Para recolher dados que pudessem comprovar as contribui-
ções das aulas experimentais no aprendizado da mecânica newto-
niana.  Aplicamos duas avaliações diagnósticas uma prévia e outra 
final embasada no tema Mecânica Newtoniana numa perspectiva de 
aprendizagem significativa, sendo que apesar de terem um único sen-
tido, acabaram sendo elaboradas em uma linguagem diferenciadas a 
fim de atender os eixos pesquisados.

 A análise da parte conceitual, aplicada à turma, serviu para 
verificar se as aulas experimentais os estudantes conseguiram mudar 
os conceitos prévios errados e se os conhecimentos prévios foram 
modificados para o conhecimento correto, ou seja, tiveram uma 
aprendizagem significativa segundo Ausubel. 

Mesmo sabendo da importância do enfoque qualitativo nos 
resultados da pesquisa, serão mostrados também dados estatísticos 
para reforçar a análise qualitativa, conforme tabela abaixo. Os resulta-
dos foram apresentados em gráficos que correlacionam o questionário 
prévio e questionário final, para a verificação da eficácia dos experi-
mentos na aprendizagem.

3. ANÁLISES E DISCUSSÃO

Para melhor compreensão, foi realizada uma análise dividimos 
em dois âmbitos, a primeira procura saber qual a visão desses estu-
dantes sobre as aulas experimentais na disciplina de Física, já a se-
gunda, procura analisar as contribuições dos experimentos no ensino 
da mecânica de newtoriana para alunos do primeiro do Ensino Médio 
na perspectiva da aprendizagem significativa.
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3.1 A visão de alunos sobre as aulas experimentais na disciplina 
de Física.

Na visão de Ausubel (1982) os alunos tendem a aprender 
quando encontram sentindo no que estão estudando. Nesse sentido 
foi perguntado aos estudantes qual a opinião deles ao ensino de Físi-
ca por meio de experimentos. 

 
Figura 1: Representa a preferência dos alunos das atividades experimentais 

apresentadas em sala.

Os resultados da figura 1 nos revela que a grande maioria dos 
alunos gosta de atividades experimentais.  Nessa perspectiva perce-
bemos a importância das atividades experimentais nas aulas de Físi-
ca. Os alunos participam do processo, assim, o terá um valor muito 
importante na vida do aluno.

O fato de gostar dos experimentos atrai a atenção do aluno 
para o fenômeno. Assim o estudante passa a ter mais atenção no 
que está sendo estudado. Nesse sentido as atividades experimentais 
permitem aos estudantes compreender melhor a teoria conforme po-
demos observar na figura abaixo.
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Figura 2: Demonstra o percentual de alunos que dizem o as aulas 
com atividades experimentais lhes permitem compreender melhor o 

conteúdo que está sendo discutido.

Araújo & Abib (2003), afirmam que “o uso de atividades expe-
rimentais como estratégia de ensino de Física tem sido apontado por 
professores e alunos como uma das maneiras mais frutíferas de se mi-
nimizar as dificuldades de se aprender e de se ensinar Física de modo 
significativo e eficiente.” Isso pode ser explicado pelo fato de que nas 
aulas experimentais a um envolvimento maior dos estudantes, assim, 
eles se sentem parte do processo e como consequência as aulas tor-
nam - se menos monótonas e mais dinâmicas. Como podemos confe-
rir na figura abaixo.
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Figura 3: Mostra a participação dos alunos nas atividades experimentais

Os resultados evidenciam que os mesmos alunos que disseram 
que as atividades experimentais lhes permitem compreender melhor o 
conteúdo que está sendo discutido, também assinalou que suas par-
ticipações nas aulas são melhores quando há uma experimentação.

Quando perguntado aos estudantes se eles conseguiam asso-
ciar os conteúdos dos experimentos com aos ensinados em sala de 
aula. Verificamos que esse envolvimento da turma permite com que 
os discentes associem as experiências realizadas com os conteúdos 
ensinados em sala de aula (ver figura abaixo).
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Figura 4: Representa o percentual de alunos que afirmam que após 
o término do capítulo estudado, consegue associar as experiências 

realizadas com o conteúdo ensinado em sala.

 
Mesmo sabendo que as aulas experimentais contribuem muito 

para o aprendizado dos alunos, percebemos que por diversos fatores 
como falta de estrutura física, professores com carga horária eleva-
das, turmas superlotadas, dentre outros impedem que seja realizada 
atividades experimentais nessa turma. A figura abaixo nos mostra que 
a grande maioria dos discentes concorda e sugerem que o número de 
aulas experimentais deveria ser mais freqüente.
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Figura 5: Representa o quanto os alunos preferem um maior número 
de atividades experimentais realizadas em sala de aula

Com tudo, diante da necessidade de se pensar em melhorias 
para o ensino de Física, não se pode deixar de lado a visão dos alunos 
no que diz respeito ao que eles acham que poderia ser melhor.  Assim, 
fica evidenciada a necessidade de um ensino de física mais prático, 
mais experimental.

3.2 As contribuições de atividades experimentais na aprendiza-
gem da segunda lei de Newton para alunos do primeiro do Ensino 
Médio.

Lanetta et al. (2007) diz que as aulas experimentais tem por 
objetivo proporcionar aos alunos um contato mais direto com os fenô-
menos físicos. Essas aulas são utilizadas para que os discentes pos-
sam se envolverem com os materiais para que possam entender os 
fenômenos. Assim utilizamos os experimentos para que os estudantes 
compreendessem os conceitos da mecânica de Newton. Faremos ago-
ra uma análise dos resultados observados. Para saber o que os alunos 
sabiam sobre a grandeza de força foi perguntado à turma “Para empur-
rar uma cadeira uma pessoa faz uma força sobre a cadeira. Como po-
demos medir a força que essa pessoa está exercendo sobre a cadeira?”
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Inicialmente dos 34 alunos que responderam o questionário 
prévio, 22 alunos deram respostas insatisfatória aproximadamente 
e 10 alunos não souberam responder a pergunta, isso corresponde 
aproximadamente 94% dos alunos. Após a realização dos experimen-
tos apenas 2 estudantes deram respostas insatisfatória e apenas um 
não soube responder conforme pode ser observado na fi gura abaixo.

Figura 6: Faz uma comparação sobre os conhecimentos dos alunos 
antes e depois das aulas experimentais sobre força e suas medidas.

Os dados nos mostram que após o desenvolvimento das aulas 
houve uma mudança signifi cativa de concepção de errado para certo. 
Na visão de David Ausubel, Moreira (1998) diz que “a aprendizagem 
signifi cativa é um processo por meio do qual uma nova informação re-
laciona-se, de maneira substantiva (não-literal) e não-arbitrária, a um 
aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo”. Nesta 
ótica os novos conhecimentos que se adquirem relacionam-se com 
o conhecimento prévio que o aluno possui. Para verifi car se houve a 
Aprendizagem Signifi cativa foi aplicado o questionário fi nal nas mes-
mas turmas e os mesmos alunos o responderam.

As questões selecionadas partiram da realidade dos estudan-
tes onde esses deveriam relacionar os conceitos de aceleração e mas-
sa. A quarta pergunta do questionário foi: “Num sinal estão lado a lado 
uma moto e um carro. Quando o sinal fi ca verde quem sai primeiro?”

Geralmente as motos adquirem maior aceleração, uma vez 
que sua massa é menor quando comparada a do carro. Assim a res-
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posta esperada seria a moto. A fi gura abaixo nos mostra que a maior 
parte dos alunos já tinha certo conhecimento do fenômeno.

Figura7:  Comparação entre o conhecimento dos alunos antes e 
depois das aulas experimentais sobre a segunda lei de Newton

Após os experimentos, aumentaram o número de alunos que 
mudaram seus conceitos, porém 6 estudantes (17%) ainda continuam 
com concepção errada sobre a relação entre aceleração e massa.

A quinta pergunta pretendeu verifi car o conhecimento prévio do 
aluno em relação aos conceitos de força peso e massa, assim foi per-
guntado: “Maria foi até a farmácia pagar uma conta, durante o paga-
mento ela viu a balança e não resistiu subiu na balança e viu que havia 
engordado e agora seu peso é de 65 kg. Essa frase está fi sicamente 
correta?” Com essa pergunta pretendia verifi car se os estudantes con-
seguiam distinguir os conceitos de força, peso e de massa. A resposta 
esperada é que a frase está com conceito errôneo uma vez que a 
força peso é medida em newton e a unidade de medida de massa em 
quilograma.

Ao analisar a fi gura 8 percebemos claramente que inicialmente 
os alunos têm um conceito errôneo sobre a força peso. Quando falamos 
no peso de algum corpo, normalmente, lembramos do “peso” medido na 
balança, mas este é um termo fi sicamente errado, pois o que estamos 
medindo na realidade é a nossa massa corporal em quilogramas.
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Figura 8: Mostra a comparação entre os conhecimentos dos alunos antes 
e depois das aulas Experimentais sobre os conceitos de massa e peso.

Inicialmente todos os alunos tinham o conceito errado de peso, 
analisando o gráfi co fi ca evidente que os conceitos inicialmente erra-
dos foram sanados. Esses dados corroboram com as fi guras dois e 
quatro onde a maioria dos alunos afi rma que as aulas experimentais 
despertam sua curiosidade e conseguem associar o conteúdo traba-
lhado em sala com os experimentos.

A sexta questão pretendia verifi car se os discentes sabiam re-
lacionar os conceitos de força de atrito. Essa pergunta trouxe o se-
guinte enunciado: “Pedrinho brincando em casa observou que quando 
joga água no piso de casa o sabonete faz um percurso maior quando 
comparado com o piso seco. Explique porque isso aconteceu já que 
ele exerceu a mesma força em ambos os casos”. Essa pergunta pre-
tendeu verifi car os conhecimentos acerca da força de atrito. Ao jogar 
água no piso diminuiu o atrito entre o piso e o sabonete, assim ele 
a força resultante sobre ele aumentou e consequentemente adquiriu 
maior aceleração, fazendo com que ele deslocasse mais. Os dados 
coletados nos dois questionários foram colocados na fi gura abaixo.
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Figura 9: Mostra a comparação entre o conhecimento dos alunos 
antes e depois das aulas experimentais sobre a segunda lei de Newton

Percebemos que antes das aulas, 10 alunos (29%) já traziam 
consigo certo conhecimento a respeito da força de atrito, após as 
aulas esse número passou para 25 alunos (73%) deram respostas 
satisfatória. Em todas as questões houveram mudanças das concep-
ções erradas para a certas concluímos então que com as aulas expe-
rimentais houve uma boa participação dos alunos, com isso as aulas 
se tornaram mais dinâmica e como consequência disso houve uma 
aprendizagem signifi cativa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conclusão que chegamos que a aprendizagem signifi ca é ne-
cessário que do professor de Física muito mais do que o domínio dos 
conhecimentos científi cos. Requer do docente um olhar que compreenda 
o contexto social onde está inserido, é necessário que repense sua práxis 
educativa. Para que haja uma aprendizagem signifi cativa é necessário 
que o docente se atente para três pontos importantes destacado por Frei-
re (1983): a discussão, o questionamento e a valorização dos conheci-
mentos prévios. À medida que esses pontos são valorizados a educação 
não é voltada somente para a transferência de saberes, há diálogo, um 
encontro entre sujeitos. Assim, não se trata de ensiná-los, mas também 
de aprender com eles. As atividades experimentais é apenas um dos re-
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cursos que o professor possui para aproximar a teoria à prática, não é 
uma receita, o professor deve procurar outras formas para que os estu-
dantes se aproxime da Física, com isso encontrarão sentido no que está 
sendo aprendido o que culminará em uma aprendizagem significativa.
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RESUMO
Este trabalho versa sobre o tema coordenador pedagógico: as contri-
buições e desafios no espaço escolar. Destaca-se a necessidade do 
coordenador pedagógico na escola que promove mudanças e trans-
forma o espaço, contribuindo na formação dos docentes. A pesquisa 
objetivo analisar as contribuições do coordenador pedagógico, e os 
desafios que ele enfrenta diante da atuação diversificada que desen-
volve no espaço escolar. A pesquisa qualitativa e de abordagem ex-
ploratória, dentre os diversos autores das referências bibliográficas 
estudadas os quais tratam do tema estudado. Considera-se que o 
coordenador pedagógico para exercer sua função necessita de co-
nhecimentos e resgatar sua identidade. Mediante revisão de literatura, 
discussões, e análise de vivências no cotidiano escolar, alguns pontos 
se tornaram objeto de estudo, o que possibilitou compreender que a 
prática pedagógica e a contribuição de todos os atores que compõe o 
meio social, porém o coordenador pedagógico se destaca como facili-
tador e mediador desse processo. 
Palavras-chave: Coordenador pedagógico. Desafios. Escola.

ABSTRACT
This work deals with the pedagogical coordinator theme: the contri-
butions and challenges in the school space. We highlight the need for 
the pedagogical coordinator at the school, who promotes changes and 
transforms the space, contributing to the training of teachers. The qua-
litative research and exploratory approach, among the several authors 
of the bibliographic references studied which deal with the studied sub-
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ject. It is considered that the pedagogical coordinator to exercise his 
function needs knowledge and to recover his identity. Through litera-
ture review, discussions, and analysis of experiences in school daily 
life, some points became the object of study, which made it possible 
to understand that the pedagogical practice and the contribution of all 
the actors that make up the social environment, however the pedago-
gical coordinator stands out as facilitator and mediator of this process. 
Keywords: Pedagogical coordinator. Challenges. School.

1 INTRODUÇÃO

A escola, por ser uma instituição social tem papel fundamen-
tal para disseminar os conhecimentos construídos pela humanidade ao 
longo das décadas. A educação poderá ser compreendida como um 
processo de socialização e cultura, estando através dela à possibilidade 
de adquirir o saber. No contexto atual a escola vem sendo um lugar de 
reflexão para a efetivação do conhecimento, objetivando com isso for-
mar cidadãos conscientes e que transformem a sua realidade. Assim, 
ela deixa de apenas ser transmissora de saberes e passa a ser identi-
ficada como um ambiente que proporciona uma interação entre todos. 

Nesse sentido, a pesquisa tem como tema o coordenador pe-
dagógico: as contribuições e desafios no espaço escolar. Para enten-
der as questões que envolvem a temática pergunta-se: quais as contri-
buições e desafios que o coordenador pedagógico enfrenta no espaço 
escolar? Busca-se resposta para as atribuições desse profissional que 
ainda é algo a ser questionado existindo incompreensão sobre o papel 
e sobre a sua função. Em virtude disso são muitas as indagações que 
suscitaram a busca para a compreensão desse objeto de estudo. 

A pesquisa tem como objetivo geral estudar sobre o trabalho 
do coordenador pedagógico no ambiente escolar e como objetivos es-
pecíficos analisar os desafios do coordenador pedagógico e sua fun-
ção na escola e mostrar a importância do coordenador pedagógico 
na gestão escolar. O desejo e curiosidade de desenvolver um estudo 
sobre o trabalho do coordenador pedagógico se deu por meio da ob-
servação do trabalho que as coordenadoras desenvolviam na escola 
onde foi realizado o estágio da educação infantil. 
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O contexto do trabalho ocorreu mediante processo metodológi-
co tendo como procedimentos de base e coleta de dados, com entre-
vistas, observação e intervenção socioescolar com professores, ges-
tores e coordenadores pedagógicos de uma creche pública municipal, 
localizada na cidade de Parelhas-RN. 

A pesquisa é de abordagem qualitativa e sua metodologia de 
cunho exploratório. Os dados coletados na instituição, campo de inter-
venção, contribuiu para o desenvolver de uma pesquisa, ajudando na 
compreensão de como o coordenador pedagógico é visto, mesmo sa-
bendo que ele tem a atribuição de dialogar e enriquecer o lado pessoal 
e profissional do professor, resultando em diversos questionamentos. 

Portanto, no percurso da pesquisa serão respondidas algumas 
indagações que propiciara o melhor entendimento do leitor sobre o ob-
jeto de estudo. Mediante essas indagações serão abordadas ao longo 
deste trabalho reflexões sob a atuação do coordenador pedagógico, 
sendo ele o elo para aqueles que precisam se aprofundar e rever suas 
práticas e ações na esfera escolar.

2 COORDENADOR PEDAGÓGICO: algumas considerações

A coordenação pedagógica é uma profissão que conquistou 
diversas mudanças no passar dos anos, antes considerada por muitos 
uma função reguladora e opressora para os docentes, hoje é vista 
como importante aliada para os profissionais de sala de aula e todos 
que compõe a unidade escolar. A atuação dos profissionais pedago-
gos é reforçada na Resolução CNE/CP nº 01/2006, que definem a 
finalidade do curso de pedagogia e as competências requeridas do 
profissional desse curso.  O art. 4º traz que: o curso de Licenciatura 
em pedagogia destina-se à formação de professores para exercer fun-
ções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, 
de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar e em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 por ser quem 
norteia a educação no Brasil, se configura como o principal documen-
to que traz diretrizes para a profissão de coordenação pedagógica. O 
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Título VI da Lei de Diretrizes e Bases da Educação especifica as dire-
trizes para os profissionais de educação e direciona como deve ser a 
formação desse profissional, como cita o Art. 64. A formação de pro-
fissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional para a educação básica, será 
feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-gra-
duação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, 
a base comum nacional.

Mediante ao que preconiza a lei, o coordenador pedagógico 
para exercer a profissão precisa ser graduado em pedagogia ou ter 
formação em outras áreas concernentes, e possuir curso de pós-gra-
duação em coordenação pedagógica. Porém cabe aos municípios e 
estados especificar outros critérios para o exercício da profissão. 

O ato de educar por si só exige uma posição de coordenar, 
supervisionar que é organizar, selecionar, estabelecer estratégias do 
que será ensinado. Desse modo, é notável a responsabilidade da 
coordenação pedagógica em uma escola, buscando identificar as ne-
cessidades dos alunos e professores e refletindo sobre a sua prática. 
Atualmente o coordenador pedagógico apresenta-se com uma nova 
característica, a de ser aliado do professor no sentido de contribuir 
para que seu planejamento seja efetivado. O trabalho desenvolvido 
pelo coordenador pedagógico é de identificar as necessidades dos 
professores e com eles encontrar soluções, que priorizem um trabalho 
educacional de qualidade.

O coordenador deverá acompanhar o trabalho pedagógico e 
estimular os professores com mais percepção e sensibilidade, identifi-
cando as necessidades dos alunos e educadores, devendo se manter 
sempre atualizado, buscando fonte de informação e refletindo sobre a 
prática. Ao mesmo tempo em que acolhe e ajuda, deve questionar e 
provocar, induzindo o crescimento do grupo e contribuindo para a to-
mada de decisões tornando os professores mais conscientes das suas 
responsabilidades e capacidades.  Baptista (2014, p. 5) ressalta que: 
“a coordenação pedagógica deve ser uma ação dinamizadora que au-
xilia na integração das dimensões política, pedagógica e administrati-
vo financeira da gestão escolar, estimulando a melhoria e inovação do 
processo ensino-aprendizagem, a fim de garantir o sucesso de todos”. 
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A coordenação deve estar sempre atenta ao ambiente que se 
apresenta a sua volta, sabendo valorizar os profissionais que fazem 
parte da sua equipe. Cabe ao coordenador refletir sobre a sua prática, 
buscando superar insegurança, angústia e desafios, com isso ele es-
tará mais disposto a incentivar toda a equipe a inovar o processo da 
aprendizagem.  Vasconcellos (2004, p. 147) acrescenta que: “o Pro-
jeto de Ensino-Aprendizagem é uma síntese que o educador faz dos 
apelos da realidade, das expectativas sociais, de seus compromissos 
e objetivos, das condições concretas do trabalho”. 

Desta forma, é importante a escola ter uma proposta de educa-
ção a qual contemple este universo, onde sujeitos envolvidos perce-
bam as mudanças sociais e busquem meios para que o ensino não se 
torne apenas transmissão de conteúdos repassados pelos professo-
res, mas que seja uma aquisição significativa de aprendizagem. Para 
que o coordenador pedagógico possa acompanhar o trabalho docente 
e desenvolver ações de parceria com os demais profissionais, é pre-
ciso pensar nos desafios que poderão enfrentar, como a sociedade e 
suas complexidades, as reformas educacionais, os problemas envol-
vidos na pratica de ensino, as necessidades da comunidade escolar e 
a formação inadequada dos profissionais da área. Esses são apenas 
um dos desafios que a escola enfrenta.

Na relação entre família e escola Azevedo, Nogueira e Rodri-
gues (2012, p. 08) afirmam que “o coordenador pedagógico faz-se 
necessário, pois esse profissional é requerido para estreitar laços e 
mantê-los em prol da formação efetiva dos educandos à medida que 
cada instância assume seu papel social diante desse ato indispensá-
vel e intransponível”. Sendo assim, o coordenador pedagógico tem 
suas contribuições e o desafios na escola e não é mais visto como fis-
calizador ou controlador. Atualmente este profissional faz a mediação 
do problema com a solução e as possibilidades, buscando fazer com 
que a aprendizagem flua com mais eficiência.

2.1 CARACTERIZANDO A ESCOLA 

O trabalho foi realizado na Creche Municipal Francisca Pereira 
Luciano (Figura 1), fundada no ano de 1988, localizada à Rua Irene 
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Bezerra Duarte, nº 473, bairro Cruz do Monte, na zona sul do municí-
pio de Parelhas-RN. É uma instituição mantida pelo poder público e 
administrado pela Secretaria Municipal de Educação, funcionando em 
prédio próprio, em horário integral. Os alunos matriculados na Creche 
são oriundos de diversos bairros, para tanto destaca-se os que resi-
dem no Bairro Ivan Bezerra (46%), onde a creche está situada, e no 
Cruz do Monte (37%), conforme ilustrado no Gráfico1. 

Gráfico 1 – Porcentagem de alunos identificados por bairro no ano 
de 2020.

FONTE: Secretaria da creche (2020).

 A creche iniciou o ano letivo de 2020, com 05 (cinco) turmas, 
funcionando em tempo integral, das 07h30min às 16h30min, horário 
integral, com faixa etária distribuída conforme o Quadro 1. 

Quadro 1 - Crianças matriculadas na Creche Municipal Francisca 
Pereira Luciano em 2020.

TURMA FAIXA ETÁRIA MATRÍCULA (inicial)

Nível I 0 a 1 ano e 11 meses 25
Nível II A 2 anos a 2 anos e 11 meses 22
Nível II B 2 anos a 2 anos e 11 meses 24
Nível III A 3 anos a 3 anos e 11 meses 25
Nível III B 3 anos a 3 anos e 11 meses 25
TOTAL 121

FONTE: Secretaria da creche (2020).
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 Com relação à sua estrutura física, a instituição encontra-se 
em bom estado de conservação em virtude da recuperação que é feita 
no início de cada ano letivo, e futuramente passará a funcionar em um 
prédio do Proinfância, que está sendo construído próximo à Creche. A 
mesma possui pouca acessibilidade na maioria da estrutura, os espa-
ços físicos são todos utilizados e, estão assim distribuídos: uma sala 
de direção (funciona a secretaria), uma sala do corpo docente, cinco 
salas de aula (amplas e algumas arejadas), uma brinquedoteca, uma 
cozinha, um depósito, uma despensa para merenda, dois corredores, 
três banheiros (crianças), dois banheiros (adultos), uma área de servi-
ço, uma lavanderia, dois pátios cobertos, sendo um com um parquinho 
e uma varanda ampla.

Na brinquedoteca há uma variedade de brinquedos, jogos edu-
cativos, brinquedos de montar e de encaixe, fantoches, dedoches, 
aventais para contação de histórias e quebra-cabeças. No entanto, a 
mesma não funciona atualmente por falta de um profissional. A creche 
também dispõe de mais de 300 (trezentos) livros paradidáticos. Todos 
estes materiais estão disponíveis para que possamos ofertar os cuida-
dos de educar, cuidar e brincar de nossas crianças. As salas de aula 
são constituídas com material para os cuidados convenientes a cada 
nível de ensino. 

A creche conta com alguns recursos advindos da Prefeitura 
Municipal através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB) como merenda escolar, acervo literário e livro didático para 
o professor através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
2019. É uma instituição mantida pelo poder público e administrado 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

As crianças são advindas de famílias de classe baixa em que 
a maioria ganha um salário mínimo, as mães são domésticas, costu-
reiras, os pais serventes, agricultores, marceneiros, mecânicos, pes-
cadores, pedreiros, vigilantes e trabalhadores das diversas cerâmicas 
existentes na nossa cidade.
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2.2 O PROCESSO DA INTERVENÇÃO SOCIOESCOLAR 
2.2.2 Visão da coordenadora pedagógica diante da realidade da 
creche

A Coordenadora pedagógica é graduada em Pedagogia e es-
pecialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica e também em LI-
BRAS, o que muito valoriza seu trabalho e desenvolvimento das pro-
postas na instituição. Mora na zona urbana da cidade, tem 48 anos 
de idade sendo 25 atuando na Educação em diversas funções. Tem 
acesso a internet e a utiliza para pesquisas que são fundamentos de 
seus planejamentos. Possui renda familiar acima de 04 salários míni-
mos e é católica atuante.

Quando questionada sobre duas funções junto aos professo-
res, pais e alunos da creche, a mesma diz que é “coordenar, organizar, 
estruturar e fazer a conexão entre todos os indivíduos envolvidos no 
meio educacional” da Educação Infantil. 

Sabemos que todos os segmentos têm sua proposta pedagógi-
ca a seguir. E na Educação Infantil assume-se, o desafio de pensar em 
conjunto com as redes públicas e privadas dos munícipios para uma 
Educação Infantil que considere os direitos da criança e promova seu 
desenvolvimento integral respeitando suas especificidades etárias e 
suas singularidades. 

Neste sentido, a coordenadora pedagógica cita os conteúdos 
que acredita ser importante para o segmento do qual faz parte, citan-
do “eu, família, coordenação motora, discriminação auditiva e visual, 
expressão oral (pronúncias, relatos de acontecimentos, músicas), his-
tórias e contos, memorização, vogais, nome próprio e letras do nome, 
jogos e brincadeiras”. Os conteúdos vêm em resposta e são utilizados 
como estratégia de combate à desvalorização e ao descrédito do tra-
balho nas creches e pré-escolas, entrando nessas instituições junto 
com a educação, como chave principal para a assunção social desse 
serviço. Eles acompanham a trajetória descrita até agora e aparecem 
explicitados nas escolas infantis no momento em que estas almejam 
seu reconhecimento como pedagógicas.

Os riscos de que as crianças, nas creches e pré-escolas, se-
jam soterradas por uma avalanche de conteúdos até então veiculados 
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pelo ensino fundamental são reais, tanto é assim que os próprios pro-
positores curriculares fazem questão de fazer suas ressalvas nesse 
sentido (JUNQUEIRA FILHO, 2012).

Acreditamos que, mais do que negar ou aceitar os conteúdos, 
temos que explorar melhor o termo, definindo se realmente está se 
falando da mesma coisa. Muitos autores que defendem a pedagogia 
da infância, por exemplo, têm receio de que, ao se assumir o trabalho 
com conteúdo na escola infantil, ele seja priorizado de tal maneira 
que deixe à sombra elementos essenciais ao desenvolvimento infantil 
como os jogos, as brincadeiras, e demais formas de expressão das 
crianças, como a música e as artes em geral.

Sobre as características dos alunos da creche, a mesma des-
taca a carência afetiva, a curiosidade e a insegurança. Em sua respos-
ta sobre as expectativas quanto ao rendimento dos alunos diz: “que 
trabalha acreditando que teremos bons rendimentos ao final do ano de 
acordo com a limitação de cada criança e o empenho dos profissionais 
envolvidos”.

Cientes da influência do professor no processo de aprendiza-
gem na Educação infantil nos voltamos às contribuições da metodo-
logia de ensino e os recursos didáticos utilizados pelo professor, visto 
que ele é mediador nesse processo e se faz necessário o uso de me-
todologias coesas para a eficácia do ensino. Atentamo-nos a neces-
sidade de uma prática docente que instigue o desejo da busca pelo 
conhecimento, considerando que alunos dessa modalidade de ensino 
trazem a curiosidade tão aguçada. Voltando-nos então à metodologia 
de ensino e os recursos didáticos utilizados pelo professor, ambos os 
aspectos encontrados na maneira que o professor se relaciona com a 
didática.

Com relação à importância da Educação Infantil para o suces-
so dos alunos em anos posteriores diz que “a Educação Infantil é uma 
das mais importantes etapas da formação da criança, pois é onde ela 
começa a experimentar o mundo fora do núcleo familiar, faz novos 
amigos, aprende a conviver com as diferenças e faz várias descober-
tas em todas as áreas do conhecimento”. 

A Educação Infantil como etapa inicial da educação básica é 
de extrema importância para o desenvolvimento das habilidades que 
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possibilitarão a compreensão e interiorização do mundo humano pela 
criança, neste sentido é essencial trabalhar atividades operacionais, 
pois é a partir da interação com o meio, determinado por um ato inten-
cional e dirigido do professor que a criança aprende. 

Indagada sobre a frequência das crianças relatou que “as fal-
tas acontecem somente quando as crianças estão doentes” e acredita 
que são prejudiciais ao desenvolvimento da criança, pois perde a roti-
na e a professora precisa retomar todos os ensinamentos. Questiona-
da sobre a rotina das crianças em casa, respondeu que não conhece 
de todas, mas tem contato com algumas, porém sem ter conhecimen-
to de suas rotinas. 

Compreendendo o histórico da Educação Infantil, segundo Kra-
mer (2009), sabemos que o objetivo da educação infantil, conforme os 
direitos das crianças é o de desenvolvê-las integralmente, no sentido 
de integrar os cuidados básicos que se exige nesta fase da vida à 
educação não letrada. Isso indica que, além dos cuidados, o profes-
sor precisa estimular fisicamente, psicologicamente e cognitivamente 
a criança com experiências lúdicas e diversificadas a fim de, apresen-
tá-las as várias formas de pensar e agir sobre situações diferentes. 

Para isso é essencial que o professor, bem como todos os pro-
fissionais envolvidos nessa pesquisa, tenha suas práticas fundamen-
tadas em concepções que contribuam para o desenvolvimento integral 
da criança na educação infantil, de modo que a organização da rotina 
possua objetivos e o professor projete ações em que se proporcionem 
a criança novas e ricas experiências para conhecer, explorar, imitar e, 
portanto, se desenvolver.

No entanto, muitos professores e agentes educacionais da 
área ainda reconhecem a instituição de educação infantil como “depó-
sito” de crianças, considerando a Creche como espaço de prestação 
de serviço de caráter assistencial, que realiza práticas básicas de cui-
dados na ausência dos responsáveis pela criança. 

Por isso, para Vasconcellos (2004) no que se refere à rotina 
educativa na educação infantil, ela a considera como um dos fatores 
responsáveis pela estruturação da educação infantil, de modo que, 
a partir dela, desenvolve-se o trabalho cotidiano nas instituições. De 
acordo com a autora, são várias as denominações dadas à rotina: 
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horário, emprego de tempo, sequência de ações, dentre outros. Evi-
dencia-se assim que rotina consiste em um importante elemento nada 
Educação Infantil, já que proporciona à criança sentimentos de esta-
bilidade e segurança. 

Quando perguntada se a estrutura física da creche ajuda no 
desenvolvimento cognitivo, físico, criativo, emocional e social da crian-
ça, respondeu que não e comentou que “a estrutura física atual não é 
adaptada para realizar um bom trabalho com as crianças. É limitada, e 
necessita de muitas mudanças, porém o trabalho é realizado conforme 
o que temos a disposição e com muita boa vontade, emprenho e deter-
minação, haja vista que em breve será transferida para um prédio do 
Projeto PROINFÂNCIA, que se encontra em fase final de construção”. 

No contexto do desenvolvimento integral, enfatizamos o as-
pecto físico, proporcionando a qualidade da educação como base da 
Educação Infantil, pois, de acordo com Baptista (2014, p. 69) o espaço 
escolar não apenas é um “cenário” onde se desenvolve a educação, 
mas sim “uma forma silenciosa de ensino”. Assim buscamos entender 
que o espaço físico se relaciona automaticamente com o desenvolvi-
mento da criança, pois a forma de como é estruturado este espaço, 
pode influenciar de forma positiva ou negativa, sendo o espaço físico, 
neste contexto da Educação Infantil, torna-se um elemento indispen-
sável a se observar. 

Em termos de contribuição, este deve ser organizado tendo 
como princípio oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para a crian-
ça, isto é, um lugar onde as crianças possam brincar, criar e recriar 
suas brincadeiras, sentindo-se independentes e estimuladas. Vários 
ambientes se constituem dentro de um espaço. Para que possamos 
conhecer a criança, ela precisar se expressar, só assim possivelmen-
te, perceberemos as necessidades de cada uma delas. Mas para isso 
acontecer é preciso de um espaço físico adequado e estruturado, aju-
dando-a se desenvolver da forma mais conveniente com as caracte-
rísticas que cada uma apresentar. 

O espaço é fundamental para o desenvolvimento corporal e 
aprendizado da criança, ajudando na superação das condições de en-
sino. Portanto, em relação à área de construção do prédio, recomen-
da-se que área construída deverá corresponder a 1/3 da área total e 
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não ultrapasse 50%. Considerando a relação entre a área construída 
e áreas livres como: área de recreação, área verde/paisagismo, esta-
cionamento e possibilidade de ampliação (BRASIL, 2006). 

Na pergunta sobre qual o principal papel da creche, destaca 
que é “cuidar, educar e brincar”. Quando perguntada sobre se a cre-
che desenvolve algum programa de capacitação para os educadores 
da Educação Infantil, respondeu que a formação continuada é desen-
volvida através da Secretaria Municipal de Educação, mas que com 
pouca frequência. 

A inclusão da creche na sociedade proporcionou a vantagem 
da obrigatoriedade das instituições oferecerem atendimento às crian-
ças de zero a três anos de idade, com objetivo educacional. A creche, 
portanto, passa a configurar-se não mais como uma agência de guar-
da e assistência e sim como uma instituição educacional, criando-se 
novas responsabilidades para o sistema escolar.

De acordo com Baptista (2014), hoje a creche é vista como um 
ambiente que deve oferecer condições que proporcionem e estimu-
lem o desenvolvimento integral e harmonioso da criança saudável nos 
seus primeiros anos de vida, respondendo pelos cuidados integrais da 
criança na ausência da sua família. Vale salientar que a mulher traba-
lhadora, operária e até mesmo a dona de casa que precisava da cre-
che para cuidar de seus filhos durante a sua ausência, foi fundamental 
para que essa instituição adquirisse esse novo conceito e função, pois 
as mães não queriam apenas alguém que cuidasse dos seus filhos, 
mas que além desses cuidados, as crianças também tivessem o direi-
to à educação, ou seja, cuidados psicopedagógicos. 

A creche proporciona a oportunidade de crescimento para os 
sujeitos, nela envolvidos, é necessário que ocorra o aperfeiçoamento 
profissional dos funcionários e uma ampla visão destes para as reais 
aspirações dos pequenos, além de fatores administrativos desenvolvi-
dos, e estrutura física que atenda à evolução das crianças. Para Jun-
queira Filho (2012), a creche hoje deve cuidar da segurança física 
e emocional da criança, incluindo cuidados relativos à segurança, à 
higiene, à alimentação, ao afeto e, sem dúvida alguma, à educação. 
 



EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 108

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste estudo, é possível concluir que o papel do coor-
denador pedagógico como articulador e formador é muito importante 
no ambiente escolar.  No decorrer do trabalho foi sendo entendido que 
ao passar dos anos suas competências foram reforçadas mediante as 
leis da educação, e a importância de se ter uma instituição alicerçada 
com base em projetos democraticamente organizados, como forma de 
alcançar uma melhor qualidade em educação. 

A pesquisa, os estudos, reflexões e a experiência vivenciada 
no decorrer da intervenção Socioescolar, desse trabalho mostram a 
importância e o papel do coordenador na creche e a construção de 
sua identidade, bem como o processo educativo a ser desenvolvido na 
instituição, e quais as necessidades e expectativas que anseia toda a 
comunidade escolar.

Com isso o estudo feito sobre as contribuições e os desafios 
que o coordenador enfrenta no espaço escolar, trouxe respostas po-
sitivas mediante as indagações feitas, pois permitiu investigar que ele 
tem a função de estabelecer práticas formadoras e quais suas reais 
atribuições no ambiente escolar, através das pesquisas e entrevistas 
realizadas foram esclarecidas dúvidas que irão contribuir na constru-
ção do conhecimento em uma futura prática.  

Sendo assim, ao escrever o trabalho, houve uma ampliação de 
conhecimentos, o que impulsionou o desejo de encontrar respostas 
para as indagações existentes. Os saberes foram sendo construídos, 
mediante as pesquisas científicas em conjunto com as observações e 
entrevistas realizadas, a fim de aproximar cada vez mais das questões 
teóricas e práticas. Todas as discussões no decorrer da pesquisa vêm 
confirmar a necessidade da presença do coordenador em todas as 
instituições brasileiras.
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RESUMO
Este artigo, realizado a partir dos estudos durante o Mestrado em Ciên-
cias da Educação, tem o intuito de refletir sobre a relação da Ciência 
Moderna e da regulação do sistema de ensino com a formação do 
conhecimento hegemônico. Assim, reflete-se sobre os caminhos do 
pensamento decolonial e do fortalecimento do conhecimento-eman-
cipação, a partir de atores e movimentos sociais que possibilitam o 
confronto às estruturas de poder. Dessa forma, a problemática investi-
gativa teve como foco perceber como os movimentos sociais se cons-
tituem como espaço(s) de educação não-formal e de emancipação 
de saberes. O objetivo geral foi de identificar como os movimentos 
sociais possibilitam novas configurações de conhecimento. Os obje-
tivos específicos consistiram em analisar como o lugar de fala pode 
criar oportunidades de processos de construção de conhecimento his-
tórico e social e analisar como os movimentos sociais confrontam a 
colonialidade do ser, do poder, do saber e de gênero, construindo co-
nhecimentos emancipatórios num contexto de educação não formal. A 
metodologia consistiu em entrevistas semiestruturadas a partir de um 
guião a participantes de movimentos sociais. De acordo com as aná-
lises realizadas, foi possível identificar que os movimentos produzem 
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conhecimentos nascidos na própria luta, de forma interseccional, a 
partir de um processo emancipatório.
Palavras-chave: Pensamento Decolonial; Educação Não Formal; Co-
nhecimento Emancipatório; Movimentos Sociais.

ABSTRACT
This article, based on studies carried out during the Master’s in Edu-
cational Sciences, aims to reflect on the relationship between Modern 
Science and the regulation of the education system with the formation 
of hegemonic knowledge. Thus, it reflects on the paths of decolonial 
thinking and the strengthening of knowledge-emancipation, from actors 
and social movements that enable the confrontation of power structu-
res. Thus, the investigative issue focused on understanding how so-
cial movements are constituted as space(s) for non-formal education 
and knowledge emancipation. The general objective was to identify 
how social movements enable new configurations of knowledge. The 
specific objectives were to analyze how the place of speech can crea-
te opportunities for processes of construction of historical and social 
knowledge and analyze how social movements confront the coloniality 
of being, power, knowledge and gender, building emancipatory know-
ledge in a context of non-formal education. The methodology consisted 
of semi-structured interviews from a script to social movement partici-
pants. According to the analyzes carried out, it was possible to identify 
that the movements produce knowledge born in the struggle itself, in 
an intersectional way, from an emancipatory process.
Keywords: Decolonial Thinking; Non-Formal Education; Emancipa-
tory Knowledge; Social movements.

Introdução

Inicio as primeiras linhas teóricas deste artigo refletindo sobre 
as questões que me mobilizaram para a realização deste estudo: po-
dem os sistemas regulares de ensino promover conhecimento-eman-
cipação e contribuir com debates profundos em todos os espaços? A 
partir disto, como podem ser construídas novas configurações cogni-
tivas e políticas?
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Neste sentido, compreendendo que o sistema regular de en-
sino é responsável pela formação do sujeito e que mantém relação 
com a colonialidade do saber, do ser, do poder e do género, realizei 
reflexões sobre como é possível analisar as possibilidades da forma-
ção do conhecimento emancipação, a partir do pilar da comunidade 
(SANTOS, 1991), partindo do princípio que toda prática educativa deve 
ser ética e política. 

Assim, esta pesquisa foi realizada num contexto de ciência 
contra-hegemônica, onde foi imprescindível a análise da formação dos 
critérios científicos hegemônicos os quais “colonizaram gradualmente 
os critérios das outras lógicas emancipatórias” (SANTOS, 2000, p. 51). 
Por esse caminho, fez-se necessário a reflexão sobre o que nos diz 
Santos (2007a) em relação ao paradigma moderno, o qual se susten-
tava em dois pilares: o da regulação e da emancipação. 

Para a compreensão de tais pilares, é importante compreender 
o processo histórico da colonização europeia em nosso território, pois 
durante esse período enquanto ocorria no continente europeu a eman-
cipação do pensamento e a regulação da sociedade, no Sul Global 
ocorria a apropriação e a violência. Entretanto, estas mesmas linhas 
abissais criadas entre o Velho e o Novo mundo, ou seja, o Norte e o 
Sul Global, não foram extintas com o fim da colonização e continuam 
existentes nas sociedades contemporâneas, permanecendo no pen-
samento e nas práticas, tal como no período colonial, fazendo parte de 
princípios e práticas hegemônicas. 

Nesse sentido, Santos conceitua a modernidade ocidental como

um paradigma sócio-cultural que se constitui a partir do 
século XVI e se consolida entre finais do século XVIII e 
meados do século XIX. Distingo na modernidade dois pi-
lares em tensão dialética - o pilar da regulação social e 
o pilar da emancipação social. A maneira como concebo 
cada um dos pilares é, julgo eu, adequada às realidades 
europeias, sobretudo dos países mais avançados, mas 
não às sociedades extra-europeias para onde se expan-
diu a Europa. Por exemplo, a regulação social assente 
em três princípios - o princípio do Estado, do mercado e 
da comunidade - não dá conta das formas de (des)regu-
lação colonial onde o Estado é estrangeiro, o mercado 
inclui pessoas entre as mercadorias (escravos) e as co-
munidades são arrasadas em nome do capitalismo e da 
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missão civilizadora e substituídas por uma minúscula so-
ciedade civil racializada, criada pelo Estado e constituída 
por colonos, pelos seus descendentes e por minúsculas 
minorias de assimilados. Por sua vez, a emancipação so-
cial é concebida como o processo histórico da crescente 
racionalização da vida social, das instituições, da política 
e da cultura e do conhecimento com um sentido e uma 
direção unilineares precisos, condensados no conceito 
de progresso (SANTOS, 2008, p. 21).

Portanto, a base do pensamento moderno era o totalitarismo 
e a superioridade europeia, negando o direito e a capacidade de pen-
sar e conhecer dos/as não-europeus/eias, sendo imposta para esses 
povos a apropriação e a violência (SANTOS, 2007a). Dessa forma, 
compreendendo que as linhas abissais não são estáticas e continuam 
existindo, assim como o colonialismo social, como a mentalidade e a 
forma de sociabilidade autoritária e discriminatória (SANTOS, 2007a; 
SANTOS, 2008), o processo de criação das escolas regulares se 
constituíram nesse processo: de invisibilização dos nossos povos e de 
valorização dos conceitos hegemônicos europeus.

Neste sentido, este trabalho insere-se no paradigma da pós-
-modernidade, buscando a emancipação de saberes através de uma 
ciência contra-hegemônica. Ao afirmar isto, busca-se ir mais além, ir 
ao encontro de um pensamento decolonial, ou seja, um pensamento 
crítico para compreender as relações históricas, políticas e sociais, 
da modernidade e do colonialismo, e a configuração das hierarquias 
sociais (CURIEL, 2020).

Ẽ importante salientar que as discussões sobre o projeto de-
colonial, a colonial/modernidade, começaram com um grupo de inte-
lectuais e ativistas latino-americanos, como Walter Mignolo e Aníbal 
Quijano. Assim, o pensamento decolonial emergiu, sendo um “mo-
vimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico, à 
lógica da modernidade/colonialidade” (MIGNOLO, 2008, p. 249). Des-
sa forma, objetiva-se combater as formas de opressão presentes nas 
epistemologias hegemônicas, que produzem epistemicídio através “da 
anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados” 
(CARNEIRO, 2005, p. 97) e para superar isso “é preciso descolonizar 
não apenas os estudos subalternos como também os pós-coloniais” 
(GROSFOGUEL, apud ROSEVISC, 2017, p. 189).
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Neste contexto, o pensamento decolonial permite obter novas 
compreensões sobre as relações globais e locais, pois, na colonial/
modernidade, a Europa constituiu-se como centro do mundo, e a Amé-
rica a sua periferia (CURIEL, 2020). Portanto, aos longos dos sécu-
los, a Europa posicionou-se num lugar de hegemonia, produtora de 
saberes hegemônicos, estabelecendo um padrão de poder sobre os 
outros territórios, sendo criados, assim, novas relações de dominação 
e exploração de padrões de superioridade, as quais “envolvem uma 
articulação entre raça e capitalismo na criação e crescente expansão 
da rota comercial atlântica” (MALDONADO TORRES, 2008, p. 88), 
como: a colonialidade do poder, do saber, do ser e de gênero.

Educação não formal e a construção do conhecimento em con-
textos de movimentos sociais

A autora Gohn (2014) relata que a atuação dos movimentos 
sociais, dentro de uma perspetiva de educação não formal  

É um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de 
formação para a cidadania, entendendo o político como 
a formação do indivíduo para interagir com o outro em 
sociedade. Ela designa um conjunto de práticas socio-
culturais de aprendizagem e produção de saberes, que 
envolve organizações/instituições, atividades, meios e 
formas variadas, assim como uma multiplicidade de pro-
gramas e projetos sociais (GOHN, 2014, p. 45).

Assim, a educação não-formal não faz parte do sistema re-
gular de ensino, não sendo criado, portanto, a partir da regulação/
emancipação do período colonial, e o aprendizado não é espontâneo, 
entretanto há intencionalidades e propostas. A partir disto, o “deba-
te no campo dos estudos sobre os processos participativos civis, a 
exemplo dos movimentos sociais, se nutre da crítica feminista, dos es-
tudos pós-coloniais e da pedagogia freireana” (GOHN, 2014, p. 35), e 
revela “a aposta estratégica de muitos atores sociais pela necessidade 
de lutar também no plano das ideias, dos discursos e na construção 
de um conhecimento de acordo com suas realidades, interesses e ex-
periências” (ibidem). A autora nos dá o exemplo sobre o fato de que 
muitos conhecimentos foram construídos sobre as questões do lugar 
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da mulher na sociedade e dos direitos das mulheres via educação não 
formal, e foi dado, assim, visibilidade às suas lutas. 

Gomes (2017) nos diz que os movimentos sociais constroem 
uma pedagogia própria que causa efeitos na pedagogia escolar, con-
cordando com Santos ao dizer que “a tensa relação entre o conheci-
mento científico e as outras formas de conhecer extrapola o mundo 
da ciência e atinge a sociedade de um modo geral” (GOMES, 2017, 
p. 53). Dentro do campo interseccional, de emancipação e superação 
sociorracial, a autora conceitua, a partir da visão de educação popular 
e freiriana, como pedagogia da diversidade, ou seja, de raça, gênero, 
idade e culturas (Gomes, 2017). 

A pedagogia da diversidade pode ser considerada como 
produto da luta contra-hegemônica no campo educacio-
nal e está no cerne do processo de emancipação social 
na educação. Ela poderá ser mais alimentada e desen-
volvida se conseguirmos realizar uma ecologia de sabe-
res (Santos, 2007), incorporando nesta as múltiplas di-
mensões formadoras e conhecimentos sociais: práticas, 
sentimentos, valores, corporeidade, saberes, gestos, cul-
turas. Por isso ela tem que ir além da escola (GOMES, 
2017, p. 135).

Como a autora nos fala, Santos (2007b), ao propor uma ecolo-
gia de saberes, ele confronta a monocultura da ciência moderna, pois 
a ecologia dos saberes baseia-se “na ideia de que o conhecimento é 
interconhecimento” (SANTOS, 2007b, p. 85) e, dessa forma, a educa-
ção pode construir caminhos que aproximam as fronteiras que segre-
gam (GOMES, 2017).

Dentro dessa visão, a educação é um ato de liberdade, de 
amor, político e de coragem (FREIRE, 1999, apud GOMES, 2017). 
Freire, em seus estudos, caracteriza a importância da emancipação 
dos oprimidos e das oprimidas a partir da importância da conscienti-
zação das pessoas de que são sujeitos políticos, pois nas sociedades 
caracterizadas pelo poder, de grupo, classes e/ou nações dominantes 
necessidade de uma educação que busque a liberdade, ou em outras 
palavras, uma pedagogia do oprimido (FIORI in FREIRE, 1987, p. 6)  

Não pedagogia para ele, mas dele. Os caminhos da li-
beração são os do oprimido que se libera: ele não é coi-
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sa que se resgata, é sujeito que se deve autoconfìgurar 
responsavelmente. A educação libertadora é incompatí-
vel com uma pedagogia que, de maneira consciente ou 
mistificada, tem sido prática de dominação. A prática da 
liberdade só encontrará adequada expressão numa pe-
dagogia em que o oprimido tenha condições de, reflexi-
vamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de 
sua própria destinação histórica.

Assim, a partir do conceito de regulação social e emancipação 
social (SANTOS, 2007a), é possível refletir sobre a regulação do mer-
cado e da racionalidade científico-instrumental contidas nas estruturas 
de poder que regula os processos educacionais, produzindo opres-
sões, apagamentos e silenciamentos (GOMES, 2017). Dessa forma, 
a pedagogia dos oprimidos de Paulo Freire (1987) se cruza com a 
sociologia das ausências de Boaventura Sousa Santos (2002), pois 
lutar por uma educação libertadora é lutar pela visibilidade aos/às que 
antes eram ditos/as como inexistentes. Neste sentido, refletir sobre os 
atores/as e pensar sobre o papel educacional da educação não-formal 
nos permite perceber que há

esperança na criação de campos de experimentação so-
cial onde seja possível resistir localmente às evidências 
da inevitabilidade, promovendo com êxito alternativas 
que parecem utópicas em todos os tempos e lugares, 
exceto naqueles em que ocorrem efetivamente. É este 
o realismo utópico que preside as iniciativas dos grupos 
oprimidos que, num mundo onde parece ter desapareci-
do a alternativa, vão construindo, um pouco por cada par-
te, alternativas locais que torna possível uma vida digna 
e decente (SANTOS, 2002, apud GOMES, 2017, p. 46).

Portanto, refletir sobre o conhecimento científico e a produção 
de conhecimentos promovidos pelos movimentos sociais enquanto 
espaço de educação não formal requer análises e posturas político- 
epistemológicas, que visem confrontos sobre o cânone hegemônico. 

O contexto contra-hegemônico para a emancipação do conheci-
mento: construções metodológicas da investigação

Ao refletir sobre uma ciência não-discriminatória, percebo que, da 
mesma forma como Santos (2007a) chama a atenção para o poder eu-
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ropeu frente à produção do conhecimento hegemónico, Foucault (2008) 
faz uma relação tríade entre “poder-saber-ciência”, na qual defende que o 
conhecimento se dá de acordo com os interesses das relações de poder 

[...] uma análise causal, em compensação, consistiria em 
procurar saber até que ponto as mudanças políticas, ou 
os processos económicos, puderam determinar a cons-
ciência dos homens de ciência, o horizonte e a direção 
de seu interesse, seu sistema de valores, sua maneira de 
perceber as coisas, o estilo de sua racionalidade (FOU-
CAULT, 2008, p. 183). 

Assim, o autor defende que a verdade é uma construção dis-
cursiva e que diferentes regimes de conhecimento determinam o que 
é verdadeiro e falso. Nesse sentido, de acordo com Foucault (1987), 
o poder e o conhecimento se unem, constituindo-se mutuamente. As-
sim, reflito se sendo a relação entre o poder e o saber quase simbió-
tica, a ciência legitima o saber? Se o poder produz o conhecimento, 
considerando o que é verdadeiro ou falso, e se a escola produz algo 
dito como verdade, qual a verdade que se está contando ao produzir 
conhecimento na escola regulada? 

Neste caminho, há a importância da necessidade da des-
construção da colonialidade do saber, a qual sempre legitimou a 
ciência moderna hegemônica em detrimento aos saberes construí-
do por outros povos e que

é representada na geopolítica do conhecimento, a partir 
da qual a razão, a verdade e a ciência são atributos 
possíveis nas – e das – metrópoles, cabendo aos 
territórios (ex) coloniais e seus sujeitos o status de obje-
tos, classificados como populares, leigos, naturais, igno-
rantes, sem lei (SANTOS, 2007, apud MASO & YATIM, 
2014, p. 38).

Consoante, a partir dessas reflexões sobre a importância da 
desconstrução do paradigma europeu de conhecimento racional e da 
desconstrução de uma epistemologia hegemônica e excludente, que 
desconsidera saberes outros, bem como sobre a reflexão da constru-
ção da escola regular que foi historicamente regulada pelo Estados e 
por princípios hegemônicos e coloniais, além de perceber a importân-
cia da construção de uma epistemologia interseccional, que legitima 
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outros saberes e que se opõe aos diversos tipos de exclusões, foi 
construído o guião semi estruturado para a entrevista com mulheres 
de movimentos sociais, sendo escolhido o movimento feminista de 
perspetiva decolonial. Tal instrumento foi construído numa concepção 
que “significa pensar a partir da exterioridade e em uma posição epis-
têmica subalterna vis-à-vis à hegemonia epistêmica que cria, constrói, 
e rege um exterior a fim de assegurar sua interioridade” (MIGNOLO, 
2008, p. 304). 

Análise de conteúdo e discussões: conclusões

A realização da análise de conteúdo foi realizada na  perspe-
tiva de Bardin (2011), na qual a aplicação da técnica pode ser feita 
em diversos discursos, sendo de fundamental importância obter as 
informações em profundidade, analisando diversas articulações entre 
as entrevistadas e os seus contextos, bem como posições, opiniões 
e todos os fragmentos da mensagem. Assim, para analisar os dados 
obtidos nas entrevistas, recorreu-se à técnica da análise de conteúdo, 
fazendo uma descrição objetiva, sistemática, qualitativa do conteúdo 
extraído das comunicações e da sua respectiva interpretação (BAR-
DIN, 2011).  

Portanto, das diversas formas de análise de conteúdo, optou-
-se pela análise temática para interpretar as entrevistas. De acordo 
com as análises realizadas, foi possível constatar informações impor-
tantes para compreender como os movimentos sociais se constituem 
enquanto espaço de emancipação de saberes.

Foi tangível identificar que as vozes e os lugares de fala podem 
denunciar opressões historicamente sofridas de forma interseccional, 
confrontando a forma como a História foi contada a partir de uma ciên-
cia hegemônica. Além disso, é possível confrontar, também, a socie-
dade capitalista/moderna. Ao realizarem essa ação, o movimento so-
cial consubstancia-se como produtor de aprendizagens e, além disso, 
formam um caminho para descolonizar o conhecimento. 

Neste sentido, quando se expressam e se organizam, mesmo 
com os limites impostos e as tensões existentes, passam a ocupar um 
lugar na sociedade e a lutar por políticas de igualdade, que visam direi-
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tos em suas interseccionalidades. Dentro desses direitos, está a luta 
pela educação emancipatória, que reflita sobre as consequências da 
colonização do Sul Global, que promova empatias e novos/as aliados/
as na luta por um mundo mais justo e igualitário, que tire da subalter-
nidade povos e territórios.

Nessa luta por uma educação emancipatória que visa dar visibi-
lidade aos povos historicamente subalternizados, pessoas pertencentes 
aos movimentos sociais também ocupam a Academia, nomeadamente 
as universidades e os centros de pesquisa, possibilitando, assim, um 
diálogo entre os conhecimentos aprendidos na luta e os conhecimentos 
acadêmicos, sendo não apenas resistência à ciência hegemônica, mas 
também confrontando a própria ciência e constituindo, assim, novos co-
nhecimentos que podem enriquecer a sociedade em todo o seu conjun-
to, construindo novas configurações cognitivas e políticas, efetuando, na 
prática, a ecologia de saberes defendido por Santos (2007a).

A partir da ecologia de saberes, evidenciam que os movimen-
tos sociais ocupam o lugar da educação não formal e são sistemati-
zadores de conhecimentos e, mais, que o movimento possui intrinse-
camente a epistemologia do Sul, defendida por Santos, pois busca 
a emancipação do conhecimento a partir das experiências sociais e 
dos processos de formação humana (SANTOS, 2010; GOMES, 2017). 
E, dessa forma, constroem saberes não hegemônicos e contra he-
gemônicos, formando uma relação política, social e educacional, ca-
paz de realizar articulações entre o campo acadêmico e o campo não 
acadêmico, permitindo discussões que confrontam a colonialidade e o 
patriarcado colonial, abrindo possibilidades para produções teóricas e 
epistemológicas.

Neste mesmo sentido, quando o movimento dialoga com diver-
sos setores políticos, sociais e institucionais consegue mobilizar um 
conjunto de ferramentas de confronto à colonialidade e ao patriarcado 
colonial, pois denuncia as violências sofridas por questões de gênero, 
sexualidade, raça, etnia e território. Ao denunciarem, mexem com as 
estruturas do poder da sociedade e, ao pedir justiça social, conse-
guem exercer a agência política. Dessa forma, se configuram como 
ligação entre mobilização, vigilância epistemológica e resistência de-
mocrática (GOMES, 2017). 
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Assim, se empoderam diante da atuação que exercem, na bus-
ca de libertar, simbolicamente, os/as seus/suas ancestrais de todas as 
violências e opressões sofridas pela colonização e pela colonialidade, 
evidenciando que foram e que são sujeitos históricos, protagonistas de 
lutas e resistência. 

A partir da busca da emancipação do conhecimento, procuram 
as suas libertações e uma vida mais digna e decente e, assim, bata-
lham por um mundo com mais justiça social e com reparação histórica 
para si e para seus/suas descendentes. Neste sentido, como nos diz 
Santos (1991; 2002), sendo o conhecimento emancipação construído 
a partir do pilar da comunidade  que é “o mais bem posicionado para 
instaurar uma dialética positiva com o pilar da emancipação” (SANTOS, 
1991, p. 13), pensar nos movimentos sociais dentro do princípio da co-
munidade, nos leva a perceber o que Santos (1991) nos fala sobre re-
lação entre o caos (ponto de ignorância do conhecimento regulação) 
e a soliedariedade (ponto de saber do conhecimento emancipação). 
Neste contexto, a partir da sugestão do autor pela revalorização do 
conhecimento-emancipação, que pode ser feito a partir da aceitação 
da solidariedade como um saber-poder e o caos como uma reação da 
negligência do conhecimento regulação, a revalorização do caos pode 
permitir a perceção dos limites do conhecimento científico moderno, 
e, neste processo, a solidariedade pode ser uma “forma específica de 
saber-poder que se conquista sobre o colonialismo” (ibidem). E, neste 
sentido, sendo o colonialismo hegemônico e privilegiado pelo saber-po-
der da disciplina no modelo do conhecimento-regulação pode assumir 
a forma de ignorância no modelo do conhecimento-emancipação. 

Dessa forma, podemos perceber que os movimentos se esta-
belecem dentro deste princípio da comunidade, uma vez que “a co-
munidade é um campo simbólico das territorialidades e das tempora-
lidades que nos permite constituir o outro numa rede intersubjetiva de 
reciprocidades” (SANTOS, 1991, p. 13). Portanto, exercem a solidarie-
dade dentro de processo inacabado, no qual os sujeitos envolvidos se 
capacitam e se constroem dentro da reciprocidade (SANTOS, 1991). 
E, assim, sendo “o conhecimento-emancipação um processo inces-
sante de criação de sujeitos capazes de reciprocidade” (ibidem), as 
novas possibilidades de saber são imensas e evidenciadas pelo lugar 
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de fala, pelas experiências, pelos confrontos e pelas lutas das mulhe-
res feministas dos contextos coloniais.

 Em consequência, a partir da atuação social do movimento, 
a partir da capacitação e autocapacitação das suas participantes, na 
intervenção na opressão, dominação e no combate aos preconceitos 
presentes nas relações sociais, constroem a emancipação de conhe-
cimentos, sociais, históricos, políticos e educacionais, no modelo co-
nhecimento-emancipação, compondo, assim, também, o exercício de 
cidadania e agência política.

Uma vez produzido conhecimento, dentro do campo do movi-
mento, é possível impulsionar lutas e propor categorias de análises 
dissidentes e distanciadas da lógica da fragmentação (ALONSO & 
DIAS, 2012, p. 92). E neste sentido, o movimento articula questões 
políticas e epistêmicas, de histórias e lugares específicos, a partir de 
realidades e de conhecimentos.

Neste sentido, este estudo percebe a importância da educação 
não-formal, a partir da atuação dos movimentos sociais, pois pode 
enriquecer cognitivamente a sociedade e promover a descolonização 
escolar e do currículo, promovendo uma educação que vise de fato o 
conhecimento emancipatório, possibilitando a justiça social e a justiça 
cognitiva.
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RESUMO
Diante do contexto de ensino remoto no IFRN – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – imposto 
pela pandemia Covid-19 e as particularidades no processo ensino 
aprendizagem da educação física, o objetivo desse estudo foi investi-
gar a percepção dos discentes do ensino médio na educação física es-
colar durante as aulas remotas no IFRN. A pesquisa é do tipo qualitati-
va, de caráter exploratório e descritivo. Pelas análises dos resultados, 
o planejamento das atividades acadêmicas durante o ensino remoto 
foi bastante exitoso, capaz de despertar no discente a importância da 
disciplina na sua formação acadêmica e pessoal, revelando um nível 
de satisfação bastante significativo em relação as aulas desenvolvi-
das. Buscou-se, através da prática pedagógica, ampliar os sentidos de 
corpo e do movimento, contribuindo assim, com mais intensidade para 
o sentido educativo das práticas corporais, desenvolvendo o protago-
nismo e autonomia discente, possibilitando também conhecimentos e 
saberes para a leitura crítica da realidade.
Palavras chaves: Educação Física; Ensino remoto; discentes

ABSTRACT
Given the context of remote teaching in the IFRN imposed by the 
Covid-19 pandemic and the particularities in the teaching-learning pro-
cess of physical education, the aim of this study was to investigate the 
perception of high school  students in physical education in schools 
during remote classes, in the IFRN. The research is qualitative, ex-
ploratory and descriptive. Based on the analysis of the results, the 
planning of academic activities during remote education was quite suc-
cessful, able to awaken in the students the importance of the discipline 
in their academic and personal training, revealing a very significant 
level of satisfaction in relation to the classes developed. Through the 
pedagogical practice, it was sought to expand the senses of body and 
movement, thus contributing more intensely to the educational sense 
of bodily practices, developing the protagonism and student autonomy, 
also enabling knowldge and knowldge for a critical Reading of reality.
Key words: Physical Education; remote teaching; students
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INTRODUÇÃO

O fazer pedagógico do professor de educação física na Ins-
tituição escolar sempre foi um assunto de grandes discussões e de 
investigações. Entretanto, existe um consenso de que é na educação 
física escolar que os alunos (as) devem vivenciar as manifestações 
da cultura corporal de movimento (esportes, lutas, danças, atividades 
rítmicas e expressivas, entre outros) de forma crítica e coerente com 
os objetivos dispostos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e 
na BNCC - Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 1996, 1998, 
1999), (BNCC, 2017).

No entanto, mesmo com os avanços significativos alcançados 
ao longo da trajetória percorrida pela educação física escolar, no meio 
acadêmico, o que muito se discute são como essas práticas são trans-
mitidas e vivenciadas no espaço educacional. Percebe-se que ainda 
persiste no ambiente acadêmico, uma certa incompreensão sobre a 
finalidade, o conhecimento e relevância da disciplina no processo en-
sino aprendizagem.

Com atual pandemia do novo “coronavírus”, foi necessário me-
didas preventivas de combate, sendo elas: o distanciamento social. 
Com isso, foi necessário a suspensão das aulas presenciais e um novo 
ordenamento no fazer pedagógico dos professores, que tiveram que 
adotar o ensino remoto de forma rápida e emergencial. Isso implicou 
numa mudança nos planos pedagógicos das disciplinas curriculares, 
postos desafios, principalmente para as aulas de Educação Física, por 
trata-se de uma disciplina em que os educandos têm a oportunidade 
de vivenciar práticas corporais acompanhadas de momentos de refle-
xão e produção de discursos nas diferentes linguagens, aprofundando 
seus conhecimentos sobre as potencialidades e os limites do corpo.

O ensino remoto é uma modalidade educacional que pressu-
põe o distanciamento geográfico de professores e alunos e foi adotada 
de forma temporária nos diferentes níveis de ensino por instituições 
educacionais do mundo inteiro para que as atividades escolares não 
sejam interrompidas (BEHAR, 2020)

Diante do contexto de ensino remoto no IFRN – Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 
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imposto pela pandemia Covid-19 e as particularidades no processo 
ensino aprendizagem da educação física, o objetivo deste estudo foi 
investigar a percepção dos discentes do ensino médio sobre o proces-
so ensino aprendizagem na educação física escolar durante as aulas 
remotas no IFRN. 

Compreendemos que essa pesquisa poderá contribuir para a 
compreensão de como a educação física escolar vem sendo trabalha-
da e vivenciada, buscando ampliar as possibilidades do processo ensi-
no-aprendizagem, possibilitando o apontamento de formas de aborda-
gens da mesma no contexto escolar.  Além disso, podemos apresentar 
uma reflexão sobre o ensino da educação física, norteando caminhos 
e possibilidades para a educação que tanto podem contribuir na am-
pliação do conceito de educação física, cultura de movimento, rela-
cionada também às múltiplas significações e interpretações do corpo.

Acreditamos que essa reflexão possa contribuir significativa-
mente para a compreensão dos sentidos e significados da educação 
física, tanto para os alunos quanto para os professores, no sentido de 
ampliar as reflexões advindas desse estudo.   As questões que nor-
tearam este estudo foram: analisar como estão sendo desenvolvidas 
as aulas de educação física durante o ensino remoto no IFRN; discutir 
a importância da educação física na formação dos alunos e contribuir 
para produção do conhecimento da educação física escolar. A pesqui-
sa foi do tipo qualitativa, de caráter exploratório e descritivo.

METODOLOGIA

Essa pesquisa foi aprovada e submetida ao Edital: nº 04/2021 - 
PROPI/RE/IFRN - Projetos de Pesquisa e Inovação com Fomento 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte. A pesquisa é do tipo qualitativa, de caráter exploratório e 
descritivo, pois busca observar, descrever e documentar opiniões de 
determinado fenômeno, proporcionando maior proximidade com o pro-
blema, objetivando torná-lo passível de ser compreendido (GIL, 2002).
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Cenário do estudo

Selecionamos como local do estudo o IFRN – Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campi: 
Ceará Mirim, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Zona Norte, 
situados na grande Natal/RN.

Sujeitos do estudo

Os sujeitos do estudo, são alunos do ensino médio integrado 
do IFRN – Campi: Ceará Mirim, Parnamirim, São Gonçalo do Amaran-
te e Zona Norte. Para inclusão dos sujeitos na pesquisa  foram respei-
tados os seguintes critérios: Ser aluno do ensino médio integrado do 
IFRN; Cursar a disciplina de educação física durante o ensino remoto; 
aceitar participar da pesquisa após leitura, aceitação e assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram seguidos todos 
os procedimentos que se referem à pesquisa envolvendo seres huma-
nos, de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 
(BRASIL, 2012). O questionário foi disponibilizado para as turmas de 
primeiro e segundo que cursaram a disciplina no ano letivo 2020, 146 
alunos/as responderam o questionário, possibibilitando, dessa forma, 
a obtenção de dados robustos para as análises dos dados coletados.

Procedimentos de coleta de dados

Considerando o momento de distanciamento social devido a 
pandemia, para a coleta de dados foi utilizado um questionário por 
meio do recurso Google forms, que foi disponibilizado via link através 
de e-mail e do WhatsApp dos participantes. O questionário foi ofer-
tado no primeiro semestre do ano de 2021, no período de 08/06 a 
08/08/2021, cada participante recebeu uma explicação sobre o objetivo 
da pesquisa, realizando seu questionário de forma individualizada. O 
questionário tem como questões norteadoras: perfil dos participantes 
da pesquisa; relevância da disciplina para a formação acadêmica e 
pessoal dos alunos; aspectos didático-pedagógicos; avaliação de atua-
ção de professores e alunos e dos recursos tecnológicos utilizados. Os 
discentes também puderam oferecer elogios, críticas e sugestões.
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Análise dos dados 

Os resultados obtidos foram organizados inicialmente em uma 
planilha do programa Excel, a avaliação dos dados foi realizada a par-
tir da escala de Likert, a qual possui uma variação de 1 a 5. Sendo 1 
totalmente satisfeito; 2 satisfeito; 3 nem satisfeito e nem insatisfeito 
(indiferente); 4 insatisfeito e 5 totalmente insatisfeito. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1.1 Os sujeitos da pesquisa

A caracterização dos participantes da pesquisa é apre-
sentada na tabela 1, a seguir:

Tabela 1: Caracterização Geral dos Participantes

VARIÁVEL CATEGORIA
ALUNO PESQUISADO

F %

Sexo
Masculino 52 36%
Feminino 93 64%

Outro 1 1%

Série
1 ano 127 87%
2 ano 19 13%

Campus

São Gonçalo do Amarante 50 34%
Parnamirim 77 53%
Zona Norte 14 10%
Ceará Mirim 5 3%

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

De acordo com a tabela 1 apresentada, a pesquisa é composta 
por 146 discentes; o maior percentual se concentrou no sexo feminino, 
com 93 respondentes o que corresponde a 64% dos participantes da 
pesquisa, 52 do sexo masculino, equivalente a 36% dos participantes 
e 1 participante que se enquadrou na categoria outro, equivalente a 
1% dos respondentes. O estudo obteve maior participação nos Campi 
Parnamirim, com 53% respostas e São Gonçalo do Amarante, com 
34% respostas do percentual geral da pesquisa.
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Tabela 2: Relevância da disciplina na percepção do aluno

VARIÁVEL

QUESTÕES

Satisfação em relação 
as aulas 

Importância da disciplina 
para formação acadêmica

Importância da 
disciplina para 

formação pessoal

F % F % F %

Totalmente 
satisfeito 15 10% 32 22% 52 36%
 Satisfeito 65 45% 86 59% 64 44%
Indiferente 36 25% 9 6% 13 9%
Insatisfeito 27 18% 19 13% 14 10%

Totalmente 
Insatisfeito 3 2% 0 0% 3 2%
Somatório 146 100% 146 100% 146 100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Os dados apresentados na tabela 2 indicam a avaliação dos 
discentes sobre a importância da disciplina na sua formação acadêmi-
ca e pessoal, concomitante a satisfação em relação as aulas. Os re-
sultados apontam para uma avaliação bastante significativa, importan-
te e positiva. Mais de 80% dos participantes da pesquisa reconhecem 
a importância da disciplina para sua formação acadêmica e pessoal, e 
55% demonstram satisfação em relação as aulas. Os dados analisa-
dos corroboram com as ações didáticas-pedagógicas que estão sendo 
desenvolvidas e alinhados ao PPP – Projeto Político Pedagógico Ins-
titucional que tem como missão:

Ofertar educação profissional e tecnológica – de quali-
dade referenciada socialmente e de arquitetura político-
-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho 
e tecnologia – comprometida com a formação humana 
integral, com o exercício da cidadania e com a produção 
e a socialização do conhecimento, visando, sobretudo, a 
transformação da realidade na perspectiva da igualdade 
e da justiça sociais. Desse modo, o IFRN contribui para 
uma formação omnilateral que favorece, nos mais varia-
dos âmbitos, o (re)dimensionamento qualitativo da práxis 
social (PPP/IFRN, 2012, pag. 23).

A Educação Física Escolar, bem como as demais disciplinas 
curriculares são fundamentais na formação do estudante para o exer-
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cício pleno da sua cidadania. Sabe-se que os conhecimentos trans-
bordam os espaços acadêmicos e atravessam a realidade concreta 
dos sujeitos. É fundamental que os conteúdos abordados em sala de 
aula sejam significativos e tenham sentidos para os discentes tornan-
do, assim, ser possível provocar transformações.

A LDB nº 9.934/96 e o PCN aponta como características espe-
cificas do ensino médio o ciclo de aprofundamento da sistematização 
do conhecimento. Reconhece a educação física escolar como área de 
ensino importante para compreensão do ser humano enquanto produ-
tor de cultura. Nessa perspectiva, entende a Educação Física como 
uma cultura corporal, em que seus conteúdos são abordados “como 
expressão de produções culturais, como conhecimentos historicamen-
te acumulados e socialmente transmitidos” (PCN,1997, pág. 22). 

A concepção de cultura corporal amplia a contribuição da 
Educação Física escolar para o pleno exercício da cida-
dania, na medida em que, tomando seus conteúdos e as 
capacidades que se propõe a desenvolver como produ-
tos socioculturais, afirma como direito de todos o acesso 
a eles (PCN, 1997 pág. 24).

Destarte, pelas análises dos resultados, o planejamento das 
atividades acadêmicas durante o ensino remoto em virtude da Pande-
mia de Covid-19 foi bastante exitoso, capaz de despertar no discente 
a importância da disciplina na sua formação acadêmica e pessoal, 
revelando um nível de satisfação bastante significativo em relação as 
aulas desenvolvidas.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Os dados da tabela 3 apontam que mais de 75% dos discentes 
ficaram satisfeitos com as atividades e o material estudado na dis-
ciplina; 60% consideram que as atividades foram adequadas; 81% 
entendem que os conteúdos desenvolvidos possibilitam a construção 
do conhecimento critico-reflexivo; 75% percebem que os conteúdos 
desenvolvidos estabelecem relação com os fatores sociais, políticos, 
econômicos e culturais; 99% consideram as práticas corporais como 
produtoras de linguagem e de valores; 90% avaliam que foi possível 
através da disciplina aquisição de saberes que corroborem para um 
estilo de vida ativo ao longo da vida; 69% apontam que a disciplina 
estabelece diálogo com as demais áreas do conhecimento. 

Sabe-se que a educação física escolar passou por significati-
vas transformações “que resultam da articulação de diferentes teorias 
psicológicas, sociológicas e concepções filosóficas. O que ampliou os 
campos de ação e reflexão para a área e a aproximado das ciências 
humanas” (PCN, 1997, pag. 21), o que sinaliza para uma perspectiva 
de formação holística de ser humano. A natureza do trabalho desen-
volvido na disciplina tem seus fundamentos no conceito de corpo e de 
movimento, com base na complexidade que contempla a questão. 

Importante ressaltar que o processo de ensino e aprendiza-
gem em Educação Física não se restringe ao simples exercício de 
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certas habilidades e destrezas, mas sim de capacitar o indivíduo a 
refletir sobre suas possibilidades corporais, sobre o corpo e a cultura 
corporal de movimento como produtores de linguagens sujeitos aos 
diversos atravessamentos presentes na sociedade, seja interferências 
políticas, econômicas, sociais e culturais.

A educação física escolar apresenta algumas particularidades 
em relação com as demais disciplinas ao seu fazer pedagógico, sobre-
tudo pelo seu caráter prático necessário ao conteúdo programático, ou 
seja, as práticas corporais e, com a pandemia do Covid-19, uma refor-
mulação nos afazeres foi necessário. As vivências presenciais passa-
ram a ser realizadas de forma virtual, o que trouxe para o agir pedagó-
gico do professor/a desafios e novas possibilidades de atuação.

Quando analisamos que mais de 75% dos discentes ficaram 
satisfeitos com as atividades e o material estudado na disciplina e, 
60% consideram que as atividades foram adequadas, apontamos que 
apesar da mudança no formato, o processo de ensino e aprendizagem 
foi positiva e significativa, mesmo considerando todas adversidades e 
dificuldades iniciais para implantação do ensino remoto emergencial. 
Quanto ao percentual de 10% dos discentes insatisfeitos com as ati-
vidades e o material estudado na disciplina e, 14% que consideraram 
que as atividades não foram adequadas, observamos que que essa 
avaliação está atrelada a própria atuação negativa do alunado quan-
to à sua própria participação nas aulas. Fatores como: dificuldade de 
acesso às aulas por falta de equipamentos, de conexão e, por fatores 
socioemocionais corroboram para os dados apresentados.

O estudo aponta que 81% dos discentes entendem que os 
conteúdos desenvolvidos possibilitam a construção do conhecimen-
to crítico-reflexivo e, 75% percebem que os conteúdos desenvolvidos 
estabelecem relação com os fatores sociais, políticos, econômico e 
culturais. Os dados revelam o quanto a questão da organização do 
conhecimento na área e sua abordagem metodológica avançou e vem 
sendo reconhecida pela sua importância na formação dos educandos. 
Conforme Coletivo de Autores (1992, p.62) “[...] os temas da cultura 
corporal, tratados na escola, expressam um sentido/significado onde 
se interpenetram, dialeticamente, a intencionalidade/objetivos do ho-
mem e as intenções/objetivos da sociedade”.
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Os alunos na sua quase totalidade 99% conseguem vislumbrar 
as práticas corporais desenvolvidas na disciplina como sendo produto-
ras de valores. Os alunos são capazes de estabelecer conexões entre 
a educação física e a linguagem corporal. A linguagem corporal é uma 
marca do ser humano e que acompanha à história da humanidade. 
Desde a Antiguidade mais remota, ela sempre tem sido um recurso in-
dispensável para a organização coletiva e das relações sociais. O cor-
po de cada indivíduo expressa a história acumulada de uma sociedade 
que nele marca seus valores, suas leis, suas crenças, e sentimentos, 
que estão na base da vida social (GONÇALVES, 2005). 

Com relação à aquisição de saberes e estilo de vida ativo ao 
longo da vida, fica evidente que os alunos têm uma visão muito clara 
dos benefícios das práticas corporais para manutenção e promoção 
da saúde durante e após o percurso escolar, e principalmente com 
o cenário de distanciamento social devido a pandemia da Covid-19. 
Nesse contexto, reconhecendo os benefícios das práticas corporais 
para a saúde, essas devem ser apoiadas por políticas públicas, bus-
cando contribuir para uma melhor qualidade de vida da população.

Quando nos debruçamos na concepção dos alunos sobre as 
questões que envolvem o diálogo entre a Educação Física e as demais 
áreas do conhecimento, notamos que 69% dos participantes aponta-
ram para uma integração entre as disciplinas.

 Conforme o Projeto Político Pedagógico do IFRN (2012) a in-
terdisciplinaridade fundamenta-se em um princípio que visa estabele-
cer elos de complementaridade, de convergência, de interconexões, 
de aproximações e de intersecção entre saberes de diferentes áreas, 
utilizando-se de estratégias de ensino e aprendizagem que possibili-
tam, ao mesmo tempo, um diálogo com as bases científicas, com a 
vida em sociedade, com a atividade produtiva e com as experiências 
subjetivas favorecendo, aos alunos, uma formação integral. 
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Tabela 4: Avaliação de atuação de professores e alunos e dos recursos tec-
nológicos utilizados

VARIÁVEL

QUESTÕES

Como você 
avaliaria sua 
atuação na 
disciplina?

A sua avaliação 
em relação 
atuação dos 
professores

Os materiais 
oferecidos 

foram suficien-
tes para seu 

aprendizado?

Avaliação da discipli-
na e os recursos tec-
nológicos utilizados, 
você considera que 
foram adequados? 

f % F % F % F %

Totalmente 
satisfeito 14 10% 63 43% 24 16% 27 18%

 Satisfeito 96 66% 75 51% 91 62% 92 63%

Indiferente 14 10% 4 3% 12 8% 15 10%

Insatisfeito 19 13% 4 3% 17 12% 10 7%

Totalmente 
Insatisfeito 3 2% 0 0% 2 1% 2 1%

Somatório 146 100% 146 100% 146 100% 146 100%
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Com base na tabela 4, 76% dos participantes compreendem 
que a sua atuação na disciplina de Educação Física apresentou níveis 
satisfatórios. É valido pontuar que o nível de satisfação dos alunos não 
é condicionado apenas pela identificação destes com o docente ou 
conteúdos; engloba dimensões múltiplas como o seu interesse, vonta-
de e estado emocional. 

Dados apontam que 18% dos alunos/as reconhecem sua par-
ticipação como deficitária. Esse dado precisa ser analisado com cau-
tela, uma vez que o próprio contexto pandêmico que vem se perpe-
tuando desde março de 2020, tem agravado questões psicológicas, 
como ansiedade e distúrbio de atenção, as quais refletem diretamente 
na motivação e no processo de aprendizagem. Acrescente-se a isso a 
dificuldade de muitos discentes definirem os seus horários de estudo e 
acompanharem as dinâmicas impostas pelo ensino remoto emergen-
cial (SOUZA, 2020).   

Quanto à atuação dos docentes, 93% dos discentes avaliam 
essa dimensão como satisfatória. Essa avaliação revela que a atua-
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ção docente vem atendendo aos anseios e expectativas do alunado. 
Enaltece-se neste ponto que, mesmo diante de um contexto no qual 
os professores necessitaram incorporar as novas tecnologias de co-
municação e informação, como elementos indispensáveis à prática 
docente, o nível de satisfação dos alunos permanece elevado, fato 
que referenda os esforços até então realizados pelos professores 
(AGUIAR,2020). 

No que diz respeito aos materiais adotados, 78% dos respon-
dentes manifestaram satisfação e 63% avaliam de forma satisfatória 
a disciplina e os recursos tecnológicos utilizados, considerando que 
foram adequados.

 
Tabela 5: Importância da disciplina na pandemia

VARIÁVEL

QUESTÕES
A disciplina de 
educação física 
foi importante 
durante esse 

momento pandê-
mico?

A disciplina lhe 
ajudou a manter 
a sua saúde física 
e mental durante 

a pandemia?

 Os conceitos 
aprendidos 

nessa disciplina 
servirão para a 

sua vida?

 Você se acha 
capacitado 

em colocar os 
ensinamentos 
apreendidos 
em prática?

f % F % F % F %
Totalmente 
satisfeito 36 25% 22 15% 43 29% 7 5%

 Satisfeito 69 47% 45 31% 74 51% 82 56%
Indiferente 20 14% 26 18% 12 8% 15 10%
Insatisfeito 18 12% 38 26% 16 11% 36 25%
Totalmente 
Insatisfeito 3 2% 15 10% 1 1% 6 4%

Somatório 146 100% 146 100% 146 100% 146 100%
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Compreender os aspectos relacionados ao funcionamento do 
seu próprio corpo e desenvolver a autonomia necessária para reali-
zar as suas práticas corporais atendendo as necessidades pessoais e 
coletivas, considerando as necessidades sanitárias atuais do contex-
to pandêmico da Covid-19, foi uma das finalidades do ensino remoto 
emergencial da educação física.

Conforme os resultados do estudo sobre a importância da dis-
ciplina na pandemia, 72% dos discentes apontam como satisfeitos, 
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46% apontam que a disciplina ajudou a manter a saúde física e mental 
durante a pandemia; 80% dos discentes estão satisfeitos com os con-
ceitos aprendidos na disciplina e reconhecem que os conteúdos de-
senvolvidos servirão para sua vida; 61% avaliam-se como capacitado 
em colocar os ensinamentos apreendidos em prática.

Ressaltamos a relevância da Educação Física nesse período 
pandêmico, sendo essencial para ampliação de ações de adoção e 
manutenção de uma rotina de vida fisicamente ativa, que estimule a 
sensação de bem-estar, a saúde mental e qualidade de vida. 

De acordo com as diretrizes da organização mundial de saú-
de para atividade física e comportamento sedentário (2021), a ativida-
de física é boa para o coração, o corpo e a mente. A atividade física 
regular pode prevenir e ajudar a controlar doenças cardíacas, diabetes 
tipo 2 e câncer, que causam quase três quartos das mortes em todo o 
mundo, também pode reduzir os sintomas de depressão, ansiedade e 
melhorar o pensamento, a aprendizagem e o bem-estar geral.  

Desta forma, compreendemos a importância da atividade física 
para a saúde que se reflete em todas essas vertentes já apresenta-
das e que retrata na rotina dos alunos, mudanças no estilo de vida 
sedentário para as práticas de hábitos saudáveis são sentidas tanto 
no aspecto emocional quanto no físico, e os benefícios são bastante 
significativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutir, compreender e avaliar o processo ensino e aprendi-
zagem da educação física escolar, considerando principalmente esse 
momento de ensino remoto emergencial se faz necessário, visto a ne-
cessidade de analisarmos os avanços desse componente curricular 
de fundamental relevância na formação dos discentes e em relação ao 
conhecimento que caracteriza a educação física escolar.

Posto isso, conforme as análises realizadas sobre a percepção 
dos discentes do ensino médio sobre o processo ensino aprendizagem 
na educação física escolar durante as aulas remotas no IFRN, mesmo 
com as dificuldades de acesso ao novo formato de ensino, o proces-
so foi bastante exitoso, com resultados bastante significativos para 
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a formação dos educandos. As aulas desenvolvidas proporcionaram 
aprendizagens que ampliaram os sentidos de corpo e do movimento, 
contribuindo assim com mais intensidade para o sentido educativo das 
práticas corporais em sua relação com o mundo da cultura, da história, 
dos saberes sensíveis, da vida, da saúde, possibilitando conhecimen-
tos e saberes para a leitura crítica da realidade.

Refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem na pers-
pectiva do discente, principalmente no momento de importantes mu-
danças no fazer pedagógico é fundamental para os novos redimensio-
namentos que com certeza a educação deve passar para dá conta das 
necessidades acadêmicas e profissionais durante e quando a pande-
mia acabar. A educação é um processo que requer a participação de 
diferentes atores para que possa realmente acontecer plenamente. 
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RESUMO
Este artigo aborda a importância de pessoas ouvintes aprenderem a 
Língua Brasileira de Sinais para obterem uma melhor comunicação 
com os surdos na sociedade, tendo em vista a grande importância 
da aprendizagem dessa língua no contexto educacional e nas insti-
tuições de ensino. O trabalho tem como objetivo apresentar uma aná-
lise crítica do Curso de LIBRAS para pessoas ouvintes, que surgiu 
como o propósito de fortalecerer cada vez mais o processo de ensino 
e aprendizagem na Escola Estadual João Henrique Dantas. O referi-
do curso é uma ação em cumprimento as metas previstas no Projeto 
Político-Pedagógico desta instituição, uma vez que a referida escola 
se propõe a contribuir para que seus alunos desenvolvam habilidades, 
potencialidades, criatividade e cidadania, visando à profissionalização, 
o bem-estar social e o seu desenvolvimento integral. A pesquisa teve 
como metodologia a observação, o registro e análise de relatos de 
cursistas, além de um estudo bibliográfico envolvendo alguns estudio-
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sos na área como: Albres (2016), Figueira (2011), Gesser (2009;2012), 
Neves (2011) e Veiga (1995). O resultado do estudo foi bastante rele-
vante, uma vez que através da fala dos participantes foram sinalizados 
avanços significativos na sua forma de pensar e ver a inclusão de 
pessoas surdas.
Palavras-chave: Curso de LIBRAS. Ensino. Aprendizagem. Projeto. 
Escola.

ABSTRACT
This paper addresses the importance of “hearing persons” learning 
Brazilian Sing Language (BSL) to reach a better communication with 
the deaf in the society, since there is huge importance of learning this 
language in the educational context in educational institutions. The 
work had as objective to present a critical analysis of the BSL course 
to hearing persons, that came up with the purpose of strengthening 
each more the teaching and learning process at the State School João 
Henrique Dantas. The referred course is an action in fulfillment of the 
goals set forth in the Political-Pedagogical Project of this institution, 
since the referred school proposed to contribute so its students devel-
op abilities, potentialities, creativity and citizenship, aiming the profes-
sionalization, social welfare and its integral development. The research 
had as methodology the observation, the registration and analysis of 
the reports from students of the course, in addition of a bibliographic 
study envolving some scholars in the area as: Albres (2016), Figuei-
ra (2011), Gesser (2009;2012), Neves (2011) and Veiga (1995). The 
result of the study was very relevant, since through the participants› 
speech significant advances were made in their way of thinking and 
seeing the inclusion of deaf people. 
Keywords: BSL course. Teaching. Learning. Project. School.

1. INTRODUÇÃO

Aprender a Língua de Sinais é uma chance de ver a vida sob 
novas perspectivas e descobrir um novo jeito de se relacionar e viver. 
Muito se tem discutido sobre a importância da aprendizagem de uma 
segunda língua nas instituições regulares de ensino, mas pouco se 
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tem pensado sobre o ensino de Línguas de Sinais para pessoas ou-
vintes, nas quais falta o desenvolvimento de diversas estratégias em 
se aproximarem e estabelecerem uma comunicação mais acessível 
com pessoas surdas, sendo estas como principais usuárias devido 
utilizarem a sua língua materna (GESSER, 2012).

Baseando-se em todas essas situações e analisando as diver-
sas características que ainda dificultam o processo de ensino das Lín-
guas de Sinais para as pessoas ouvintes nas instituições regulares de 
ensino, surge o seguinte questionamento: Como os ouvintes podem 
aprender a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para obterem uma 
melhor comunicação com os surdos na sociedade?

Diante desse contexto inclusivo e de acordo com o referido 
questionamento, este artigo apresenta como temática “Empreste as 
suas mãos para que um surdo possa ouvir: a LIBRAS na Escola Es-
tadual João Henrique Dantas no município de Carnaúba dos Dantas-
-RN”, que tem como objetivo descrever relatos e observações a res-
peito de um Curso de LIBRAS para pessoas ouvintes, promovido pela 
referida instituição de ensino, que vem sendo desenvolvido desde o 
ano de 2014 até os dias atuais. A escola, lócus da pesquisa está loca-
lizada na zona urbana da cidade de Carnaúba dos Dantas1, no estado 
do Rio Grande do Norte. Essa proposta foi surgida para que jovens 
e adultos ouvintes possam aprender e praticar a Língua Brasileira de 
Sinais de forma educativa, através das aulas e oficinas práticas que 
foram abordadas e dinamizadas a respeito de conceitos e conteúdos 
básicos em que a LIBRAS disponibiliza para fortalecerem cada vez 
mais o processo de ensino e aprendizagem, como também facilitarem 
e promoverem uma melhor comunicação e mais acessível entre pes-
soas surdas e ouvintes.

O presente trabalho se distingue metodologicamente a par-
tir de observações em campo, registros de relatos, bem como uma 
pesquisa bibliográfica envolvendo alguns teóricos da área, estudo de 
artigos e de documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN). Este trabalho está dividido em três capítulos: o pri-
meiro aborda de forma contextualizada a LIBRAS enquanto língua; em 
1  Município potiguar com 7.429 habitantes (sendo 6.028 habitantes residentes na 
zona urbana e 1.401 residentes na zona rural), segundo o último Censo Demográfico 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010.
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seguida, descreve o desenvolvimento do Curso de LIBRAS na Escola 
Estadual João Henrique Dantas (EEJHD), através do perfil elaborado 
(Projeto Político-Pedagógico) pela própria instituição e posteriormen-
te, de como o referido curso vem sendo realizado; e por fim, o último 
capítulo faz uma análise dos resultados, onde foram selecionados al-
guns participantes relatando suas experiências que tiveram enquanto 
cursistas durante o tempo de duração do curso.

2. CONTEXTUALIZANDO A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

Nos últimos anos em nosso país, muito se tem discutido sobre 
a grande importância da aprendizagem de uma segunda língua no 
contexto educacional nas instituições de ensino (seja língua inglesa, 
espanhola, francesa, italiana, etc.), mas pouco se tem pensado sobre 
o ensino da língua de sinais utilizada pela maioria dos surdos (quan-
do alfabetizados na mesma), enquanto segunda língua, para pessoas 
ouvintes. Muitas pessoas acreditam que as línguas de sinais são so-
mente um conjunto de gestos que interpretam as línguas orais. Di-
versos estudos sobre as línguas de sinais vêm mostrando que essas 
línguas podem ser comparadas à complexidade e à expressividade 
a quaisquer línguas orais, pois pode ser passado qualquer conceito, 
concreto ou abstrato, emocional ou racional, complexo ou simples por 
meio delas. Trata-se de línguas organizadas e não de simples junção 
de gestos. Por este motivo, por terem regras e serem totalmente estru-
turadas, são chamadas de línguas (GESSER, 2009). 

Como toda língua, as línguas de sinais aumentam seus vo-
cabulários com novos sinais introduzidos pelas comunidades surdas 
em resposta às mudanças culturais, educacionais, políticas e tecno-
lógicas. Acredita-se também que somente exista uma língua de sinais 
no mundo inteiro, porém, assim como as pessoas ouvintes em paí-
ses diferentes falam diferentes línguas, também as pessoas surdas 
por toda parte do mundo, que estão inseridas em “Culturas Surdas”2, 
possuem suas próprias línguas, existindo, portanto, muitas línguas de 
2  Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de 
se torná-lo acessível e habitável ajustando-os com as suas percepções visuais, que 
contribuem para a definição das identidades surdas e das “almas” das comunidades 
surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os 
hábitos de povo surdo.
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sinais diferentes, tais como: a Língua de Sinais Francesa, Americana, 
Espanhola, Italiana, etc.; essas línguas são diferentes uma das outras 
e independem das línguas orais-auditivas utilizadas nesses e em ou-
tros países, por exemplo: o Brasil e Portugal possuem a mesma língua 
oficial, o português como idioma principal, mas as línguas de sinais 
desses países são diferentes.

Embora cada língua de sinais tenha sua própria estrutura gra-
matical, surdos de países com línguas de sinais diferentes comuni-
cam-se com mais facilidade uns com os outros, fato que não ocorre 
entre falantes de línguas orais, que necessitam de um tempo bem 
maior para um entendimento. Isso se deve à capacidade que as pes-
soas surdas têm em desenvolver e aproveitar gestos e pantomimas3 
para a comunicação e estarem atentas às expressões faciais e corpo-
rais das pessoas e devido ao fato de essas línguas terem muitos sinais 
que se assemelham às coisas representadas (FIGUEIRA, 2011).

Assim como as línguas orais, as línguas de sinais são conside-
radas naturais, ambas são representações da cultura de um povo, pois 
surgiram através do convívio entre as pessoas. No Brasil, as comuni-
dades surdas urbanas utilizam a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 
Muitas pessoas acreditam ainda que a LIBRAS é o “português feito 
com as mãos”, que os sinais substituem as palavras desta língua, e 
que ela é uma linguagem como à linguagem dos animais ou do corpo, 
como é o caso específico da mímica4. Entre as pessoas que acreditam 
que a LIBRAS é realmente uma língua, há algumas que pensam que 
ela é limitada e expressa apenas informações concretas, e que não é 
capaz de transmitir ideias abstratas.

Esses mitos precisam ser desfeitos porque a LIBRAS, como 
toda língua de sinais, é uma língua de modalidade gestual-visual que 
utiliza, como canal ou meio de comunicação, movimentos gestuais e 
expressões faciais que são percebidos pela visão; portanto, diferencia 
da Língua Portuguesa, uma língua de modalidade oral-auditiva, que 
utiliza, como canal ou meio de comunicação, sons articulados que são 
percebidos pelos ouvidos. Mas as diferenças não estão somente na 
3  É um teatro gestual que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de 
gestos através da mímica, demonstrando sentimentos, pensamentos e ideias. É a arte 
de narrar com o corpo.
4  Modo de imitação, maneira de expressar o pensamento por meio de gestos, expres-
sões corporais e fisionômicas.
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utilização de canais diferentes, estão também nas estruturas gramati-
cais de cada língua (FIGUEIRA, 2011). Na elaboração das línguas de 
sinais precisamos olhar todos os movimentos em que o emissor reali-
za para entender sua mensagem, pois através do alcance da visão po-
de-se analisar com que um determinado sinal seja notado e percebido 
pelo receptor, ao contrário das línguas orais que precisamos apenas 
ouvir, sem necessariamente estar olhando para uma determinada pes-
soa ou lugar de onde está sendo emitido o tipo de som.

Embora com as diferenças peculiares a cada língua, todas as 
línguas possuem algumas semelhanças que as identificam como lín-
gua e não como linguagem. Uma semelhança entre as línguas é que 
todas são estruturadas a partir de unidades mínimas que formam uni-
dades mais complexas, ou seja, todas possuem os seguintes meca-
nismos níveis linguísticos: o fonológico, o morfológico, o sintático e o 
semântico. O canal usado nas línguas de sinais (o espaço) pode con-
tribuir bastante para a produção de sinais que estejam mais em con-
tato com a realidade do que puramente as palavras (GESSER, 2009).

Outra semelhança entre as línguas é que os usuários de qual-
quer língua podem expressar seus pensamentos diferentemente, por 
isso uma pessoa que fala uma determina língua utiliza a mesma de 
acordo com o contexto. Além disso, também podemos relatar que to-
das as línguas possuem diferenças quanto ao seu uso em relação à 
região, ao grupo social, à faixa etária e ao gênero. O ensino oficial de 
uma língua sempre trabalha com a norma culta, a norma padrão, que 
é utilizada na forma escrita e falada e sempre toma alguma região e 
um grupo social como ponto referencial. Como todas as outras, as lín-
guas de sinais são vivas, pois estão em constante transformação com 
novos sinais, sendo introduzidos pela Comunidade Surda de acordo 
com a sua necessidade (FIGUEIRA, 2011).

Ao se atribuir às línguas de sinais o status de língua é porque 
elas, embora sendo de modalidade diferente, possuem também essas 
características em relação às diferenças regionais, socioculturais, en-
tre outras, e em relação às suas estruturas porque elas também são 
compostas pelos níveis descritos anteriormente. A LIBRAS, embora 
reconhecida oficialmente em território nacional como segunda língua 
oficial do país, pela Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002, 
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ainda é desconhecida pela imensa maioria da população brasileira e 
continua sendo encarada, equivocadamente, apenas como um con-
junto de gestos naturais ou mímica, utilizada pelos surdos na ausência 
da oralidade.

3 EMPRESTE AS SUAS MÃOS PARA QUE UM SURDO POSSA OUVIR
3.1 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que são os refe-
renciais para a renovação e reelaboração da proposta curricular, onde 
reforçam a importância de que cada escola formule seu projeto edu-
cacional, como a forma mais eficaz de elaboração e desenvolvimento 
de projetos educacionais que envolvem o debate em grupo e no local 
de trabalho, ambos têm a “missão” de reconhecerem a complexidade 
da prática educativa. Dada à abrangência dos assuntos abordados e 
a forma como estão organizados, esses referidos parâmetros podem 
ser utilizados com objetivos diferentes, de acordo com a necessidade 
de cada realidade e de cada momento (BRASIL, 1997).

A escola enquanto instituição formadora de uma sociedade 
crítica e participativa requer uma avaliação constante, sendo toda a 
equipe gestora, administrativa, docente e pedagógica consciente da 
importância do seu papel para a formação dos discentes. A escola 
existe para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitem o 
acesso ao saber elaborado, e é a partir desse saber sistematizado que 
se estrutura o currículo da própria instituição de ensino e consequen-
temente a sua linha de desenvolvimento.

O Projeto Político Pedagógico (PPP) propõe uma reflexão 
acerca da importância do comprometimento das equipes citadas ante-
riormente na construção de uma proposta educativa que tenha como 
principal pilar os aspectos pedagógicos, com foco no processo de en-
sino e aprendizagem, para uma educação significativa e contextuali-
zada. Esta proposta se institui com base em uma identidade para a 
educação escolar, norteada pelos novos paradigmas emergentes de 
educação. O desafio passa por criar e permitir uma nova ação docente 
na qual professores e alunos possam atuar como sujeitos da constru-
ção do conhecimento para uma aprendizagem autônoma, criativa, di-
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nâmica e encorajadora. Em relação à conquista da comunidade esco-
lar para a elaboração e realização de um projeto político-pedagógico, 
Veiga (1995) nos relata:

Para que a construção do projeto político-pedagógico 
seja possível não é necessário convencer os professo-
res, a equipe escolar e os funcionários a trabalhar mais, 
ou mobilizá-los de forma espontânea, mas propiciar si-
tuações que lhes permitam aprender a pensar e a realizar 
o fazer pedagógico de forma coerente (VEIGA, 1995, p. 
15).

Desse modo, a escola se propõe a contribuir para que seus 
alunos desenvolvam habilidades, potencialidades, criatividade e cida-
dania, visando à profissionalização, o bem-estar social e o seu desen-
volvimento integral, favorecendo assim a formação deles, mediante 
um processo educativo dinâmico e de qualidade.

As bases desse projeto deve se estabelecer sobre a visão de 
sociedade onde se insere e, nele, os novos paradigmas educacionais, 
assim também como as definições das especificidades da organiza-
ção escolar, a visão clara da missão da escola como construtora da 
cidadania, e as ambiguidades dos saberes docente – estes são itens 
determinantes da dimensão da qualidade desejada na educação.

A partir da premissa que a emancipação humana é objetivo 
da Filosofia da Educação, qualquer projeto político deve estabelecer 
quais as necessidades sociais, de acordo com a sociedade e o mo-
mento histórico onde se inclui. Dentre estas necessidades, sem dú-
vida, emergem as questões de qualidade de vida e das definições 
mercadológicas5, que configuram um dos novos paradigmas educa-
cionais emergentes, ou seja, a importância do contexto social em que 
o movimento de aprendizagem se estabelece no âmbito de relação do 
homem com o mundo do trabalho (VEIGA, 1995).
5  Do termo “Mercadologia”: a comercialização ou marketing é o conjunto de ativi-
dades que visam orientar o fluxo de bens e serviços do local onde são gerados para 
os consumidores ou usuários. A mercadologia utiliza técnicas fundamentadas em 
estatística, demografia, geopolítica, interpretação da legislação aplicável à área objeto 
de análise, utilização dos meios de comunicação, etc. As técnicas mercadológicas são 
objetos de estudos sistematizados em escolas de comunicação social e reconhecidas 
como atividade econômica de grande importância no conjunto da economia nacional, 
tanto pela geração direta de empregos como pela promoção das vendas, que aquecem 
o consumo e a economia e promovem o desenvolvimento.
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3.2 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA ESTADUAL 
JOÃO HENRIQUE DANTAS

O projeto de intervenção é considerado como uma atividade 
acadêmica específica, definido como o ato educativo escolar supervi-
sionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à prepara-
ção de educando para o trabalho produtivo, onde abrangem algumas 
competências e habilidades em utilizar, produzir e disseminar conheci-
mentos voltados para o ensino conforme a área específica. Sendo as-
sim, o Projeto Político-Pedagógico da Escola Estadual João Henrique 
Dantas (localizada na cidade de Carnaúba dos Dantas-RN) está foca-
do em desenvolver atividades que buscam formar novas atitudes no 
educando, capacitando-os a desenvolver habilidades e competências 
de acordo com os conteúdos e temas trabalhados, onde o papel social 
da escola junto à comunidade é o de agente transformador dos proble-
mas e carências daquele meio, agindo como fonte de informações e 
instruções para todos os que desejam uma melhor qualidade de vida. 
Uma meta fundamental é a formação integral do cidadão, o desenvol-
vimento do seu senso crítico e da sua capacidade de operacionalizar 
conhecimento, transformando a si próprio e ao seu meio (PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO HENRI-
QUE DANTAS, 2017).

No entanto, o referido PPP exige a cada ano um novo olhar, vi-
sando atender o contexto atual e assim nesta ressignificação de olha-
res possa desenvolver um melhor trabalho no âmbito escolar, o qual, 
sempre é trabalhado de modo coletivo para que possam ser alcança-
das as metas definidas pela escola.

Para conseguir alcançar bons índices na aprendizagem dos 
discentes, a EEJHD prioriza como uma de suas metas principais em 
oferecer um ensino de qualidade onde alunos e professores sejam 
capazes de atuar na sociedade, respeitando as individualidades e 
competências de cada aluno e oferecendo novas oportunidades de 
ensino6, além de estabelecer diversos objetivos, tais como:
6  Objetivo geral, retirado do Projeto Político-Pedagógico “Escola: espaço amplo de 
aprendizagem” elaborado e atualizado pela própria instituição mencionada, apresen-
tado a Subcoordenadoria de Organização e Inspeção Escolar – SOINSPE, com vistas 
à aplicação para o biênio de 2017/2018.
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Adotar atitudes de solidariedade, cooperação e respeito 
com os discentes; Oferecer oportunidades e diferentes 
estratégias de ensino em que os alunos demonstrem 
suas habilidades na construção do conhecimento; Permi-
tir que os alunos se sintam agentes transformadores do 
ambiente que estão inseridos; Reconhecer a participação 
do aluno em eventos sociais e culturais promovidos pela 
escola como forma de aprendizagem; Garantir um siste-
ma avaliativo qualitativo e quantitativo para que nenhum 
aluno se sinta discriminado na sua forma de expressar 
o conhecimento adquirido (ESCOLA ESTADUAL JOÃO 
HENRIQUE DANTAS, 2017, p. 7).

Para atingir sua finalidade, é necessário que haja comprometi-
mento da escola com a comunidade escolar, promovendo um trabalho 
coletivo ordenado, que resulte na preservação e manutenção da quali-
dade de ensino acadêmico (garantida pelo desempenho, capacitação 
e compromisso) e nos resultados positivos dos estudantes na própria 
escola, no mercado de trabalho e no prosseguimento dos estudos.

 Os alunos participam de projetos educacionais e atividades 
interdisciplinares ofertados pela própria instituição de ensino que os 
possibilitam o desenvolvimento de competências e habilidades para 
o enfrentamento das exigências da sociedade contemporânea. Nesse 
contexto e com base em todos esses critérios abordados, a missão da 
escola, de modo geral, é ofertar um ensino de qualidade, pautado na 
valorização dos alunos e de suas habilidades, assegurando progresso 
no processo de ensino-aprendizagem, preparando os mesmos para 
atuarem na sociedade e no mercado de trabalho.

3.3 O DESENVOLVIMENTO DO CURSO DE LIBRAS NA INSTITUIÇÃO

Toda instituição de ensino tem o desejo de melhorar sua atua-
ção, desde a organização até os resultados obtidos. Na EEJHD isso 
não é diferente, por esse motivo, a visão de futuro da escola é a bus-
ca pelo reconhecimento como uma escola que oferece oportunidades 
de aprendizagens diferenciadas aos seus discentes, alcançando ex-
celentes resultados nas avaliações internas e externas. Diante desta 
perspectiva educacional, a referida instituição de ensino vem propor-
cionando nos últimos anos diversos projetos de intervenção pedagógi-
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ca, nos quais abrangem e intensificam de forma sólida a relação “es-
cola-comunidade”, e que apresentam uma postura atualizada perante 
as mudanças sociais, tornando-os agentes ativos e participativos para 
fortalecerem cada vez mais o processo de ensino e aprendizagem.

Esses projetos permitem em que a escola seja um espaço 
social, cultural e facilitador de comunicação, orientando os discentes 
sobre sua atuação na sociedade, assim também como criar estraté-
gias de ensino diferenciadas de modo que atendam a todos os alunos, 
incentivando-os a atingir bons resultados na aprendizagem, fazendo 
com que ambos se identifiquem como sujeitos transformadores do 
próprio conhecimento em que adquirem. De acordo com o PPP da 
EEJHD (2017), a mencionada instituição de ensino busca em:

Oferecer oportunidades de reflexão sobre a impor-
tância da relação entre teoria e prática através de 
atividades onde os alunos necessitem utilizar os 
conteúdos estudados nas situações cotidianas; e 
incentiva também aos discentes na perseverança 
de sua formação acadêmica, conscientizando-os 
do mundo atual e das exigências do mercado de 
trabalho e da sociedade (ESCOLA ESTADUAL 
JOÃO HENRIQUE DANTAS, 2017, p. 17).

Com base nisso, a EEJHD desenvolve o projeto “Empreste as 
suas mãos para que um surdo possa ouvir”, através da implantação 
de um Curso de LIBRAS para pessoas ouvintes, no qual vem sendo 
executado e atualizado anualmente com bastante assiduidade7 desde 
o ano de 2014 até os dias atuais (realizado no período correspondente 
aos meses de Março a Dezembro de cada ano), e objetiva apresen-
tar todas as condições para que jovens e adultos ouvintes possam 
praticar a Língua Brasileira de Sinais de forma educativa, respeitando 
todas as divergências possíveis relacionadas à Educação Inclusiva.

Segundo a Federação Nacional de Educação e Integração dos 
Surdos (FENEIS), a LIBRAS é a língua materna dos surdos brasileiros 

7  Qualidade de forma contínua, frequente, continuada, constante, aplicada, perse-
verante. O referido termo está também relacionado à qualidade de algo ou alguém 
que é habitual, cuja presença é constante e regular. Este adjetivo também representa 
o sentido de compromisso com o cumprimento e desenvolvimento das obrigações e 
responsabilidades cotidianas de determinada pessoa.
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e, como tal, poderá ser aprendida por qualquer pessoa interessada pela 
comunicação com essa comunidade (GESSER, 2012). Como língua, 
esta é composta de todos os componentes pertinentes às línguas orais, 
preenchendo todos os requisitos científicos para ser considerada como 
um instrumental linguístico de poder e força. Possui todos os elementos 
classificatórios identificáveis de uma língua e demanda de prática para 
seu aprendizado, como qualquer outra língua (FIGUEIRA, 2011).

Foi na década de 60 que as línguas de sinais foram estudadas 
e analisadas, passando então a ocupar um status de língua. É uma 
língua viva e autônoma, reconhecida pela linguística. A Língua de Si-
nais apresenta, por ser uma língua, um período crítico precoce para 
sua aquisição, considerando-se que a forma de comunicação natural 
é aquela para o qual o sujeito está mais bem preparado, levando-se 
em conta a noção de conforto estabelecido diante de qualquer tipo de 
aquisição na tenra idade (GESSER, 2009).

O projeto de intervenção pedagógica “Empreste as suas mãos 
para que um surdo possa ouvir” da EEJHD abrange anualmente, cer-
ca de 60 alunos (vagas) das mais variadas turmas que se integram 
na escola (tendo como público-alvo a partir dos 8º anos do ensino 
fundamental e de todo o ensino médio), além de outras pessoas que já 
estudaram na referida instituição de ensino e/ou ainda pessoas extras 
da sociedade civil que também se interessem em aprender a se co-
municar a partir da LIBRAS, onde através de um processo seletivo de 
caráter eliminatório e classificatório8 são aprovados para participarem 
em uma turma única de cada ano.

O referido projeto tem como objetivo geral em capacitar pes-
soas ouvintes para promoverem a comunicação com os surdos e dis-
seminarem o conhecimento sobre a Língua Brasileira de Sinais, as-
sim também como facilitarem uma comunicação mais adequada entre 
pessoas surdas e ouvintes no processo de ensino-aprendizagem, cul-
minando com a quebra de barreiras comunicacionais como uma for-
ma de acessibilidade na instituição onde é desenvolvido. Além disso, 
também se caracteriza em:

8  Método proposto utilizado pela própria instituição, através da realização de uma 
prova simples com questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e 
específicos na área.
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Conhecer fontes para que se possa pesquisar sobre a 
surdez e suas especificidades, assim como desenvolver 
diversas habilidades e atividades pedagógicas de comu-
nicação através do nível básico da LIBRAS;  Proporcio-
nar aprendizagem do vocabulário da LIBRAS, contextua-
lizado; Reconhecer os princípios gerais e atitudes frente 
à pessoa com surdez; Conhecer os fundamentos básicos 
sobre cultura e identidade surda; Compreender ideias 
veiculadas em LIBRAS, e despertar a consciência dos 
alunos participantes para a necessidade de promover a 
acessibilidade e o aprendizado de pessoas surdas; Re-
fletir sobre a LIBRAS em situações práticas e sobre seus 
elementos intrínsecos, e esclarecer os mitos construídos 
socialmente sobre as línguas de sinais (ESCOLA ESTA-
DUAL JOÃO HENRIQUE DANTAS, 2017, p. 34).

Em seu processo metodológico, os conteúdos ministrados que 
integram este projeto, durante um período equivalente a uma média 
aproximada de 9 meses (entre Março a Dezembro de cada ano, desde 
2014 até os dias atuais) são abordados por meio de diversas aulas 
interativas que se constituem através de apresentações de slides e 
de seminários, filmes, vídeos e/ou documentários que relatam sobre 
pessoas surdas e o uso da LIBRAS no contexto socioeducativo e polí-
tico, além de realizar dramatizações (teatros e diversas interpretações 
musicais com bastante frequência), oficinas de conversação e de diá-
logos, discussão acerca do tema proposto para a aula do dia, figuras 
e dinâmicas com jogos lúdicos9, material didático impresso (distribui-
ção de apostilas e livros), viagens de estudos (visitas a instituições de 
surdos de outras cidades, conhecendo os trabalhos desenvolvidos em 
que cada uma realiza), atividades avaliativas pedagógicas (escritas e 
práticas) em grupo (coletividade) e individual.

O processo avaliativo se desenvolve continuamente ao decor-
rer de todo o referido curso de extensão a cada ano realizado por meio 
de observações do domínio da língua pelos participantes, seu envolvi-
mento nos exercícios práticos e pelas aplicações de atividades. Além 

9  Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento, que dá prazer e diverte as 
pessoas. Está relacionado com jogos e com o ato de brincar. Os conteúdos lúdicos 
são muito importantes na aprendizagem, isto porque é muito importante incutir nas 
pessoas envolvidas a noção que aprender pode ser divertido. As iniciativas lúdicas 
nas escolas potenciam a criatividade, e contribuem para o desenvolvimento intelec-
tual dos alunos.
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disso, os alunos são qualificados e recebem certificado de conclusão 
se obtiverem uma média de, no mínimo, 75% de frequência das aulas 
dadas, e também tendo um desempenho acima de 7,0 pontos como 
média anual.

As aulas do Curso de LIBRAS da EEJHD são direcionadas 
através da supervisão que compõe toda a gestão escolar e são rea-
lizadas uma vez por semana no horário noturno conforme a propos-
ta adotada pela referida instituição, e são ministradas pelo professor 
instrutor voluntário juntamente com uma equipe de monitores que se 
disponibilizam em ajudar a ensinar, aprender e se aperfeiçoar cada 
vez mais para organizarem, fortalecerem e promoverem os aspectos 
relacionados à Educação Inclusiva. Desse pensamento, o projeto de 
intervenção abrange em sua estrutura curricular diversos conteúdos10, 
nos quais são abordados e se dividem através de 4 unidades (blocos) 
que ajudam e ajudarão mais ainda para o fortalecimento de como ob-
ter uma comunicação melhor para com os surdos na sociedade. 

4 O CURSO DE LIBRAS NA EEJHD: análise dos resultados

O ensino de uma língua envolve a conexão entre língua e cul-
tura, além da compreensão de um sistema complexo de ideias, valo-
res e de costumes. Para aprender uma nova língua envolve tempo, 
dedicação, esforço e, principalmente, abertura para conhecer novas 
formas de pensar o mundo e de se comunicar, pois muitos fatores es-
tão em jogo: interesse, aptidão, aspectos sociais e psicológicos como 
motivação, personalidade, crenças, estilos cognitivos e estratégicos 
(GESSER, 2012).

10  Os conteúdos ministrados são distribuídos respectivamente em: Alfabeto manual 
(Datilologia); Números; Saudações e cumprimentos básicos; Dias da semana; Meses 
do ano; Família e todos os seus membros; Cores e tonalidades; Verbos (incluindo os 
aspectos gramaticais que formam cada um deles); Perguntas básicas; Frutas; Comi-
das e bebidas; Animais; Meios de comunicação; Pronomes e adjetivos; Material esco-
lar; Profissões; Meios de transporte; Dependências da escola; Documentos pessoais; 
Advérbios de tempo e estações do ano; Casa (móveis, objetos e utensílios domésti-
cos); Higiene pessoal; Lugares e localidades; Natureza; Aspectos geográficos (esta-
dos brasileiros, regiões, países e continentes); Esportes e brincadeiras; Vocabulário 
extra (sinais de palavras que surgem ao decorrer do curso), além de algumas partes 
teóricas que são essenciais para o processo formativo.
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Gesser (2012, p. 14) ainda nos relata que o ato de “ensinar é 
considerado como uma arte, mas é também ao mesmo tempo como 
ciência”, visto que: 

Arte porque permite que cada indivíduo exercite suas 
habilidades individuais e sua criatividade de formas dis-
tintas, únicas; e ciência porque existem teorizações e co-
nhecimentos estabelecidos, legitimados e reconhecidos 
pela comunidade acadêmica que balizam sua atuação 
(GESSER, 2012, p 14).

É prático e útil, para começar a entender o processo de 
ensino-aprendizagem de uma nova língua, retomar alguns princípios, 
que por sua vez, estão relacionados à perspectiva do aprendiz no 
que corresponde a seus aspectos cognitivos, afetivos e linguísticos. 
Baseando nesta realidade, e citando a LIBRAS como essa “nova 
língua”, é importante destacar, que cada aluno ouvinte que se 
interessar em aprender a Língua Brasileira de Sinais terá também 
uma motivação e interesses distintos, pois a LIBRAS desempenha 
um papel único na vida de cada pessoa aprendiz. As necessidades 
de cada uma destas pessoas são diferentes, e ambas têm interesses 
variados (seja por motivos profissionais, educacionais, pessoais, etc.) 
e de diversas especificidades para a aprendizagem desta língua-alvo 
(GESSER, 2012).

No caso da aprendizagem da LIBRAS para pessoas ouvintes, 
o perfil é de elevada heterogeneidade (variando idade, áreas e níveis 
de formação, proficiência, gênero, estilos socioculturais, estratégias e 
interesses de aprendizagem, objetivos, anseios). Na tentativa de dimi-
nuir as barreiras comunicativas existentes entre o mundo dos ouvintes 
e o mundo dos surdos, este projeto de intervenção foi pensado e ana-
lisado em desenvolver de maneira clara e objetiva, para favorecer e 
elucidar o conhecimento da LIBRAS (através do Nível Básico) para as 
pessoas ouvintes das mais diferentes formações, mas que tivessem e 
tenham algo em comum: o desejo de aprender a língua usada pelas 
pessoas com surdez.

Os Cursos de LIBRAS regulares no Brasil começaram a ser 
oferecidos a partir do ano de 1987, com a fundação da FENEIS, e 
consequentemente pelas associações comunitárias de surdos. Apesar 
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de que, com a realização e execução desses referidos cursos viessem 
a mudar os aspectos da educação em nosso país, foi através do De-
creto Federal nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que a procura e a 
oferta por cursos dessa língua aumentaram cada vez mais (ALBRES, 
2016). Esses documentos (incluindo a Lei nº 10.436/2002, menciona-
da no primeiro capítulo deste artigo) firmam a legitimidade da LIBRAS 
como língua oficial da comunidade surda em todo território nacional, 
como Neves (2011) nos explica:

As assinaturas da lei e do decreto são importantes mar-
cos sociopolíticos para a comunidade surda, pois reco-
nhecem a língua dessa comunidade e preveem meios 
de efetivar a divulgação da língua e integração social da 
comunidade surda. (NEVES, 2011, p. 3).

Por causa dos efeitos sociais desses documentos, a necessi-
dade de pessoas se qualificarem vem aumentando consideravelmen-
te nos diversos espaços educacionais. Como abordado no capítulo 
anterior, o projeto “Empreste as suas mãos para que um surdo possa 
ouvir” da EEJHD abrange anualmente, cerca de 60 vagas das mais 
variadas turmas que se integram na escola (a partir dos 8º anos do 
ensino fundamental e de todo o ensino médio), além de pessoas ex-
tras da sociedade civil que também se interessem em aprender a se 
comunicar a partir da Língua Brasileira de Sinais, nas quais participam 
em uma turma única de cada ano específico.

De 2014 a 2017, o presente curso a cada ano realizado, contou 
e ainda continua com a presença participativa de estudantes, profes-
sores e pedagogos que compõem a própria escola e de outras insti-
tuições de ensino (como institutos de formação técnica profissional, 
universidades, escolas públicas e privadas), além de nutricionistas, 
assistentes sociais, vendedores de diversos estabelecimentos 
comerciais, auxiliares administrativos, conselheiros tutelares, atletas 
desportistas, enfermeiros, funcionários públicos, profissionais autôno-
mos, empregados domésticos, operários, membros de pastorais e mo-
vimentos religiosos, voluntários de Organizações Não-Governamen-
tais (ONGs), e familiares de pessoas surdas.

Durante as aulas abordadas, o referido curso de extensão 
transmite de modo geral com que os alunos ouvintes que se inte-
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ressam em aprender a LIBRAS tenham um trabalho voltado para a 
comunicação geral da própria língua (o que inclui explorar situações 
comunicativas do dia a dia), além de promover diversos momentos 
informativos, sociais, políticos, culturais, educativos e dinâmicos que 
discutam aspectos da identidade e da cultura surda, desmistificando 
crenças e preconceitos sobre as pessoas surdas e, sobretudo com a 
língua de sinais.

Um caminho a percorrer pode ser em entender e contemplar 
as necessidades individuais e os estilos de aprendizagem de cada 
aluno participante. Uma forma possível de trabalhar isso é a aplicação 
de questionários, entrevistas e/ou conversas informais, instaurando 
um momento de reflexão e debate sobre diferentes opiniões e pers-
pectivas. De acordo com essa situação, foram selecionados alguns 
libreiros11 ouvintes das mais variadas turmas de 2014 a 2017, em que 
participaram e concluíram o Curso de LIBRAS, através do projeto 
“Empreste as suas mãos para que um surdo possa ouvir” da Escola 
Estadual João Henrique Dantas. O objetivo dos questionamentos é 
dar a oportunidade de os próprios alunos se expressarem conforme as 
experiências adquiridas durante o período em que estiveram cursan-
do, independentemente de qual ano específico.

Sobre como foi o desenvolvimento do Curso de LIBRAS na 
EEJHD, de modo geral, as alunas K. A. S. L. (turma de 2014) e L. S. 
S. (turma de 2017) descrevem seus relatos, como veremos a seguir:

RELATO 1: “O Curso de LIBRAS foi muito importante 
para mim, pois além de ser mais uma formação para 
acrescentar ao meu currículo, me proporcionou um gran-
de aprendizado não só em relação à Língua de Sinais, 
mas, todo o processo de inclusão do surdo na sociedade 
principalmente no contexto escolar” [K. A. S. L.]12

 
RELATO 2: “Descobri um mundo novo do qual eu não 
tinha ideia. Foi desafiador, pois apesar de pouco tempo 
para aprender tantos sinais, foi possível conhecer esse 
universo do silêncio, pelo menos uma pequena parte 

11  Forma popular com que os professores, funcionários, instrutores e alunos da pró-
pria instituição de ensino se referiam ao expressarem a todos os estudantes aprendi-
zes do Curso de LIBRAS.
12  Depoimento de: K. A. S. L., 21 anos; graduanda em Pedagogia; trabalha atual-
mente como Auxiliar de Sala de Aula – Educação Infantil. Aluna do Curso de LIBRAS, 
turma de 2014.
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dele! Em uma simples palavra, foi MARAVILHOSO!” [L. 
S. S.]13

Através dos relatos supracitados é possível enxergar o cres-
cimento das pessoas em relação ao processo de inclusão do aluno 
surdo, mostrando que a escola através dos seus projetos pode fazer a 
diferença na vida das pessoas quando compreende a importância de 
respeitar a diversidade. De acordo com essa situação, a aluna M. L. D. 
(turma de 2015) em seu depoimento nos apresenta:

RELATO 3: “O Curso de LIBRAS foi de grande impor-
tância tanto para minha vida pessoal como profissional, 
pois foi onde encontrei meios para comunicar-se com as 
pessoas surdas, visando melhorias também para minha 
sala de aula quando tiver um aluno com essa necessida-
de” [M. L. D.]14

Em relação ao aprendizado proporcionado com as oficinas prá-
ticas e dinâmicas com jogos lúdicos durante as atividades realizadas 
do Curso de LIBRAS, os alunos J. A. R. D. (turma de 2017), J. H. D. 
(turma de 2016) e A. L. M. C. (turma de 2017), nos descrevem:

RELATO 4: “As oficinas práticas e dinâmicas vieram para 
facilitar a compreensão dos assuntos, muitas vezes es-
tava com dificuldade em alguma parte do conteúdo, mas 
após uma oficina tudo ficava mais claro. As várias formas 
de passar o assunto traz uma riqueza e fixa muito bem 
em nossa mente. Muitas vezes associamos um assunto 
a um momento ou a uma música e nunca mais esquece-
mos o conteúdo” [J. A. R. D.]15

RELATO 5: “Por ser um meio diferente de estudar, eu me 
identifiquei muito, pois sempre gostei de dinâmicas, as 
oficinas me proporcionaram melhor aprendizado do que 
nas aulas normais, pois me chamaram mais atenção por 
ser um momento mais descontraído, mais interativo. As 
dinâmicas por serem um meio que tem mais a participa-

13  Depoimento de: L. S. S., 35 anos; Ensino Médio completo; trabalha atualmente 
como Atendente de Caixa em Supermercado. Aluna do Curso de LIBRAS, turma de 
2017.
14  Depoimento de: M. L. D., 32 anos; Graduação em Pedagogia, Pós-graduação em 
Psicopedagogia institucional e abordagem clínica; trabalha atualmente como Profes-
sora de Educação Infantil. Aluna do Curso de LIBRAS, turma de 2015.
15  Depoimento de: J. A. R. D., 20 anos; graduando em Pedagogia; trabalha atualmen-
te como Auxiliar de Sala de Aula – Ensino Fundamental I. Aluno do Curso de LIBRAS, 
turma de 2017.



EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 158

ção como objetiva, foi muito bom para que eu pudesse 
perder a vergonha de me expressar em público e mostrar 
meu conhecimento adquirido ao longo do curso” [J. H. 
D.]16

RELATO 6: “As oficinas e dinâmicas foram as maneiras 
mais fáceis de memorização, aprendíamos brincando 
e interagindo com os colegas. Sempre que um assunto 
novo era inserido, as dinâmicas tornavam o aprendiza-
do mais divertido. Em especial, eu aprendi muito com os 
bingos em LIBRAS, pois ajudava muito na memorização 
das palavras e sinais que estavam sendo estudados. Era 
comum, em jogos como batalha naval ou torta na cara, 
alguns falarem que ‘deu um branco’17, creio que era o 
nervosismo e a disputa para conseguir chegar ao primei-
ro lugar” [A. L. M. C.]18

De acordo com este último depoimento citado sobre a prática 
do “aprender brincando” nas aulas, a aluna J. D. D. B. (turma de 2016) 
complementa que:

RELATO 7: “As oficinas foram muito importantes porque 
proporcionaram aprendizado de forma divertida e envol-
vente, e os jogos de disputa eram uma festa, pois o in-
tuito de vencer impulsionava o aprendizado fazendo com 
que todos buscassem o conhecimento do assunto para 
enfrentar os desafios propostos e ao final um (ou todos 
os membros do grupo) ganhava(m) a disputa e todos ga-
nhavam aprendizado” [J. D. D. B.]19

Ao questionar sobre a importância que os ouvintes têm em fa-
zer provas e seminários durante as aulas nas unidades abordadas em 
que estiveram participando do Curso de LIBRAS, os alunos J. E. D. J. 
(turma de 2016), M. R. D. (turma de 2017) e G. A. D. (turma de 2016), 
nos afirmam:
16  Depoimento de: J. H. D., 17 anos; Ensino Médio incompleto – cursando o 2º Ano 
na referida instituição onde é desenvolvido o projeto de intervenção. Aluno do Curso 
de LIBRAS, turma de 2016.
17  Uma famosa expressão idiomática que causa esquecimento repentino, e é muito 
comum principalmente diante de situações como provas, vestibulares, concursos, dis-
putas em jogos de memorização, raciocínio lógico, etc.
18  Depoimento de: A. L. M. C., 39 anos; Graduação em Pedagogia, Pós-graduação 
em Psicopedagogia; trabalha atualmente como Professora de Educação Infantil. Alu-
na do Curso de LIBRAS, turma de 2017. 
19  Depoimento de: J. D. D. B., 35 anos; Graduação em Pedagogia, Pós-graduação 
em Educação Infantil; trabalha atualmente como Professora de Ensino Fundamental 
II. Aluna do Curso de LIBRAS, turma de 2016.
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RELATO 8: “Isso é de suma importância, pois com as 
provas podemos avaliar aquilo que aprendemos durante 
cada unidade. Os seminários da mesma forma, e ainda 
podemos colocar em prática todo conhecimento adquiri-
do durante os períodos de ensino, conforme os conteú-
dos abordados de cada unidade específica” [J. E. D. J.]20

RELATO 9: “O Curso de LIBRAS é um dos melhores 
meios de se aprender a Língua de Sinais. A importância 
de provas e seminários durante o curso é de se aprimorar 
todo o conhecimento já passado pelo professor, aperfei-
çoando cada vez mais o uso dos sinais e suas contextua-
lizações” [M. R. D.]21

RELATO 10: “Acho muito importante, porque com a rea-
lização não só das provas, mas também dos seminários 
temos a oportunidade de aprendermos mais. Tudo que 
se aprende é válido, e quando esse aprendizado é ad-
quirido de forma descontraída, o nosso conhecimento se 
torna grandioso” [G. A. D.]22

 Por fim, baseando em todas as experiências vividas durante o pe-
ríodo em que estiveram participando do Curso de LIBRAS, e ao respon-
derem sobre a grande importância de uma pessoa ouvinte em “Empres-
tar as mãos para que um surdo possa ouvir”, as alunas J. A. O. M. e F. R. 
D. P., ambas da turma de 2014, nos descrevem nos relatos seguintes:

 
RELATO 11: “Essa frase sempre me tocou muito, é muito 
forte. Emprestar as mãos para que um surdo possa ouvir 
é um exemplo máximo de amor e respeito ao próximo, 
é enxergar as necessidades do outro e se prontificar a 
supri-las. Ser um ouvinte apto a Língua Brasileira de Si-
nais não nos faz superior àqueles que não sabem, mas 
nos faz mais humanos para aqueles que necessitam” [J. 
A. O. M.]23

20  Depoimento de: J. E. D. J., 25 anos; Ensino Médio completo; trabalha atualmente 
como Profissional Autônomo. Aluno do Curso de LIBRAS, turma de 2016.
21  Depoimento de: M. R. D., 24 anos; Ensino Médio completo; trabalha atualmente 
como Atendente de Caixa em Supermercado. Aluna do Curso de LIBRAS, turma de 
2017.
22  Depoimento de: G. A. D., 42 anos; Graduação em Pedagogia, Pós-graduação em 
Educação Infantil; trabalha atualmente como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG). Aluna 
do Curso de LIBRAS, turma de 2016.
23  Depoimento de: J. A. O. M., 22 anos; graduanda em Geografia; trabalha atualmen-
te como Auxiliar de Sala de Aula – Ensino Fundamental I. Aluna do Curso de LIBRAS, 
turma de 2014.
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RELATO 12: “O curso nos possibilitou que fôsse-
mos além de buscar apenas o conhecimento, cons-
truiu e formou pessoas inclusivas que pudessem 
e olhassem para o outro, como uma pessoa que 
merece respeito, atenção, cuidado, amor, carinho, 
educação, direito a informação, cultura, acessibili-
dade e inclusão. Emprestar nossas mãos para que 
um surdo possa ouvir é dar a voz para que ele grite 
e se expresse para todos ouvirem. É sermos hu-
manos tendo a consciência de que ao cuidarmos 
e ajudarmos aos outros estamos fazendo o mes-
mo por nós. É servirmos aqueles que são exata-
mente iguais a nós, com suas imperfeições como 
as nossas, com suas lutas diárias e suas vitórias 
constantes. Emprestar as nossas mãos para que 
um surdo possa ouvir é mais do que um gesto de 
solidariedade, é mostrarmos para eles e para todos 
que somos todos iguais, independente das nossas 
limitações!” [F. R. D. P.]24

Conforme todos os relatos citados pode-se perceber que o pro-
jeto de intervenção vem favorecendo uma mudança de postura dos 
envolvidos, tornando-os mais sensíveis e solidários ao processo de 
inclusão na escola e na sociedade, pois há ainda uma grande neces-
sidade de capacitar pessoas ouvintes e o desejo de aprenderem cada 
vez mais a língua usada pelas pessoas com surdez (ALBRES, 2016). 
Assim sendo, o Quadro 1, a seguir revela através dos dados forneci-
dos pela EEJHD o quanto a LIBRAS vem se destacando conforme o 
crescimento da demanda de participantes, culminando com a quebra 
de barreiras comunicacionais como uma forma de acessibilidade nes-
ta instituição.

24  Depoimento de: F. R. D. P., 19 anos; graduanda em Psicologia. Aluna do Curso de 
LIBRAS, turma de 2014.
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Quadro 1 – Índice de participantes do Curso de LIBRAS.

Ano Nº de 
Inscritos

Nº de pessoas presentes no dia 
da realização da prova

Alunos concluintes
(60 vagas/turma)

2014 139 116 39
2015 147 101 41
2016 169 117 42
2017 191 147 49

FONTE: Secretaria da Escola Estadual João Henrique Dantas (2017).

De acordo com os dados estatísticos expostos no Quadro 1, 
o Curso de LIBRAS da EEJHD vem aumentando cada vez mais con-
forme a grande demanda do número de participantes inscritos e con-
cluintes a cada ano específico.

“Empreste as suas mãos para que um surdo possa ouvir” 
não deve ser apenas uma frase de efeito e sim uma filosofia de vida. 
Através desse projeto, espera-se e acredita que esta ação vem forta-
lecendo e favorecerá e ampliará cada vez mais a construção de co-
nhecimentos que melhorem o desempenho escolar e social de todos 
os participantes envolvidos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho aqui exposto foi de suma importância para o desen-
volvimento do Curso de LIBRAS da Escola Estadual João Henrique 
Dantas, pois as observações aplicadas na referida instituição regular 
de ensino foram bastante produtivas para conhecerem um pouco do 
espaço escolar, das atividades realizadas, das concepções integradas 
entre os alunos e de uma nova visão sobre a Educação Inclusiva. 
Através desse projeto, pode-se perceber que os ouvintes vêm se aper-
feiçoando cada vez mais em aprender a Língua Brasileira de Sinais 
para obterem uma melhor comunicação com os surdos na sociedade, 
pois a LIBRAS também é considerada como instrumento de inclusão, 
cidadania e conhecimento.

Aprender e divulgar a LIBRAS podem ser um bom começo para 
desenvolver a comunicação e colaborar com a qualidade de vida de 
muitas pessoas (surdos e ouvintes). É possível aprender esta língua 
de forma mais educativa e dinâmica; então, EMPRESTE AS SUAS 
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MÃOS PARA QUE UM SURDO POSSA OUVIR, pois um novo mundo 
de conhecimentos aguarda você na Língua Brasileira de Sinais!
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RESUMO
Buscamos no presente artigo analisar como alunos do 6.º ano do En-
sino Fundamental, de uma escola pública estadual, exploram os con-
ceitos de frações, fazendo uso da Metodologia de Ensino-Aprendiza-
gem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. 
Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, cujos dados foram co-
letados por meio da observação participante e da análise documental 
nas resoluções apresentadas pelos alunos. Os resultados mostram 
que apesar de já terem estudado esse conteúdo (objeto de conhe-
cimento) em anos anteriores, a maioria dos alunos ainda apresenta-
ram dúvidas, principalmente ao resolver o problema individualmente. 
No entanto, na fase em que eles se reuniram em pequenos grupos 
para solucionar novamente o mesmo problema, sentiram-se mais con-
fiantes. O estudo mostra, também, que eles tiveram uma relevante 
progressão quanto ao aprendizado desse conteúdo, isso demonstra 
que, quando os conteúdos são desenvolvidos através da resolução de 
problemas, os alunos sentem-se mais estimulados e com vontade de 
aprender Matemática.      
Palavras-chave: Educação Matemática; Ensino Fundamental; Ensino 
de Frações; Resolução de Problemas.

ABSTRACT 
In this paper we seek to analyze how students in the 6th grade of 
a public elementary school explore the concepts of fractions, using 
the Methodology of Teaching-Learning-Assessment of Mathematics 
through Problem Solving. This is a qualitative study, whose data were 
collected through participant observation and document analysis in the 

https://orcid.org/0000-0002-9109-9960 
http://anamartins701@hotmail.com
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resolutions presented by the students. The results show that despite 
having studied this content (object of knowledge) in previous years, 
most students still had doubts, especially when solving the problem 
individually. However, at the stage when they got together in small 
groups to solve the same problem again, they felt more confident. The 
study also shows that they had a relevant progression regarding the 
learning of this content, this shows that when the content is developed 
through problem solving, the students feel more stimulated and eager 
to learn mathematics.      
Keywords: Mathematics Education; Elementary Education; Teaching 
Fractions; Problem Solving.

INTRODUÇÃO 

O conteúdo “frações” tem sido um dos temas mais difíceis no 
Ensino Fundamental. Pesquisas (BERTONI, 2009) sobre o ensino e 
a aprendizagem desse tema têm detectado inúmeros problemas de-
vido aos métodos de ensino que ainda são usados em sala de aula, 
em que geralmente se dá importância a nomenclaturas e às figuras 
geométricas planas divididas e pintadas. Por isso, a autora afirma que 
a maioria dos alunos, desse nível de ensino, sai sem dominar as no-
ções básicas desse objeto de conhecimento, o que para eles será uma 
dificuldade ao chegarem a anos escolares posteriores, quando irão 
estudar, por exemplo, razões, escalas, porcentagens e possibilidades. 

Para este trabalho, realizamos uma experiência fazendo uso 
da resolução de problemas, por acreditarmos que pode ser facilitado-
ra no processo de aprendizagem matemática dos educandos. Isso já 
vinha sendo apontado pelo antigo documento de referência curricular 
no Brasil. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN:

[...] a simples reprodução de procedimentos e ao acúmu-
lo de informações, educadores matemáticos apontam a 
resolução de problemas como ponto de partida da ativi-
dade matemática. Essa opção traz implícita a convicção 
de que o conhecimento matemático ganha significado 
quando os alunos têm situações desafiadoras para resol-
ver e trabalham para desenvolver estratégias de resolu-
ção (BRASIL, 1998, p.40).
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A resolução de problemas na perspectiva de pesquisadores 
(ALLEVATO; ONUCHIC, 2021) e documentos oficiais (MARANHÃO, 
2000), possibilita aos alunos a oportunidade de mobilizar, construir e 
ampliar seus próprios conhecimentos acerca de conceitos e procedi-
mentos matemáticos, bem como a visão que eles têm da Matemática 
e do mundo em geral, além de desenvolver sua autoconfiança. 

Assim, no tocante às formas de trabalho em sala de aula, há 
necessidade de mudanças. A prática mais usual no ensino de Mate-
mática tem sido “aquela em que o professor apresenta o conteúdo 
oralmente, partindo de definições e exemplos [...] seguidos de exer-
cícios de aprendizagem, fixação e aplicação” (BRASIL, 1998, p. 37). 
Com esse tipo de trabalho, o aluno aprende apenas a reproduzir o que 
lhe foi ensinado, mas essa não tem se mostrado uma metodologia 
eficaz. Como enfatiza a Proposta Curricular do Maranhão, “a simples 
reprodução não implica a aquisição de conhecimentos, o que impede 
o aluno a utilizar os conteúdos ensinados/aprendidos, em contextos 
diferentes” (MARANHÃO, 2000, p. 37). 

Neste trabalho buscamos realizar uma experiência com alu-
nos do 6.º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública, com o 
propósito de analisar como eles desenvolvem e utilizam o conceito de 
frações para resolver problemas matemáticos, dando dessa forma, um 
tratamento adequado e integrado ao tema, por meio da (re)construção 
dos seus conceitos.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE FRAÇÕES NO ENSINO FUNDA-
MENTAL
 

Dentre os conteúdos matemáticos ensinados nos anos finais 
do Ensino Fundamental, as frações estão entre os principais e um 
dos mais difíceis de ser trabalhado com os alunos, pois trata-se de 
um processo complexo, e as dificuldades de compreensão podem es-
tar associadas às dificuldades do professor em ministrar tal conteúdo 
(objeto de conhecimento), por isso, faz uso de metodologias pouco 
apropriadas em sala de aula para a aprendizagem dos alunos, ou seja, 
faz uso de métodos ultrapassados que acabam tornando o ensino e a 
aprendizagem de forma mecânica e desinteressante para os alunos, 



EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 168

tornando-os bastante limitados e muitas vezes fora da realidade do 
educando, criando dessa forma uma repulsa por parte dos alunos a 
essa temática e, consequentemente à Matemática (VALERA, 2003). 

Pesquisas (ALLEVATO; ONUCHIC, 2021) e documentos ofi-
ciais (BRASIL, 2017) sugerem algumas alternativas, por exemplo, o 
uso da resolução de problemas para a construção de novos conceitos, 
enfatizando a interação entre as linguagens oral e escrita do conteúdo 
(objeto de conhecimento) em estudo e a interação entre os alunos 
e entre o professor e os alunos. Assim, o papel do professor ganha 
novas dimensões: de organizador e mediador no processo de ensino-
-aprendizagem. Contudo, é preciso conhecer as condições sociocul-
turais e as competências matemáticas a serem desenvolvidas pelos 
estudantes. 

Além disso, o professor precisa escolher/propor problemas de 
acordo com o ano de escolaridade do aluno e que possibilitem a bus-
ca por procedimentos que alimentem o processo de resolução, tendo 
em vista os objetivos a que se propõe atingir, ou seja, a construção de 
novos conhecimentos (ALLEVATO; ONUCHIC, 2021). 

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NAS AULAS DE MATEMÁTICA

Nesta seção, apresentamos a resolução de problemas como 
metodologia de ensino e aprendizagem nas aulas de Matemática. 
Com base na definição de Onuchic (1999), adotamos a concepção 
de que uma atividade será considerada um problema quando o aluno 
demonstrar que tem interesse em realizá-la e ainda não possui co-
nhecimentos disponíveis para resolução. Partindo dessa premissa, o 
professor pode trabalhar a Matemática através da Resolução de Pro-
blemas, como sendo meio pelo qual o currículo pode ser desenvolvido 
e a aprendizagem será uma consequência do processo de resolução 
(COSTA; ALLEVATO, 2019). 

Assim, parece pertinente perguntar: Como devem os professo-
res ensinar Matemática partindo de problemas? 

Para ensinar Matemática através da Resolução de Problemas, 
o professor precisa criar um ambiente que motive e estimule os estu-
dantes durante o desenvolvimento de suas aulas. Para que o profes-
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sor obtenha êxito com a resolução de problemas, Allevato e Onuchic 
(2021) recomendam que estes sejam propostos aos alunos de modo 
que eles possam se empenhar no “pensar sobre” e no desenvolvimen-
to de importantes conceitos e procedimentos matemáticos. Com base 
nesse enfoque, o ponto de partida das atividades matemáticas deixa 
de ser a definição dos conceitos e passa a ser o problema, de modo 
que a “resolução de problemas não é uma atividade para ser desen-
volvida em paralelo ou como aplicação da aprendizagem, mas como 
orientação para a aprendizagem” (ONUCHIC, 1999, p. 215). 

Nesse contexto, Allevato e Onuchic (2021) defendem o ensino 
e a aprendizagem de Matemática através da Resolução de Problemas 
e apresentam uma sugestão de como deve ser esse trabalho em sala 
de aula, organizando-o em dez etapas:

(1) Proposição do problema, (2) leitura individual, (3) lei-
tura em conjunto, (4) resolução do problema, (5) observar 
e incentivar, (6) registro das resoluções na lousa, (7) ple-
nária, (8) busca do consenso, (9) formalização do con-
teúdo, (10) proposição de novos problemas (ALLEVATO; 
ONUCHIC, 2021, [s.n.]).
 

Posto isso, o professor deve, com essa sugestão, iniciar o tra-
balho selecionando ou elaborando um problema que deve ser proposto 
aos alunos, denominado “problema gerador”, que irá nortear o apren-
dizado de um novo conteúdo e/ou conceito. Após a seleção do proble-
ma e sua distribuição aos alunos, será feita uma leitura individual para 
que primeiro o aluno possa refletir e ter a sua própria compreensão, 
depois, será feita a leitura em conjunto, em pequenos grupos, para 
que se possa fazer a discussão do problema. O professor, por sua 
vez, será mediador, ajudando os alunos na compreensão do problema; 
todavia, a ação deve ser essencialmente realizada pelos alunos. 

Inicia-se, então, a etapa em que os alunos tentarão resolver o 
problema para a construção do novo conhecimento planejado para a 
aula, e o professor atuará observando e incentivando-os a apoiarem-
-se em seus conhecimentos prévios. Em seguida, um aluno de cada 
grupo registra a resolução na lousa e, assim, inicia-se a plenária, em 
que os alunos justificam suas resoluções até chegarem a um consen-
so sobre o resultado correto. Posteriormente, o professor formaliza o 
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conteúdo e busca uma avaliação contínua; finalmente, novos proble-
mas são propostos. 

Nessa metodologia, o ensino e a aprendizagem desse conteú-
do (objeto de conhecimento) começam com um problema que expres-
sa aspectos-chave desse tópico; técnicas matemáticas são desenvol-
vidas na busca de soluções ao problema apresentado (ALLEVATO; 
ONUCHIC, 2021).

CONTEXTO E METODOLOGIA DA PESQUISA 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram alunos do 6.º ano 
do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual maranhense, 
situada na cidade de São Luís/MA. O objetivo foi analisar as estraté-
gias utilizadas pelos alunos na resolução de um problema envolvendo 
frações. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, em que os 
pesquisadores mantiveram contato direto com o ambiente da pesqui-
sa, com os sujeitos envolvidos. Durante a coleta dos dados utilizamos 
a observação participante (FIORENTINI; LORENZATO, 2012) e a aná-
lise documental (HELDER, 2006), buscando identificar os aspectos 
relevantes, as dificuldades encontradas pelos alunos e suas atitudes 
durante o processo de resolução do problema do conteúdo (objeto de 
conhecimento) matemático em estudo.  

As resoluções, escritas pelos alunos, e os registros das obser-
vações constituem os dados desta pesquisa, para isso, empregamos 
a metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação de Matemática atra-
vés da Resolução de Problemas (ALLEVATO; ONUCHIC, 2021). Para 
resguardar a identidade dos alunos, os identificamos como A1, A2, ..., 
A20. E os grupos como G1, G2, ..., G5.
  
ENSINO E APRENDIZAGEM DE FRAÇÕES ATRAVÉS DA RESO-
LUÇÃO DE PROBLEMAS

Nesta seção, apresentamos e analisamos as estratégias uti-
lizadas pelos alunos para resolver um dos problemas desenvolvidos 
durante as aulas de Matemática, envolvendo frações. No momento da 
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realização da atividade, fizemos uso da metodologia de ensino-apren-
dizagem-avaliação através da resolução de problemas. 

Na análise, procuramos evidenciar as estratégias de resolução 
utilizadas pelos alunos, suas dificuldades, e como a metodologia da re-
solução de problemas ajudou a superá-las. O problema apresentado foi:

Quadro 1: Problema Gerador 
Desenhe um quadrado com 3 cm de lado. Depois divida na metade e 
cada metade na metade, de um jeito diferente e pinte. Que fração do 
quadrado foi pintada?
Fonte; Adaptação Genturión; Jakubovic (2012)

Para aplicação do problema, utilizamos as etapas indicadas 
por Allevato e Onuchic (2021). Ao entregarmos o problema aos alunos, 
pedimos que fizessem uma leitura individual para a sua compreensão. 
Feita essa primeira leitura, fizemos uma leitura conjunta com toda a 
classe. Após esse primeiro passo, perguntamos se haviam entendido 
o que estava sendo solicitado. Como os alunos responderam que não 
tinham dúvida, solicitamos que resolvessem o seu problema, indivi-
dualmente. A seguir apresentamos algumas resoluções:

Figura 1: Resoluções apresentadas por A7 e A12, respectivamente

Fonte: dados da pesquisa

Nas resoluções apresentadas, respectivamente, por A7 e A12, 
é possível observar que eles utilizaram a mesma estratégia, ou seja, 
desenharam um quadrado (maior) e subdividiram em quadrinhos (me-
nores). No entanto, apesar de os alunos terem falado que tinham en-
tendido o que estava sendo pedido no problema, é visível, nas resolu-
ções que eles ainda tinham dúvidas. O problema pede que se faça um 
quadrado com 3 cm de lado e, em seguida, fosse dividido na metade, 
e que essa metade fosse subdividida novamente em outra metade. 
Esperávamos que os alunos fizessem o quadradro (maior) com três 
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quadradinhos, em cada lado, ou seja, que eles percebessem que o 
quadrado maior teria que ser dividido em menores. 

Todos os alunos resolveram o problema de forma errada, o 
único aluno que chegou mais próximo da resposta correta foi o aluno 
(A13), que nos apresentou uma resolução, em que demonstra ter en-
tendido o que estava sendo solicitado, apesar de ter feito o desenho 
do quadrado errado (2 cm de lado), ele conseguiu dividir a figura dese-
nhada na metade e essa metade em outra metade, conforme segue: 

   
Figura 2: Resolução apresentada por A13 

Fonte: Dados da pesquisa

Apesar de os alunos já terem visto esse conteúdo, as resolu-
ções mostram que eles ainda não tinham dúvidas sobre o tema. Essas 
dúvidas podem ser observadas, também, nas respostas apresentadas 
por A7 (2/8) e por A13, que nos apresentou 4/8, quando eles apresen-
tam esses valores sem simplificá-los (equivalência de frações). Acre-
ditamos que talvez isso tenha ocorrido por eles terem estudado, ante-
riormente, esse conteúdo somente com o uso de simbologia. 

No entanto, pesquisas (VALERA, 2003; BERTONI, 2009) e do-
cumentos oficiais (BRASIL, 2017) indicam que as primeiras noções 
desse conteúdo devem ser construídas pelos alunos ainda nos anos 
inicias, sem o uso de simbologia. Ou seja, o professor deve apresentar 
atividades (problemas) em que seja possível construir o entendimento 
das palavras: meio, terço, quarto, dois terços, etc. e aproveitar vá-
rias situações para trabalhar os conceitos de frações. Assim, o mais 
conveniente é começar nos anos iniciais usando unidades concretas: 
círculos, retângulos de cartolina, tiras de papel e suas partes, prefe-
rencialmente, utilizando metodologias diferenciadas. 

Após terem resolvido o problema individualmente, solicitamos 
que se dividissem em grupos para resolver o mesmo problema. O ob-
jetivo era verificar como eles procederiam estando em grupo, se eles 
permaneceriam com as resoluções apresentadas individualmente ou 
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se mudariam e apresentariam outra resolução. A seguir, elencamos 
duas dessas resoluções:

Figura 3: Resolução apresentada pelo Grupo G4 e G5, respectivamente

Fonte: Dados da Pesquisa

O grupo G4 ainda nos apresentou uma explicação para sua 
resolução: 

Figura 4: Explicação dada pelo Grupo G4 

Fonte: Dados da Pesquisa

Nessa etapa, os pesquisadores também fizeram, quando ne-
cessário, intervenções sem dar a resposta pronta, mas questionando, 
auxiliando-os a pensar em estratégias para encontrar a solução corre-
ta para o problema. As intervenções foram feitas com a finalidade de 
oferecer aos alunos a oportunidade de sanar as dificuldades apresen-
tadas no momento em que resolveram individualmente, contribuindo 
para a (re)construção dos conceitos de frações.

Podemos observar, nas resoluções (Figuras 3), que mesmo 
estando em grupo e com as intervenções feitas pelos pesquisadores, 
que dúvidas permaneciam e que só foram sanadas, no momento das 
discussões, em plenária. Contudo, essas soluções nos chamaram a 
atenção. G5 nos apresentou uma solução somente por meio do de-
senho, sem fazer uso da linguagem matemática, ou seja, a sua re-
presentação. Enqunto que G4 (Figura 4) nos apresentou uma solução 
que, apesar de o desenho não estar correto e, consequentemente, a 
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representação matemática, o seu raciocínio matemático foi condizente 
com o que foi solicitado. 

Além disso, esse grupo faz referência ao termo “divisão” e ain-
da explicou como fez para pintar, relacionando parte/todo. Isso de-
monstra que esse grupo começou, através desse problema, a cons-
truir o entendimento sobre o conceito de fração. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No início deste trabalho, trazíamos algumas inquietações em 
relação ao ensino de frações, uma vez que é um dos conteúdos com 
os quais os alunos têm seus primeiros contatos, ainda nos anos ini-
ciais do Ensino Fundamental. Sendo assim, o objetivo foi verificar 
como alunos do 6º ano exploravam os conceitos de frações através 
da resolução de problemas. 

Apesar das dificuldades dos alunos, principalmente quando 
resolviam o problema individualmente, a experiência foi muito rica; 
percebemos que, por meio da metodologia que adotamos, ensino-
-aprendizagem-avaliação de Matemática através da Resolução de 
Problemas, para o desenvolvimento das atividades, os alunos pude-
ram perceber uma nova maneira de aprender Matemática, e o profes-
sor titular da turma, que a todo momento acompanhou o desenvolvi-
mento do problema com seus alunos, comentou de maneira positiva 
que essa “nova” maneira de se trabalhar com a Matemática, em sala 
de aula, partindo da resolução do problema, motiva os alunos na 
construção de sua aprendizagem e auxilia o professor a planejar suas 
apróximas aulas.   

Além disso, vale destacar que essa metodologia de ensino e 
aprendizagem contraria ao que usualmente é proposto em sala de 
aula, em que primeiramente o professor explica o conteúdo, para que 
os alunos possam, em seguida, reproduzi-lo, não considerando que 
os estudantes são capazes de pensar, interpretar e chegar às suas 
próprias conclusões. 
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RESUMO
O presente estudo apresenta análises e dados de um curso de forma-
ção continuada de professores, proposta e efetivada, para e na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, com os professores-pe-
dagogos regentes de sala de aula da Educação Infantil, Anos Iniciais 
(1º ao 5º ano) e Anos Finais (6º ano) do Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de Ouro Verde de Goiás-GO. Este artigo é origi-
nário de uma pesquisa de Programa Profissional em Ensino Ciências 
– PPEC, da Universidade Estadual de Goiás-UEG, Câmpus Sede: 
Anápolis - GO. Objetiva mostrar a articulação dos saberes científicos e 
tecnológicos pautados nos documentos curriculares contemporâneos 
(BNCC, 2017; e DC-GO Ampliado, 2019), no ensino de Ciências da 
Natureza, por meio do desenvolvimento da Abordagem Investigativa, 
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em práticas pedagógicas e experimentais em sala de aula, ancorado 
em aportes teóricos, didáticos e práticos, no regime remoto e presen-
cial no período de aulas. Traz a perspectiva de desenvolver a concep-
ção de um professor pesquisador e reflexivo, na condição de aprendiz, 
com a intenção que este leve para a sala de aula práticas pedagógicas 
que proporcionem aos estudantes a assimilação e ampliação de sa-
beres científicos e tecnológicos com a prerrogativa desses tornarem 
cidadãos pesquisadores e reflexivos. Verificou-se que é necessário 
que cursos de formação continuada, no formato e realidade dos pro-
fessores-pedagogos da rede, no que tange ao ensino de Ciências da 
Natureza e aos saberes científicos e tecnológicos contemporâneos, 
de forma contínua.
Palavras chave: Formação de Professores, Ensino de Ciências, Ciên-
cias da Natureza, Saberes Científicos e Tecnológicos.

ABSTRACT 
This study presents analyzes and data from a continuing education 
course for teachers, proposed and carried out, for and at the Municipal 
Department of Education and Culture-SMEC, with teachers-pedago-
gues in charge of the classroom of Early Childhood Education, Early 
Years (1st to the 5th year) and Final Years (6th year) of Elementary 
School of the Municipal Education Network of Ouro Verde de Goiás-
-GO. This article originates from a survey of the Professional Program 
in Science Teaching – PPEC, at the State University of Goiás-UEG, 
Campus Headquarters: Anápolis - GO. It aims to show the articula-
tion of scientific and technological knowledge based on contemporary 
curricular documents (BNCC, 2017; and DC-GO Extended, 2019), in 
the teaching of Natural Sciences, through the development of the In-
vestigative Approach, in pedagogical and experimental practices in the 
classroom of class, anchored in theoretical, didactic and practical con-
tributions, in the remote and in-person regime during the class period. 
It brings the perspective of developing the concept of a researcher 
and reflective teacher, in the condition of an apprentice, with the in-
tention that he/she brings to the classroom pedagogical practices that 
provide students with the assimilation and expansion of scientific and 
technological knowledge with the prerogative of these to become re-
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searching and reflective citizens. It was verified that it is necessary that 
continuing education courses, in the format and reality of the network’s 
teacher-pedagogues, with regard to the teaching of Natural Sciences 
and contemporary scientific and technological knowledge, in a conti-
nuous manner.
Key words: Teacher Training, Science Teaching, Natural Sciences, 
Scientific and Technological Knowledge.

Introdução

A presente pesquisa teve como intuito descrever o caminho 
percorrido de efetivação de uma proposta de formação continuada de 
professores voltada ao desenvolvimento dos  “Saberes científicos e 
tecnológicos: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – 
TDICS no ensino de Ciências na contemporaneidade” na  Rede Muni-
cipal de Educação e Cultura de Ouro Verde de Goiás-GO. Onde o pú-
blico alvo foram os professores-pedagogos regentes de sala de aula da 
Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, onde 
desenvolveu-se práticas pedagógicas, investigativas e experimentais 
em sala aula, por meio da Abordagem Investigativa em sequências 
de ensino e projetos investigativos produzidos após participação das 
palestras ministradas durante o curso de formação de professores “O 
Ensino para Educação na contemporaneidade”.

Escolheu-se como eixo norteador as Ciências da Natureza, 
área e componente curricular para o desenvolvimento e efetivação dos 
momentos de reflexão-ação-reflexão do curso de formação continuada 
de professores. Percebe-se que o ensino de Ciências na perspectiva 
do desenvolvimento do letramento científico, pautado na Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) e Documento Curricular 
para Goiás Ampliado – DC-GO (GOIÁS, 2019) constitui um dos desa-
fios enfrentados pelos professores da Educação Básica, em especial, 
pelos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. As metodologias 
usadas para o desenvolvimento do letramento científico buscam a for-
mação dos alunos nas práticas sociais, pelo o domínio da pesquisa, 
teoria e prática (SANTOS, 2007; CAMPOS, NIGRO, 2009), sendo as-
sim, é necessário também, formar o professor nessa concepção.
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Propor um curso de formação continuada de professores, no 
momento em que vivemos, de aulas ora no regime remoto, ora no 
regime híbrido, ora presencial com a prerrogativa de estimular os sa-
beres científicos e tecnlógicos,  por meio do ensino de Ciências, na 
área Ciências da Natureza, na perspectiva do letramento científico, 
por meio da abordagem investigativa, não é fácil, e às vezes, tem-se a 
sensação de “nadar contra a maré”, o sentimento é de estar sozinho no 
sistema educacional. Pois, antes mesmo de convencer os professores 
da necessidade de ampliar os saberes científicos e tecnológicos, por 
meio de momentos que os incentivem a refletir e agir, convencer aos 
dirigentes no caso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
da importância de permitir a participação do professor, se torna mais 
difícil, pois na realidade, a promoção de formações continuadas de 
professores é um investimento e não uma perca do “tempo”, é uma 
oportunidade de ampliar saberes.

Nessa direção, a proposta do curso de formação continuada 
para os professores-pedagogos da Rede Municipal de Ensino de Ouro 
Verde de Goiás- GO se pautou na seguinte problematização: Como os 
professores-pedagogos estão desenvolvendo e articulando os sabe-
res científicos e tecnológicos propostos pelos documentos curriculares 
contemporâneos no ensino de Ciências?

Diante da demanda, foi proposto um curso de Formação Conti-
nuada de Professores da Rede Municipal de Ensino de Ouro Verde de 
Goiás-GO,“O Ensino para Educação na contemporaneidade”,  opor-
tunizando os cursitas desenvolver saberes científicos inteligados aos 
tecnológicos, com base em pesquisas realizadas com os professores 
que fazem parte do sistema municipal. E que estas tenham significado 
para estes, conforme a realidade de sala de aula, no ciclo de forma-
ções da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ouro Verde de 
Goiás/GO. A proposta de formação foi aprovada pela Portaria da Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura de Ouro Verde de Goiás/GO, 
de nº 012, de 24 de maio de 2021, e Resolução de nº 001, aprovada 
pelo Conselho Municipal de Educação, de 31 de maio de 2021, publi-
cadas no Placard da Prefeitura do Município de Ouro Verde de Goiás.
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Desenvolvimento
Conhecimentos Científicos e Tecnológicos

Segundo Santos (2007), a educação tecnológica não tem sido 
adequadamente contemplada nas disciplinas científicas da educação 
básica no Brasil, os professores de ciências parecem entender que 
essa educação se restringe ao conhecimento de princípios de funcio-
namento de determinado aparato tecnológico. O pouco que se tem 
feito em sala de aula é apresentar aos alunos como o conhecimento 
científico está presente em diferentes recursos tecnológicos de seu 
cotidiano.

A educação tecnológica, mediante a educação científica, não 
pode ser entendida apenas pelo ato de ensinar de forma técnica pro-
fissional, mas vivenciada por todos os entes do segmento do ensino, 
visando à formação de cidadãos críticos que possam transformar o 
modelo de desenvolvimento tecnológico atual, no modelo das novas 
aprendizagens. Buscar o desenvolvimento científico e tecnológico não 
é aceitar a tecnologia como fim, mas como meio, onde a perspectiva é 
viver e conviver, participar e tomar decisões democráticas sobre ciên-
cia e tecnologia, que questione a ideologia dominante do desenvolvi-
mento tecnológico, não para o saber dominar esta ou outra ferramenta 
tecnológica, mas desenvolver habilidades científicas (SANTOS, 2007).

Sabe-se que no campo de educação de pessoas em ciências, 
como em qualquer outro domínio, o processo de aprendizagem de-
verá ser contínuo, ao longo da vida, sendo que o ensino formal, na e 
da escola, deverá ter como orientação fundamental e principal, a de 
preparar as pessoas em saberes básicos e com competências que 
lhes permitam continuar o processo de aprendizagem (MORAIS, PAI-
VA, 2014; BACICH, 2018). Nessa direção, os documentos curriculares 
contemporâneos propõem um ensino de Ciências da Natureza, alicer-
çado nas competências específicas que contemplam a inter-relação 
entre conhecimento científico e tecnológico, mediante o desenvolvi-
mento das habilidades específicas do ensino de ciências, na área de 
Ciências da Natureza (BRASIL; GOIÁS, 2019).

O DC-GO Ampliado (2019) ressalta que as Ciências da Nature-
za constitui, a área de conhecimento, quefundamenta-se na interdisci-
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plinaridade e na facilidade de acesso à diversidade de conhecimentos 
científicos produzidos ao longo da história e a aproximação gradativa 
aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica facilitará na formação dos estudantes, bem como na assimi-
lação do conteúdo e desenvolvimento do conhecimento científico, por 
intermédio do letramento científico (BRASIL, 2017). 

 A sociedade contemporânea vive em um processo de avanços 
científicos tecnológicos e chega a todos, na velocidade da luz, com mu-
danças e inovações, mas também, inseguranças, e o sistema educacional 
necessita acompanhar estes avanços, sendo assim, nota-se um desafio, 
para os Sistemas de Educação e Camargo e Daros (2018) salientam:

[...] o grande desafio deste momento histórico é a prática 
de metodologias que possibilitem uma práxis pedagógica 
capaz de alcançar a formação do sujeito criativo, críti-
co, reflexivo, colaborativo, capaz de trabalhar em grupo 
e resolver problemas reais. As metodologias ativas de 
aprendizagem desenvolvem-se nesse contexto, como 
alternativa necessária a essa finalidade (CAMARGOS e 
DAROS, 2018, p. 10).

Sendo assim, as exigências quanto aos avanços do processo 
de ensino e de aprendizagem, torna-se uma exigência a capacidade 
do professor e futuro professor o conhecimento científico e tecnológi-
co, e como afirma as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
Básica - DCNEB (2013), o processo é complexo, pois no que tange a 
formação do professor, o desenvolvimento das aprendizagens envolve 
os âmbitos de ordem pessoal, cultural, social, ambiental, política, ética 
e estética e exige-se mais do que um conjunto de habilidades cogni-
tivas, sobretudo se ainda for considerada a lógica própria do mundo 
digital e das mídias em geral, pressupõe aprender a lidar como se as 
habilidades fossem inatas.

Nesse raciocínio, concepções de como proporcionar mudan-
ças e inovações no sistema educacional remete-se a uma concepção 
essencial no processo de ensino e de aprendizagem, a estrutura e 
organização curricular, no como está pautado o ensino por meio do 
desenvolvimento de competências e habilidades a serem desenvolvi-
das nos sistemas de ensino, pois “[...] é uma questão a ser conside-
rada quando se investiga sobre o ensino de Ciências da Natureza e a 
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formação docente é a relação entre o currículo presente nas escolas 
e aquele que se apresenta como proposta nos documentos oficiais” 
(MORAES, MESSER, NONENMACHER, 2019, p. 544).

Formação continuada de professores

Nesse sentido, a concepção de formação do professor se pau-
ta em uma proposta de formação que passe, ultrapasse e perpasse, 
ao currículo. Observa-se que é pré-requisito para o exercício da do-
cência, a capacidade de trabalhar cooperativamente em equipe, de 
compreender, interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos pro-
duzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica e organizativa 
(CAMARGOS E DAROS, 2018), com a prerrogativa de proporcionar 
ao professor momentos de “reflexão-ação-reflexão” por meio da “teo-
ria-prática-teoria” (BACICH, 2018; MORAIS, PAIVA, 2014).

Em sua totalidade, o professor-pedagogo da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental necessita passar por formações continuadas 
para compreender, interpretar e resolver problemas que envolvam a 
história, epistemologia e natureza das ciências, em especial, as Ciên-
cias da Natureza, ou seja, é necessário “aprender para ensinar”, onde 
“o que e para que aprender faça sentido ao ensinar”, conforme as 
novas aprendizagens. Desta forma, o professor precisa estar a par 
das mudanças contemporâneas no que tange aos saberes científicos 
e tecnológicos que ocorreram e ocorrem na sociedade, pois a escola 
faz parte da sociedade, sendo assim, os saberes devem ser desen-
volvidos no ambiente educacional, por intermédio da popularização 
da Ciência e da Tecnologia, e Bertagna e Vilela (2019) salientam que:

[...] A popularização da Ciência e Tecnologia pode ser 
compreendida como um conjunto de processos de co-
municação que permitem que os cidadãos construam um 
pensamento crítico e reflexivo sobre questões científicas 
e tecnológicas para se posicionarem diante de problemas 
do cotidiano (BERTAGNA, VILELA, 2019, p. 3).

A partir do contexto contemporâneo, onde os documentos cur-
riculares trazem a perspectiva do estudante pesquisador e reflexivo, 
remete então, que o professor esteja dentro da mesma perspectiva, 
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desta forma, pensa-se que o professor tenha autonomia de adequar 
as práticas pedagógicas em sala de aula, no processo de ensino às 
aprendizagens objetivadas (DATTEIN, ARAÚJO, BIANCHI, 2019), 
nesse sentido, o repertório de uma formação continuada de profes-
sores voltada aos pedagogos que ministram o componente curricular 
de Ciências da Natureza, deve ser distanciada da abordagem mera-
mente conteudista. Conforme as novas aprendizagens, científicas e 
tecnológicas, deve ter a pretensão de formar o Professor-Pedagogo 
no sentido de contribuir para compreensão e finalidade do objeto do 
conhecimento/conteúdo para melhoria de questões da sociedade 
(BERTAGNA, VILELA, 2019).

Sequências e Projetos de Ensino Investigativos

O planejamento é de suma importância, no que tange a busca 
de estratégias que abordem a pesquisa, a investigação, a experimen-
tação, com levantamento de dados, de hipóteses e registros das fases 
e ações, efetivadas, principalmente, por intermédio do diálogo (SAS-
SERON, 2018). Nessa lógica, sabe-se que para efetivação de um tra-
balho docente, por meio de projetos e sequências de ensino investiga-
tivas necessita-se de um planejamento, que estimule, primeiramente 
a, curiosidade (FENNER et. al., 2017) e este requer que estabeleça 
fases de produção e execução, que envolva “[...] a problematização, 
levantamento, análise de dados e proposta de intervenção” (GOIÁS, 
2019, p. 112), onde sabe-se que:

A problematização emerge de um questionamento pro-
posto pela turma de diversas formas: propondo desafios 
que mobilizem os conhecimentos prévios relacionados 
ao tema, expressando a dimensão a ser estudada etc. 
A definição do problema pode ser feita a partir de ques-
tões de ordem social, política, ambiental, científica, ética, 
de qualidade de vida, saúde e cultural (GOIÁS, 2019, p. 
112).

Posto isto, a produção e execução de projetos investigativos 
como produto final de um tema desenvolvido em sala de aula tem 
nas sequências de ensino investigativas a possibilidade de estimular 
o ensino de Ciências interdisciplinar e integrado as outras áreas do 
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conhecimento, com a perspectiva de deixar o uso excessivo de livros 
didáticos, e um ensino baseado em estratégias simplistas que não 
desenvolve a curiosidade, nem tampouco uma aprendizagem real e 
contextualizada (SANTOS, GALEMBECK, 2018).

Percurso Metodológico

Desta forma, esta proposta visou proporcionar momentos onde 
o professor participasse de palestras, realizasse pesquisas, escutasse 
e dialogasse por meio das práticas. A formação efetivou momentos de 
aprender, para ensinar. Momentos de aprender e ensinar o outro, de 
compartilhar e desenvolver projetos voltados ao desenvolvimento do 
letramento científico, com a intenção de formar pesquisadores. Um 
professor-pesquisador com a perspectiva de formar um aluno-pesqui-
sador.

Sendo assim, a organização e estrutura do curso de formação 
continuada foi finalizada da seguinte forma: Coordenação Geral da 
Formação na SMEC; Curadoria/Professora Formadora da SMEC; Pro-
fessores-orientadores, professores formados em Química, Física, Bio-
logia, Geografia e História;Coordenadores Pedagógicos nas Unidades 
Escolares; e por fim, Professores-Pedagogos Regentes da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, que desenvolveram as práticas em sala 
de aula, após participação das palestras e realização dos estudos dis-
ponibilizados na Plataforma Classroom.

As palestras foram ministradas de forma remota e presencial, 
em conjunto com os momentos de escutas e diálogos, perfazendo o 
total de 50 horas. Após a realização das palestras os professores pro-
duziram textos nos diários de bordo, mediante as discussões e refle-
xões pautadas nos “momentos de diálogos e escutas”; desenvolveram 
atividades em sala de aula, por meio de sequências de ensino inves-
tigativas.

Onde realizou-se estudos colaborativos organizados nas es-
colas, nos momentos de horas atividades, entre os professores-peda-
gogos e professores-orientadores e, também, estudos online, na sala 
de aula virtual na Plataforma Classroom, cujo o código da turma era 
u4zebbi. Durante o curso de formação, foram enviados questionários 
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aos professores da Rede Municipal de Ensino, em três etapas, pela 
Plataforma Google Forms. Os questionários foram respondidos e en-
viados pelos links, respectivamente, nos período de 08 a 12 de agosto; 
08 a 14 de setembro; e 27 a 30 de outubro de 2021:

(https://docs.google.com/forms/d/1GU8_OwN4q5jyfSfvwZD_ZDSCl-
fHcWbv8IAlug_jQV0A/edit#responses); 
(https://docs.google.com/forms/d/1z6KUeap4BEhGki0JBqX5dtTKSC-
FHC9KzoOv6YnT6cI4/edit#responses); 
(https://docs.google.com/forms/d/1VpLNTAycIG0IufekS_9DIssCjIaai-
lrdHvIDoZAmIU/edit#responses).

As questões giraram em torno do desenvolvimento dos sabe-
res científicos e tecnológicos por meio da Abordagem Investigativa, 
materialização de momentos de “reflexão-ação-reflexão”; competên-
cias e habilidades da área e componente curricular de Ciências da 
Natureza (BNCC, 2017; DC-GO Ampliado, 2019). Com as práticas 
pedagógicas desenvolvidas em sala de aula por meio de atividades 
investigativas e experimentais, pautadas nas habilidades do DC_GO 
Ampliado (2019), na área de Ciências da Natureza, mediante execu-
ção de sequências de ensino investigativas, como produto final, rea-
lizou-se a Feira de Ciência e Tecnologia “Pequenos cientistas...Gran-
des Pesquisadores”,da Educação Infantil ao 6º ano dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental. 

Dessa forma, por meio de referenciais teóricos e coleta de da-
dos mediante aos questionários on-line, desenvolveu-se de forma apli-
cada uma pesquisa exploratória e explicativa, por meio da abordagem 
qualitativa, de método indutivo e procedimentos: bibliográfica e expe-
rimental (GIL, 2008; MARCONI e LAKATOS, 2003).

Discussão dos Resultados

Um dos elementos essenciais na organização, execução de 
um planejamento por meio de sequências e ou projetos investigativos 
no cotidiano escolar, é o conhecimento do currículo. É essencial o 
entendimento da estruturação, da abordagem, das concepções pauta-
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das pelo documento curricular e sua adequação ao currículo escolar. 
Sabe-se que o Documento Curricular para Goiás Ampliado – DC-GO 
(2019) é o documento curricular norteador do Sistema de Ensino da 
Rede Municipal de Ouro Verde de Goiás-GO e no que tange ao ensino 
de Ciências da Natureza traz em seu bojo a Abordagem Investigativa, 
com a perspectiva do desenvolvimento do letramento científico,  por 
meio do desenvolvimento de práticas pedagógicas em sala de aula, 
com a intenção do professor e estudantes se tornarem pesquisadores. 

 Nessa direção, foi proposta a formação para os professores-
-pedagogos da Rede Municipal de Ensino de Ouro Verde de Goiás-
-GO dos quais 78,8% (26) são professores com Licenciatura Plena em 
Pedagogia, onde vinte e seis professores-pedagogos e dezenove (19)  
regentes de sala de aula na Educação Infantil até o 6º ano dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental.

Gráfico 1. Primeira Graduação dos Professores da Rede Municipal 
de Ensino

Fonte: Próprios autores

Diante da necessidade e importância de valorizar o professor 
por meio da realização de cursos de formações continuadas (BACICH, 
2018) foi questionado aos professores se eles acham importante par-
ticipar, se aperfeiçoar com o intuito de apropriar-se dos conhecimen-
tos, desenvolver saberes científicos e tecnológicos diante das novas 
aprendizagens (MORAIS, PAIVA, 2014). Dentre os professores ques-
tionados, os 100% destes acham importante participar de formações 
continuadas.
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Gráfico 2. Importante participar de cursos de formações continuadas

Fonte: Próprios autores

Observa-se a grande dificuldade em efetivar cursos de forma-
ções continuadas devido a vários fatores. Sendo assim, ao questionar 
os professores sobre a importância de participar de cursos de forma-
ções continuadas o resultado foi positivo, mas quando questionados 
sobre se eles tem facilidade em desenvolver em sala de aula as com-
petências e habilidades que envolvem conceitos científicos e tecnoló-
gicos pautadas nos documentos curriculares (BNCC, 2017; DC-GO, 
2019), em especial, no ensino de Ciências da Natureza, por meio da 
Abordagem Científica, 70,6% responderam que não necessitam de 
uma formação continuada para compreensão desses conceitos, pois 
tem facilidade de compreensão e sabe interligá-los e inter-relacioná-
-los nas práticas pedagógicas em sala de aula.

Gráfico 3. Professores que compreendem os conceitos científicos e 
tecnológicos, sem a necessidade de Formação Continuada

Fonte: Próprios autores
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É sabido que o ensino por investigação é tendência educacio-
nal e que essa é uma abordagem que está centrada no estudante e 
que faz com que toda a dinâmica do ensino tradicional seja modifica-
da tanto no que se refere a ambiência quanto a postura do professor. 
Nessa abordagem, o professor passa a ocupar a postura de orientador 
do processo de investigação e o estudante passa a ser protagonista 
do seu conhecimento, possibilitando o desenvolvimento da autono-
mia, capacidade de tomar decisões e de avaliar e resolver problemas 
(CARVALHO, 2018). O Ensino por Investigação é uma abordagem di-
dática que objetiva desenvolver nos estudantes a compreensão de 
conteúdo das ciências, sua natureza e relações com a tecnologia, so-
ciedade e meio ambiente, por meio do enfrentamento e resolução de 
problemas (SASSERON, 2008).

Dessa forma, nota-se  importante para o Sistema Educacio-
nal a promoção de cursos de formações continuadas aos professores, 
voltadas ao conhecimento e entendimento do currículo implantado e 
implementado pela Rede de Ensino, em especial, ao ensino de Ciên-
cias da Natureza.Segundo Sousa e Grecco (2019) os documentos 
curriculares contemporâneos, em especial, a Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC (2017), bem como o DC-GO Ampliado (2019) que 
em sua essência é uma ampliação da base, trazem como proposta 
fundamental no ensino de Ciências da Natureza, a ciência como sen-
do uma construção humana, histórica e cultural, onde os estudantes 
experimentam e assimilam o processo de produção do conhecimento 
científico, por meio do estímulo investigativo, pelo desenvolvimento 
de habilidades que trazem nos componentes curriculares de Física, 
Química e Biologia, a começar pela Educação Infantil, desta forma, 
torna-se importante (SOUSA, GRECCO, 2019).

Sendo assim, quando questionados se o formato do curso de 
formação continuada ajudou na compreensão dos conceitos propos-
tos pelos Documentos Curriculares, no componente curricular de 
Ciências da Natureza; na forma de escolher procedimentos práticos 
e avaliativos a serem desenvolvidos pelos professores-pedagogos 
por meio de práticas pedagógicas em sala de aula que envolvem 
conceitos de Química, Biologia, Física e o uso de tecnologias digitais, 
da contemporaneidade, os cem por cento (100%) dos professores 
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responderam que sim, que o formato da Formação o “Ensino para a 
Educação na contemporaneidade” os orientou quanto a compreen-
são dos conceitos.

Gráfico 4. Avaliação do Formato da Formação Continuada pelos 
professores-pedagogos

Fonte: Próprios autores

Os professores-orientadores acharam válido o formato do curso 
de formação, mas propôs que o processo de formações continuadas 
continuem com a efetivação de oficinas com práticas experimentais 
para os professores, de forma interativa, disponibilizando cursos que 
envolvam o objeto de conhecimento/conteúdo, contidos no currículo 
de Ciências da Natureza, com parceria com as Faculdades, cursos de 
formação em laboratório de pesquisa. 

Notou-se que os professores-pedagogos têm dificuldades em 
escrever textos científicos reflexivos, conforme observação dos tex-
tos produzidos e registrados nos Diários de bordo “O Ensino para a 
Educação na contemporaneidade”. Como salienta Santos (2007), a 
Educação Científica para a formação do cidadão, se efetiva, por meios 
de processos que envolvem a leitura e escrita científica, sendo assim, 
torna-se viável para futuros cursos de formações continuadas na Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC, para os professo-
res-pedagogos da Rede Municipal de Ensino, voltados a produção de 
textos científicos.
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Considerações Finais

O DC-GO Ampliado (GOIÁS, 2019) recomenda facilmente que 
as questões de problematização no ensino de Ciências da Nature-
za devem ser apreciadas nas atividades em sala de aula pelos es-
tudantes. Os professores devem buscar despertar a curiosidade por 
meio do desenvolvimento do conhecimento científico, ou seja, levar 
os estudantes a observar, perguntar, absorver, realizar levantamentos 
e análises de dados, proporcionando-os à pesquisa e à organização 
do conhecimento histórico, cultural produzido pela humanidade, com 
o uso de temas. Sendo assim, os estudantes, orientados pelos pro-
fessores, por meio de um ensino investigativo possibilitado pela re-
flexão, pela prática experimental tiveram a oportunidade de construir 
novos saberes, por meio de conceitos científicos e novas tecnologias 
de apropriar-se de habilidades e competências previstas na BNCC 
(GOIÁS, 2019, p. 112). 

Percebeu-se que os professores da Rede Municipal de Ensi-
no de Ouro Verde de Goiás-GO entendem sobre as concepções dos 
documentos curriculares oficiais, entendem que os estudantes neces-
sitam experimentar e apropriar-se dos conceitos e construir conhe-
cimentos, desenvolver leituras, escritas, argumentos, mas quando é 
para o professor se colocar na posição de aprendente, onde é pro-
posto momentos de leitura, de reflexão, de audição, de autoria, de 
escrita... a palavra “tempo” é a mais citada. O “tempo” é o principal 
culpado por não conseguir entrar na Plataforma Classroom e interagir 
com os textos disponibilizados, socializar os pensamentos com os de-
mais formandos, de não produzir e experimentar questões científicas 
que envolvam as tecnologias digitais de informação e comunicação – 
TDICs, por não conseguir produzir textos científicos, pois a demanda 
de “tempo” para pesquisar, assimilar, planejar e desenvolver projetos 
e sequências de ensino investigativas.

Apesar, teoricamente, dos documentos curriculares normatiza-
rem ações práticas em sala de aula, por meio da reflexão, da pesqui-
sa; dos palestrantes argumentarem sobre a necessidade e importân-
cia dos professores proporem atividades investigativas, experimentais 
aos estudantes; de mostrarem uma série de pluralidade de estratégias 
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didáticas, ativas e dialéticas que podem estimular o desenvolvimen-
to dos saberes científicos e tecnológicos, percebeu-se que a cultura 
de formar professores em pesquisadores reflexivos, empreendedores 
que incorporem a expressão “aprender para ensinar” seja realmente 
uma realidade.

Percebeu-se a necessidade de propor mais cursos de forma-
ção de professores, no formato apresentado na presente pesquisa, 
não somente para os professores-pedagogos, mas também, para 
professores-dirigentes, para que, desta forma, tenham oportunidade 
e conhecimento para adequar o currículo oficial ao currículo escolar 
de forma a ampliar os saberes científicos e tecnológicos, é necessário 
tornar-se autônomo, por meio do conhecimento, da reflexão e assim 
por meio da ação proporcionar melhorias no processo de ensino e de 
aprendizagem.

Referências

BACICH, Lilian. Formação continuada de professores para o uso de 
metodologias ativas. In: BACICH, Lilian. MORAN, José. Metodolo-
gias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-
-prática. [recurso eletrônico/organizadores: Lilian Bacich, José Moran – 
Porto Alegre: Penso, 2018, PUB. Editado como livro impresso em 2018. 

BERTAGNA, Maína; VILELA, Mariana Lima. As ciências naturais na 
formação de pedagogos: uma análise de práticas formativas na 
perspectiva de uma educação democrática, 2019. Disponível em 
http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-enpec/anais/resumos/1/R2056-1.
pdf. Acesso: 25 ago. 2021. 

BRASIL, Base Nacional Comum Curricular-BNCC/MEC, 2017. 
Disponível em: basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_
EF_110158_versão final_site.pdf. Acesso: 04 abr. 2021.

BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, 
2013. Disponível em: portal.mec.gov.br/docman/julho_2013_pdf/13677_
diretrizes_educação_basica_2013_pdf/file. Acesso: 23 jan. 2021.

CAMARGO, Fausto., DAROS, Thuinie. A sala de aula inovadora: Es-
tratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado ativo. Uniamérica: 
Penso Editora, 2018.

http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-enpec/anais/resumos/1/R2056-1.pdf
http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-enpec/anais/resumos/1/R2056-1.pdf


EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 192

CAMPOS, Cristina da Cunha., NIGRO, Rogério Gonçalves.A teoria 
e a prática em ciências na escola: o ensino-aprendizagem como 
investigação. FTD: São Paulo, 1ª edição, 2009.
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Fundamentos Teóricos e Meto-
dológicos do Ensino por Investigação. Revista Brasileira de Pesqui-
sa em Educação em Ciências. v.18, n.3, p.765–794, 2018. Acesso: 
12 maio 2021.

DATTEIN, Raquel Weyh; ARAÚJO, Maria Cristina Pansera-de; BIAN-
CH, Vidica. Compreensões contemporâneas sobre a constituição 
do conhecimento de professor, nas Ciências da Natureza, 2019. 
Disponível em http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-enpec/anais/lista_
area_02_1.htm. Acesso: 25 ago. 2021.

FENNER, Roniere dos Santos; ROBAINA, José Vicente; OLIVEI-
RA, Ana Paula S. de; DALMORO, Aline Capriolli; OLIVEIRA, Már-
cia A. R; TADIELLO, Rafaela B. Sequência de Ensino Investi-
gativa (SEI) – um olhar interdisciplinar acerca de resíduos 
sólidos, 2017. Disponível em https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/han-
dle/10183/206110/001104245.pdf?sequence=1.Acesso: 12 maio 2021.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Edito-
ra Atlas. 6ª Edição, 2008 – São Paulo – SP.

GOIÁS, Documento Curricular para Goiás Ampliado, 5ª versão, 
2019. Disponível em: cee.go.gov.br/documento-curricular-para-goias-
-dc-go. Acesso: 15 jan. de 2021.

MARCONI, Marina de Andrade., LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de 
Pesquisa. Editora Atlas. 5ª Edição, 2003 – São Paulo – SP.

MORAES, Gustavo Pedroso; MESSER, Sylvia; NOMENMACHER, 
Sandra Elisabet Bazana. A formação de Professores de Ciências 
no IFFAR e a Base Nacional Curricular Comum: Como encontrar 
caminhos? 2018, p. 544, X Simpósio Nacional de Educação.Disponí-
vel em https://www.researchgate.net/publication/334432162. Acesso: 
12 maio de 2021.

MORAIS, Carla., PAIVA Morais. Olhares e reflexões contemporâ-
neas sobre o triângulo sociedade-educação-tecnologias e suas 
influências no ensino de ciências. Educação e Pesquisa., São 
Paulo, (4), 953-964, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo. 
Acesso: 12 abri. 2021.

http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-enpec/anais/lista_area_02_1.htm
http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-enpec/anais/lista_area_02_1.htm
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/206110/001104245.pdf?sequence=1
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/206110/001104245.pdf?sequence=1
https://www.researchgate.net/publication/334432162
https://www.scielo.br/scielo


EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 193

SASSERON, Lúcia Helena. Ensino de Ciências por Investigação e 
o Desenvolvimento de Práticas: uma mirada para a Base Nacional 
Comum Curricular, 2018. Inquiry-based Science TeachingandtheDe-
velopmentofPractices: GlancetoBrazilianNational Curriculum. Revista 
Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. Doi: 10.28976/1984-
2686 rbpec 20181831061. Acesso: 04 mai. 2021.

SANTOS, Verônica Gomes; GALEMBECK, Eduardo. Sequência Di-
dática com enfoque investigativo: Alterações significativas na 
elaboração de hipótese e estruturação de perguntas realizadas 
por alunos do Ensino Fundamental I, 2018. Revista Brasileira de 
Pesquisas em Educação em Ciências. Disponível em https://d1wqtx-
ts1xzle7.cloudfront.net/58360027. Acesso: 12 maio 2021.

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. A educação científica na pers-
pectiva de letramento como prática social: funções, princípios e de-
safios, 2007. Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação 
em Educação e Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências. 
Disponível em: scielo.br/pdf/rbedu/v12n36/a07v1236.pdf. Acesso: 16 
mar. 2021.

SOUSA, Josiane Felix de.; GRECCO, Simone dos Santos. O desen-
volvimento do letramento científico para o ensino das ciências da 
natureza e saúde a partir de metodologias ativas, 2019. Disponí-
vel em: https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/24261. 
Acesso: 22 nov. 2021.

http://10.28976/1984-2686 rbpec 20181831061
http://10.28976/1984-2686 rbpec 20181831061
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58360027
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58360027
https://repositorio.pgsskroton.com/handle/123456789/24261


EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 194

CAPÍTULO 12

METODOLOGIAS ATIVAS: UM AUXÍLIO À PRÁTICA DOCENTE

Adriana Ferreira Soares dos Santos
Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú/UVA. 
E-mail: adriana8526soares@gmail.com

Ana Santana Ferreira dos Santos
Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú/UVA. 
E-mail: ana99santana@hotmail.com

Maria Aparecida Ferreira dos Santos
Professora Orientadora – Especialista em Gestão em 

Serviço Social e Projetos Sociais/FAVENI. 
Graduada em Letras – Português/UFRN. 

E-mail: aparecidaufrn23@hotmail.com

Maria das Graças Amanda Ferreira dos Santos
Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. 
E-mail: amandasantos2906@hotmail.com

Maria das Vitória Ferreira dos Santos
Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú/UVA. 
E-mail: vs2657577@gmail.com

RESUMO
Este artigo trata a respeito das contribuições que as metodologias ati-
vas tem para prática pedagógica dos professores e a relevância que o 
ensino híbrido e a pesquisa têm para a construção do conhecimento. 
Essa produção está sustentada por diversos autores que abordam a 
temática do ensino pautado pelas metodologias e da prática do pro-
fessor diante de uma perspectiva científica. O conhecimento científico 
precisa estar ligado na pesquisa e na investigação, e dessa forma, 
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formar cidadãos capazes de ser protagonista do seu próprio conheci-
mento e por conseguinte, ser agentes éticos e ativos, enquanto trans-
formadores da sociedade.  Este artigo se centra numa abordagem 
qualitativa de natureza bibliográfica, ao qual, está dividido em tópicos 
configurando assim, cada etapa desta produção. É válido ressaltar 
que este artigo foi construído com base em leituras de diversos arti-
gos, dissertações e livros que abordam esta temática. Além disso, o 
procedimento metodológico foi baseado na ideia de diversos autores 
como Andrade e Souza (2016); Bacich e Moran (2015 e 2018); Bau-
man (2001); Brandão (1986); Carbonell (2002); Dewey (1979); Demo 
(2001 e 2010); Leite (2005); Nogueira e Oliveira (2011); Moran (2013) 
e entre outros autores que estudam sobre a temática das metodolo-
gias ativas na educação como auxílio a prática docente. Por fim, essa 
produção tem o objetivo de pautar uma abordagem interligada entre 
ensino híbrido, metodologias ativas e pesquisa na prática escolar e 
nos espaços de aprendizagem, e despertar no aluno a capacidade de 
posicionar-se criticamente na sociedade em que vive.
Palavras-chave: Metodologias Ativas. Prática Pedagógica. Ensino Hí-
brido

1 INTRODUÇÃO

As transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológi-
cas na contemporaneidade vem causando impactos significativos na 
vida das pessoas, em suas relações com o mundo e principalmente 
nas instituições formadoras de opiniões como a escola. No tocante, é 
possível considerar que talvez o mundo tenha crescido de forma de-
sordenada capaz de se desfazer da solidez fixada antes, e dado chan-
ce a uma nova forma de viver: a liquidez. Conforme Bauman (2001):

O “derretimento dos sólidos”, traço permanente da 
modernidade, adquiriu, portanto, um novo sentido, 
e, mais que tudo, foi redirecionado a um novo alvo, 
e um dos principais efeitos desse redirecionamento 
foi à dissolução das forças que poderiam ter man-
tido a questão da ordem e do sistema na agenda 
política. Os sólidos que estão para ser lançados no 
cadinho e os que estão derretendo neste momen-
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to, o momento da modernidade fluida, são os elos 
que entrelaçam as escolhas individuais em projetos 
e ações coletivas – os padrões de comunicação e 
coordenação entre as políticas de vida conduzidas 
individualmente, de um lado, e as ações políticas 
de coletividades humanas, de outro (BAUMAN, 
2001, p. 12).

Ao contextualizar com as palavras do autor é possível conside-
rar que a sociedade está vivendo uma modernidade líquida, sofrendo 
com dissoluções em todos os aspectos, logo que, todos os efeitos 
atingem o sistema de forma intrínseca, construindo um novo pano-
rama no setor educacional do país, vítima de mudanças constantes, 
acontecendo assim, os derretimentos dos sólidos que, por conseguin-
te eram fixados nesse sistema.

A partir dessa reflexão é perpetuamente considerável que as 
experiências no setor pedagógico, consideradas conteudistas e só-
lidas não contribuem de forma significativa para o público escolar de 
hoje, logo que, as mudanças nas relações sociais atingem de fato to-
dos os âmbitos, em que as demandas que persistem na sociedade 
exigem do corpo docente uma nova carga de conhecimento baseadas 
em inovações e contextos que vai ao encontro do aluno de forma prá-
tica. Com efeito, essas novas exigências implicam em novas apren-
dizagens e novas formas de ensino, ou seja, em metodologias que 
perpetuem na vida do estudante de forma clara e significativa.

Diante dessas considerações justifica-se de tal modo a cons-
tituição deste estudo que tem como objetivo buscar pontos que expli-
quem a importância das metodologias ativas na sala de aula, tentan-
do fazer uma mediação de auxílio ao docente durante o processo de 
ensino em sala de aula. Elencado a isso, buscando explicar de forma 
sistemática e metodológica o quanto é preciso que os professores se 
adaptem as mudanças tecnológicas que os cercam, principalmente, 
sendo flexíveis as novas formas de ensino que o sistema e o mundo 
estão oferecendo.  Leite (2005, p. 25) justifica esse anseio, ao afirmar 
que: “mudar, sim, para instigar suas funções ao mundo da vida, as 
necessidades e desejos das pessoas para vincular suas finalidades 
sociais, éticas, cientificas e tecnológicas a determinada sociedade”.
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Cabe salientar que esta construção visa nortear os professo-
res a uma nova visão da sala aula, em que os mesmos possam ter 
em seus aspectos cognitivos princípios para uma prática de sala de 
aula invertida, onde os estudantes sejam formadores desse processo, 
buscando um ensino inovador. Nessa perspectiva, inovação pode ser 
definida como a introdução de algo novo que provoque modificação na 
forma de realizar as atividades concernentes a determinados contex-
tos, seguindo esse pensamento, o conceito de inovação é encontrado 
em Saviani (1989, p. 23 e 24), em que o autor afirma inicialmente que 
“inovador é o que se opõe ao tradicional”, e complementa dizendo que 
para se ter inovação é preciso que ocorra reformulação “na própria 
finalidade da educação, colocando-a a serviço das forças emergentes 
da sociedade”, enfim é preciso deixar de lado o método tradicional que 
persiste no sistema educacional.

Com base nessa premissa, este artigo tem a finalidade de 
mostrar às metodologias ativas como método de inovação e auxílio 
para o professor, a partir de uma perspectiva teórica e por conseguinte 
prática. Dessa maneira, essa produção trará aspectos relevantes que 
irão abordar os princípios das “Metodologias Ativas”, tendo como pre-
missa, auxiliar os professores no seu cotidiano enquanto mediador de 
suas práticas pedagógicas.

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Nessa perspectiva, para alcançar os objetivos propostos neste 
artigo foi realizada uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, investigan-
do de maneira, crítica e reflexiva a respeito do tema. Dessa maneira, 
foi realizado um estudo sobre a temática abordada, ao qual, realizou-
-se uma síntese sobre os principais impasses que existem na sala de 
aula, no tocante a prática pedagógica dos professores e a ausência de 
metodologias que protagonizam os alunos. Em seguida, essas ano-
tações teóricas se transformaram em indagações dando início a esta 
produção. 

Entretanto, a pesquisa bibliográfica foi primordial para a justi-
ficativa desta construção acadêmica. Ademais, essas leituras foram 
retiradas de: dissertações, revistas, periódicos e livros relacionados 
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ao assunto de metodologias ativas. Os autores que sustentaram essa 
produção foram, Andrade e Souza (2016); Bacich e Moran (2015 e 
2018); Bauman (2001) Brandão (1986); Carbonell (2002); Dewey 
(1979); Demo (2001 e 2010); Leite (2005); Nogueira e Oliveira (2011); 
Moran (2013); Saviani (1989); Passarini (2007). Que discutem aber-
tamente sobre a temática das metodologias ativas na educação e a 
respeito da formação de professores neste âmbito, no tocante, ao pro-
cesso de ensino e aprendizagem pautado pelas práticas dos profes-
sores no século XXI. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 AS METODOLOGIAS ATIVAS E SUAS CONTRIBUÇÕES PARA 
O CORPO DOCENTE

A escola é um ambiente que precisa estar relacionado as mu-
danças da sociedade, logo que, o que seria transformação sem uma 
contextualização com a realidade. Nessa perspectiva, ao relacionar 
essa temática com a prática pedagógica do professor, é abordar de 
maneira intrínseca o seu comportamento em um modelo de educação 
que precisa da inovação e da criatividade como fio condutor para 
aprendizagem, e sobre isso, as metodologias entram em cena para 
caracterizar e dar significado ao sistema de educação atual que pre-
cisa ser mediado por tecnologias. De acordo com Bacich e Moran 
(2018, p. 4), as metodologias ativas podem ser compreendidas como 
“grandes diretrizes que orientam o processo de ensino e aprendiza-
gem e se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concre-
tas, específicas e diferenciadas”.

A prática pedagógica do professor se torna significativa a partir 
do momento que o aluno se torna protagonista da sala de aula, e que 
ao ser utilizado uma metodologia que instigue o aluno a pensar, o am-
biente de estudo se transforme em um lugar de vivência da realidade 
e por conseguinte de aprendizagem. Dessa maneira, o professor deve 
ser interdisciplinar em sua prática, logo que, ao afirmarem que são 
especialistas em sua atuação, a prática docente para a ser ausente 
no que tange a aprendizagem dos alunos, ao qual, ao escolher uma 
metodologia tradicional é válido abordar que a didática não contribui 
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para uma formação crítica dos estudantes, pois centraliza na figura do 
professor todo o conhecimento, e menospreza nos alunos as capaci-
dades que deles podem ser desenvolvidas. 

Em defesa desta afirmação, Nogueira e Oliveira (2011, p. 8) afirmam:

Muitos professores, ao se colocarem à frente de uma clas-
se, tendem a se ver como especialistas na disciplina que 
lecionam a um grupo de alunos interessados em assistir a 
suas aulas. Dessa forma, as ações que desenvolvem em 
sala de aula podem ser expressas pelo verbo ensinar ou 
por correlatos, como: instruir, orientar, apontar, guiar, di-
rigir, treinar, formar, amoldar, preparar, doutrinar e instru-
mentar. A atividade desses professores, que, na maioria 
das vezes, reproduz os processos pelos quais passaram 
ao longo de sua formação, centraliza-se em sua própria 
pessoa, em suas qualidades e habilidades. Assim, aca-
bam por demonstrar que fazem uma inequívoca opção 
pelo ensino. Esses professores percebem-se como espe-
cialista em determinada área do conhecimento e cuidam 
para que seu conteúdo seja conhecido pelos alunos.

O pensamento reflexivo deve estar concomitante ligado a prá-
tica do professor, pois a reflexão corrige as ações. Dessa forma, as 
metodologias ativas ganham destaque a partir de uma concepção de 
mudança e de perspectiva, ao qual o professor precisa em seu plane-
jamento fazer uso de competências que estejam ligadas ao método 
de ensino ativo, já que essas metodologias são instrumentos de au-
xílio para todos os professores em suas práticas pedagógicas, assim 
como, John Dewey (1978) defende, a importância do pensamento re-
flexivo nas ações didáticas e escolares: 

Analisando o papel da reflexão na experiência, observa-
-se que o pensamento, ou reflexão, é o discernimento 
da relação entre o que tentamos fazer e o que aconte-
ce como consequência. Se não tivermos abertura inte-
lectual, não é possível uma experiência significativa, e, 
sendo assim, percebemos dois diferentes tipos de ex-
periência conforme à proporção que damos à reflexão, 
denominadas pelos psicólogos de experiência e erro. 
(DEWEY, 1979, p. 165)

As metodologias ativas trazem em sua essência um leque de 
contribuições para os docentes de uma maneira geral, e nesta medi-
da, auxiliam as ações didáticas dos professores, em que os mesmos 
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compreendem a importância que o protagonismo tem para o percurso 
e desenvolvimento estudantil do seu aluno. Entretanto, os modelos 
de ensino, no tocante, as metodologias ativas garantem um ensino 
ativo e integral, ao qual é possível pautar os modelos de Rotação por 
Estação de Aprendizagem, que conforme Andrade e Souza (2016, p. 
90), “os modelos de rotação permitem que os estudantes de um curso 
ou de uma disciplina, em um roteiro pré-estabelecido pelo professor, 
passem algum tempo imersos em diferentes estações de ensino, em 
que pelo menos uma tem que ser on-line”. 

Dessa maneira, esse modelo de ensino é advindo do conceito 
de ensino híbrido, que fortalece o protagonismo do aluno em sala de 
aula. Infere-se, portanto, que as metodologias ativas são ferramentas 
de grande significado para a educação, pois, contribuem de maneira 
substancial para o processo de ensino e aprendizagem dos estudan-
tes e professores. 

3.2 METODOLOGIAS ATIVAS, ENSINO HÍBRIDO E PESQUISA NA 
ESCOLA 

O modelo de educação do século XXI requer a adoção de me-
todologias de ensino que permitam suprir determinadas necessida-
des, como uma formação integral e valorização do pensamento cientí-
fico e tecnológico.  Segundo Moran (2013, p. 67), “o ensino híbrido ou 
Blended Learning é uma metodologia de ensino ativa que se caracteri-
za por mesclar dois modelos de ensino: o presencial e o on-line”. Des-
sa maneira, o ensino híbrido é compreendido como uma metodologia 
que tem a finalidade de integrar momentos de estudos individuais e 
em grupo, ao qual, tem o objetivo de valorizar a autonomia do aluno. 

Sob esta ótica, o ensino híbrido dar ênfase aos modelos re-
flexivos de ensino, pois essa metodologia é guiada em sua essência 
pela valorização de um ensino mediado por tecnologias, e esse ensino 
precisa contribuir para uma prática pedagógica completa, contínua e 
construtivista. No entanto, esse modelo de ensino é enxergado como 
um desafio diante de um modelo de educação tradicional que se en-
contra intrinsecamente perpetuado no Brasil. 
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A educação é hibrida também porque acontece no 
contexto de uma sociedade imperfeita, contraditó-
ria em suas políticas e em seus modelos, entre os 
ideais afirmados e as práticas efetuadas; muitas 
das competências socioemocionais e valores apre-
goados não são coerentes com o comportamento 
cotidiano de uma parte dos gestores, docentes, alu-
nos e famílias. (MORAN in BACHIC; TANZI NETO; 
TREVISANI, 2015, p. 26)

Nesta perspectiva, a educação híbrida precisa acontecer em 
todos os espaços, elencado as diversas necessidades que o ambiente 
escolar se submete, ou seja, que chegue em todos os alunos acerca 
de uma valorização íntegra e correta. Em consoante, as metodologias 
ativas e o ensino híbrido precisam ser instalados nas instituições de 
ensino, com o intuito de quebrar paradigmas e desmistificar o tradicio-
nalismo perpetuado durantes anos no ensino.  

É importante ressaltar que as metodologias ativas trazem 
juntamente com o ensino híbrido o modelo de ensino de sala de aula 
inovadora que são estratégias que fomentam aprendizagem ativa. 
Conforme, os conceitos de Carbonell (2002, p. 19) a inovação na edu-
cação trata-se de um:

Um conjunto de intervenções, decisões e processos, com 
certo grau de intencionalidade e sistematização, que tra-
tam de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, 
modelos e práticas pedagógicas. E, por sua vez, intro-
duzir, em uma linha renovadora, novos projetos e progra-
mas, materiais curriculares, estratégias de ensino apren-
dizagem, modelos didáticos e outra forma de organizar e 
gerir o currículo, a escola e a dinâmica da classe.

De acordo com o autor, a inovação na educação precisa estar 
alinhada ao grau de intencionalidade e sistematização no que tange, a 
transformação de atitudes e práticas pedagógicas. Entretanto, a sala 
de aula inovadora projeta possibilidades e relações de diferentes sa-
beres que permitem o estudante a ter uma aprendizagem significativa, 
e esse modelo de ensino é uma metodologia ativa que se configura 
também no ensino híbrido, possibilitando assim uma ação educativa 
propicia para o professor. 

No tocante as metodologias ativas, é preciso pautar as suas 
particularidades que se configura no desenvolvimento de habilidades 
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e por conseguinte, alcance de competências, ao qual, o estudante é 
submetido a essas questões. Sobre isso, o ensinar na medida de dar 
autonomia ao aluno é buscar ações que sejam capazes de quebrar e 
dar um novo significado ao ensino atual, como por exemplo, um ensi-
no que utilize as tecnologias da informação e da comunicação tem um 
nível de inovação tendencial para a transformação na educação. 

Dessa forma, ao falar de metodologias ativas, ensino híbrido, 
pesquisa e a sala de aula inovadora é abordar de maneira significativa 
a relevância do conhecimento científico em sala de aula, pois, os estu-
dantes precisam ter uma atitude científica e fazer uso de uma concep-
ção que possa enfrentar e posicionar-se de maneira critica diante de 
seus comportamentos sociais, sustentáveis e éticos.

Educação científica é vista como uma das habili-
dades do século XXI, por ser este século marcado 
pela sociedade intensiva de conhecimentos, sen-
do apreciada como referência fundamental de toda 
a trajetória de estudos básicos e superiores, com 
realce fundamental a tipos diversificados de ensino 
médio e técnico. (DEMO, 2010, p. 15). 

O autor tem a finalidade de abordar como o conhecimento cien-
tífico é visto como destaque na sociedade atual, ao qual a mesma 
é vista como uma porta de conhecimento que tem o objetivo de dar 
acesso a outras temáticas. Atrelado a isso, a escola em sua plenitude 
junto ao corpo docente precisa integrar em seu currículo e em suas 
práticas pedagógicas, respectivamente o conhecimento científico pau-
tado nas metodologias ativas de ensino. No mundo em que a educa-
ção é vista como uma agente secundária de transformação, quebrar 
barreiras com a ferramenta do conhecimento é uma atitude de resis-
tência e principalmente democrática.  

Entretanto, pensar a educação pela pesquisa é perceber a ne-
cessidade de uma articulação entre teoria e prática, construindo co-
nhecimentos que vão além de uma instrução. Dessa maneira, é pos-
sível afirmar que a pesquisa está ligada diretamente ao conhecimento 
científico, em que uma constituí a outra. E para tanto, é peculiar afir-
mar que esses métodos precisam estar dentro do planejamento e da 
ação pedagógica do professor, e esse planejamento precisa pautar um 
ensino ativo e que protagonize o estudante. 
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Em consonância a temática, é válido ressaltar a importância 
que a pesquisa tem para o desenvolvimento das aulas. Outrossim, 
é preciso que o professor integre essa metodologia em sua prática 
pedagógica como requisito de construção de conhecimento, logo que, 
a educação científica e a pesquisa na sala de aula se estabelecem 
como uma experiência educativa e acima de tudo, como uma atitude 
de emancipação. Assim, defende Demo (2001, p. 16), a “pesquisa é o 
processo que deve aparecer em todo o trajeto educativo, como princí-
pio educativo que é”, ou seja, a pesquisa precisa estar ligada ao aluno 
desde a sua formação inicial, até o fim de seu processo de estudo e 
por conseguinte, de vivência. 

Portanto, as metodologias ativas precisam estar ligadas ao 
conhecimento científico e não meramente ao seguimento tradicional 
do currículo escolar. O professor por sua vez, deve contribuir para a 
construção do saber de seu aluno, em que seu espaço de aprendiza-
gem esteja pautado em procedimentos investigativos e atitudes éticas 
e epistemológicas. Dessa forma, os mesmos irão se utilizar de um 
conhecimento integral, afim de serem protagonistas do seu próprio 
aprendizado e se utilizar dele em toda a sua vida. Por fim, é preciso 
que a educação seja oferecida de maneira completa, e para que isso 
aconteça, ela precisa de fato ser de qualidade. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas análises e discussões das informações colhidas 
através de levantamentos bibliográficos e das principais ideias dos di-
ferentes autores, foi possível compreender a importância que essa te-
mática tem para a formação dos professores de uma maneira integral. 
Passarini (2007, p. 18) acredita que:

O processo de formação do professor é contínuo, inicia-
-se antes mesmo do curso de graduação, nas interações 
com os atores que fizeram e fazem parte de sua forma-
ção. E este processo sofre influência dos acontecimen-
tos históricos, políticos, culturais, possibilitando novos 
modos de pensar e diferentes maneiras de agir perante a 
realidade que o professor está inserido.
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Dessa forma, a construção deste artigo possibilitou uma visão 
ampla sobre como decorre o uso das metodologias ativas na educa-
ção. Nesta medida, é preciso lembrar que o objetivo deste artigo é 
abordar os modelos ativos do ensino como auxílio a prática docente, 
e contribuir para a transformação da sociedade e principalmente para 
a inovação na educação. 

Em virtude do que foi mencionado nesta produção, foi possível 
perceber a significância que as metodologias ativas tem para a cons-
trução do saber, atrelado ao enfrentamento de problemas com posicio-
namento crítico e reflexivo. Dessa maneira, ao falar de ensino híbrido, 
metodologias ativas e pesquisa é falar de uma educação emancipa-
tória que paute a libertação da ignorância para a luz do conhecimento 
numa perspectiva de mudança social.

Neste viés, é preciso mencionar que a educação é um pro-
cesso de grande significado para a construção do ser humano e do 
conhecimento científico, ela possibilita a integração e a inclusão dos 
indivíduos no meio social, contribuindo para a transformação das prá-
ticas e atitudes pessoais. A sociedade precisa valorizar e reforçar dia-
riamente a luta pela educação, levantando a bandeira da ciência e da 
equidade de forma significativa, pois, os princípios educativos preci-
sam de ações reais e democráticas que venham a permitir, o ser hu-
mano a buscar cada vez mais o conhecimento. Atrelado a isso, Bran-
dão afirma, 1986, p.7:

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igre-
ja ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós en-
volvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 
ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, 
para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a 
vida com a educação. Com uma ou com várias: educa-
ção? Educações. E já que pelo menos por isso sempre 
achamos que temos alguma coisa a dizer sobre a educa-
ção que nos invade a vida.

Em suma, essa produção contribuiu para uma reflexão extre-
mamente coerente a respeito das práticas pedagógicas dos professo-
res. Por conseguinte, hodiernamente, é válido considerar que é preci-
so ter um novo olhar para a sala de aula, no tocante a retificação dos 
currículos escolares e implementação das metodologias de ensino. 
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Por fim, educar é encontrar no outro a necessidade que não foi ouvida 
e reconhecida, é semear e mediar uma aprendizagem que seja capaz 
de transformar vidas, e que acima de tudo, possa ser instrumento de 
mudança social.

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, M.do C.; SOUZA, P.R. Modelos de Rotação do Ensino Hí-
brido: estações de trabalho e sala de aula invertida. E-Tech: Tecnolo-
gias para Competitividade Industrial. v. 9, n. 1, p. 03-16. Florianópolis: 
SENAI, 2016.

BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias ativas para uma edu-
cação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Pen-
so, 2018.

BACICH, Lilian; MORAN, José; TANZI NETO, Adolfo; TREVISANI, 
Fernando de Mello (org). Ensino Hibrido: personalização e Tecnolo-
gia na Educação. Porto Alegre: Penso. 2015.

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2001.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 33 ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1986.

CARBONELL, J. A aventura de inovar: a mudança na escola. Trad. 
F. Murad. Porto Alegre: Artmed, 2002.
DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 9 ed. São Paulo: 
Cortez, 2001.
DEMO, P.  Educação e Alfabetização Científica. Campinas, SP: Pa-
pirus, 2010.
DEWEY, J. Democracia e Educação. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1979.
LEITE, C. A territorialização das políticas e das práticas educativas. 
In: LEITE, C. (Org.) Mudanças Curriculares em Portugal. Transição 
para o Século XXI. Porto: Porto Editora, p. 25, 2005.
MORAN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. Cole-
ção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e 
Cidadania: aproximações jovens. v. II. 2013.



EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 206

NOGUEIRA, Regina da silva; OLIVEIRA, Ernesto Borba. A importân-
cia da Didática no Ensino Superior, 2011. 

SAVIANI, D. A filosofia da educação e o problema da inovação em 
educação. In: GARCIA, W. E. (org). Inovação educacional no Brasil: 
problemas e perspectivas. São Paulo: Cortez, p. 23-24, 1989.

PASSERINI, Gislaine Alexandre. O estágio supervisionado na for-
mação inicial de professores de matemática na ótica de estudan-
tes do curso de licenciatura em matemática da UEL. 121f. Dis-
sertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) 
– Universidade Estadual de Londrina. Londrina: UEL, 2007.



EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 207

CAPÍTULO 13

O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA PARA ALUNOS AUTISTAS

Eduardo Lincoln Mendes da Costa 
Acadêmico do Curso de Licenciatura em Letras Inglês

E-mail: eduardolincoln.mc@gmaili.com

Andréa da Silva Alves Sócio
Licenciada em Letras pela Faculdade de Alta Floresta - MT (FAF), 

Especialista em: Educação Inclusiva pela FAF 
(Faculdade de Alta Floresta - MT). 

Professora na UNIASSELVI e na Escola Estadual Cecília Meirelles. 
E-mail: andrea.15alves@gmail.com

Clodoaldo Adamczuk
Mestrando em Educação pela UDE (Universidad de la Empresa) 

de Montevidéu - Uruguai
Licenciado em Letras pela Faculdade de Alta Floresta - MT (FAF)

Especialista em: Didática do Ensino Superior pela FAF 
(Faculdade de Alta Floresta - MT) 

Linguística Aplicada ao Ensino da Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira pela AJES (Faculdades do Vale do Juruena) 

Políticas Sociais de Enfrentamento a Violência Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes pelo Instituto Varzeagrandense 

de Ensino. Funcionário Público. 
Professor universitário na Faculdade de Alta Floresta (FAF), 

Faculdade de Direito de Alta Floresta (FADAF) 
Professor no Colégio Alta Floresta. 
E-mail: clodoaldo2012@gmail.com

RESUMO
Este trabalho é voltado para orientar os profissionais da área da edu-
cação de como aplicar metodologias a fim de facilitar o aprendizado 
da língua inglesa para alunos autistas. As instituições no Brasil ainda 
não estão preparadas e muito menos capacitadas para receber este 
tipo de público, para isso é preciso incrementar pontos educacionais 
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especializados para que os profissionais da educação estejam aptos 
para trabalhar com os alunos especiais e dessa forma obter resulta-
dos positivos e estes são desafios que devem ser encarados passo a 
passo, porque a tendência nos decorrer dos anos é a busca dos pais 
por instituições que possam receber seus filhos e os mesmos possam 
acolher e ser um diferencial a mais no processo da educação, mas 
que possam ter aprendizados que sirvam para aglutinar seus conheci-
mentos, a instituição precisa acompanhar os avanços das tecnologias 
e das didáticas de ensino, para ser competente na arte de repassar 
metodologias de aprendizagem. Desta forma será descrito algumas 
orientações relevantes nesse processo de ensino e aprendizagem, 
bem como alguns autores que nortearam a pesquisa e serviram como 
inspiração para o trabalho docente. Também será apresentado todo 
o processo de elaboração da pesquisa através de um relato de expe-
riência através do contato com uma instituição de ensino que atende 
alunos portadores de necessidades especiais. 
Palavras-chave: Aprendizagem. Inglês. Autismo.

ABSTRACT
This work is aimed at guiding education professionals on how to apply 
methodologies in order to facilitate English language learning for autis-
tic students. Institutions in Brazil are not yet prepared and much less 
qualified to receive this type of public, for this it is necessary to increa-
se specialized educational points so that education professionals are 
able to work with special students and thus obtain positive results and 
these are challenges that must be faced step by step, because the 
trend over the years is the search of parents for institutions that can 
receive their children and they can welcome and be an extra differen-
tial in the education process, but that can have learnings that serve to 
bring together their knowledge, the institution needs to keep up with 
advances in technology and teaching didactics, to be competent in the 
art of passing on learning methodologies. In this way, some relevant 
guidelines in this teaching and learning process will be described, as 
well as some authors who guided the research and served as inspira-
tion for the teaching work. The entire research development process 
will also be presented through an experience report through contact 



EDUCAÇÃO: ENSAIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 209

with an educational institution that serves students with special needs.
Keywords: Learning. English. Autism.

 1 INTRODUÇÃO 

A tarefa do professor que atua na educação inclusiva é algo to-
talmente desafiador, no entanto em contrapartida é prazeroso e gratifi-
cante pois a troca de experiência é incomparável diante da possibilida-
de de aprender enquanto também se ensina. Com esse pensamento 
é que surge a ideia de mostrar através deste trabalho um pouco sobre 
o mundo das crianças autistas e as suas possibilidades de aprendi-
zagem através do ensino da língua inglesa, lembrando que elas têm 
o direito de adquirir uma língua estrangeira para o seu aprendizado 
e a inclusão nas escolas de pessoas com algum tipo de deficiência 
está tendo um aumento considerável, onde o preconceito tem dimi-
nuído e a inserção de PCDS tem tido uma aceitação não apenas em 
instituições educacionais, mas também quando se trata de vagas de 
empregos. É claro, que ainda existem barreiras a serem quebradas, 
pois o preconceito por parte de algumas pessoas e de instituições de 
educação ainda são muito evidentes, mas com o passar do tempo 
espera-se que todos que tenham algum tipo de deficiência, indepen-
dente de qualquer adversidade tenham direito a educação. 

Como forma de organização este trabalho se subdivide em al-
guns tópicos e forma que facilite a compreensão do leitor, sendo eles: 
a fundamentação teórica que busca referenciar autores que serviram 
como base de pesquisa sobre o assunto, é relatado também a vivên-
cia de estágio onde se descreve todo o processo de desenvolvimento 
da pesquisa e também as impressões de estágio esclarecendo um 
pouco a minha experiência enquanto docente e minhas expectativas 
enquanto profissional da área da educação e pra finalizar é referencia-
do todos os autores usados como fonte de pesquisa nesta experiência 
incrível vivenciada no mundo da educação inclusiva, especialmente 
com crianças autistas.
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2 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

Com base no crescente número de processos de inclusão de 
alunos especiais, em especial os autistas, na educação básica e su-
perior, o referido trabalho tem o intuito de ressaltar a importância do 
trabalho dos profissionais da educação em utilizar metodologias espe-
cíficas para alunos autistas, que cujos pais ou os mesmos tenham o 
interesse em aprender a língua inglesa, salientando que muitas esco-
las no Brasil, principalmente em escolas públicas não estão prepara-
das para trabalhar com pessoas deficientes, sejam elas de qualquer 
grau. É preciso mudar este cenário para que todos tenham acesso à 
educação, sim isso é possível! Se tiver um aparato por trás, por profis-
sionais capacitados e interessados em atuar numa área que ainda se 
encontra inexpressiva. Conforme aponta Moita Lopes (2005), o ensino 
de Língua Inglesa tem sido apontado também como uma forma de 
inclusão social.

A inclusão de alunos especiais com direito à educação ganhou 
reforços com a LDB (Lei de Diretrizes de Bases da educação Nacio-
nal) de 1996 e com a Convenção da Guatemala, de 2001. Desta forma, 
manter crianças com algum tipo de deficiência fora do ensino regular é 
considerado exclusão e crime. É preciso estar atento para não confun-
dir inclusão com interação, pois há uma grande diferença entre elas.

Na inclusão o vocabulário integração é abandona-
do, uma vez que o objetivo é incluir um aluno ou 
um grupo de alunos que já foram anteriormente ex-
cluídos. A meta primordial da inclusão é não deixar 
ninguém no exterior do ensino regular, desde o co-
meço (WERNECK, 1997, p.52).

Uma escola deverá estar pronta para atender variados tipos 
de alunos que venham a frequentar o recinto, para evitar situações 
de constrangimento por parte da instituição que deve preparar seus 
educadores para enfrentar situações adversas em uma sala de aula.

Atualmente as escolas têm se preparado para atender as ne-
cessidades dos alunos especiais, mas este processo ainda se encon-
tra bastante deficiente por não haver uma preocupação por parte dos 
governantes em adaptar os espaços escolares, adquirir recursos pe-
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dagógicos e capacitar os profissionais para o AEE (Atendimento Edu-
cacional Especializado), de forma que saibam trabalhar focando no 
potencial do aluno e não na dificuldade que ele apresenta:

Educação inclusiva é o conjunto de princípios e proce-
dimentos implementados pelos sistemas de ensino para 
adequar a realidade das escolas à realidade do alunado 
que, por sua vez, deve representar toda a diversidade hu-
mana. Nenhum tipo de aluno poderá ser rejeitado pelas 
escolas. As escolas passam a ser chamadas inclusivas 
no momento em que decidem aprender com os alunos o 
que deve ser eliminado, modificado, substituído ou acres-
centado nas seis áreas de acessibilidade, a fim de que 
cada aluno possa aprender pelo seu estilo de aprendiza-
gem e com o uso de todas as suas múltiplas inteligências 
(SASSAKI, 2003, p.15). 

Os métodos para a aprendizagem da língua inglesa para au-
tistas deverão ser de maneira enxuta, ou seja, sem maiores rodeios 
ou complexidades para uma compreensão rápida e eficaz dos alunos. 

A finalidade das instituições educacionais é apresentar as me-
lhores formas de aprendizagem da língua inglesa, visando à facilida-
de, entendimento dos alunos para que possam falar e escrever uma 
segunda língua estrangeira que deverá ser utilizada em um trabalho, 
viagens e outras necessidades que deverão ter e o papel do professor 
é de extrema importância quando o mesmo se torna autor de seu pró-
prio material de ensino, pois assim ele trará conteúdos que venham 
de encontro com a realidade vivenciada pelo aluno como afirma Lange 
(2009, p. 79, tradução nossa) onde diz que:

Quando os professores produzem seu próprio material de 
aula, eles não estão usando alguma atividade de um livro 
que pode não ter muita relação com a realidade de seus 
alunos. Produzindo seu próprio material eles deveriam 
pensar em um grupo específico de alunos, suas experiên-
cias, onde e como esses alunos vivem e, depois disso, 
pensar nas atividades que poderiam ajudar aqueles alu-
nos especificamente. É muito importante que o professor 
reflita sobre sua própria prática e continue estudando para 
melhorar sua prática em aula, ambas estão relacionadas.

Os materiais que podem ser utilizados pelos professores de-
verão despertar o interesse e a curiosidade das crianças como jogos 
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de memória, que envolvem imagens, números, fotos, a música que 
sempre é uma forma divertida para absorver aprendizagem e outros 
processos de associação que entre brincadeiras e interações com o 
professor e os demais alunos, visto que as crianças têm mais facili-
dade de aprender um segundo idioma conforme afirma Passel (1983, 
p. 36) “parece não haver dúvidas de que unicamente as crianças de 
menos de doze anos são capazes de assimilar uma língua de forma 
intuitiva e puramente imitativa”. 

A metodologia e o plano de ensino também tem uma impor-
tância fundamental no processo de aprendizagem que deverá ser um 
trabalho em conjunto entre a área da Pedagogia e os professores que 
deverão elaborar exercícios e atividades avaliativas para se certifica-
rem de que os alunos estão conseguindo ter um bom aprendizado e 
dessa forma tantos docentes quanto discentes estejam satisfeitos no 
decorrer de uma jornada de estudos que visa uma realização profis-
sional por parte do professor e aprendizagem de boa qualidade por 
parte dos alunos.

Observando este trabalho como orientação aos profissionais 
da educação, especificamente os professores de Língua Inglesa, vale 
considerar a importância de estes receberem uma formação inicial que 
contemple assuntos subjacentes aos desafios da prática profissional 
voltada para os alunos com necessidades educacionais especializa-
das, conforme orienta as diretrizes curriculares para o curso de Letras, 
onde o documento ressalta que a universidade não deve ser “vista 
apenas como produtora e detentora do conhecimento e do saber, mas, 
também, como instância voltada para atender às necessidades educa-
tivas e tecnológicas da sociedade.” (BRASIL, 2001, p. 29) 

Assim, toda a pesquisa busca tratar das possibilidades e de-
safios do processo de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa para 
alunos com Síndrome de Autismo.

3 VIVÊNCIA DO ESTÁGIO

A minha vivência de estágio foi 90% virtual devido à época 
de pandemia, escolhi uma escola estadual chamada Luiz Vaz de Ca-
mões que fica localizada perto de minha casa, justamente para ter um 
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apoio logístico sobre a construção do roteiro de observação virtual e 
também visando à possibilidade de ter um encontro presencial para 
que eu pudesse conhecer o ambiente e fazer um contato visual dos 
colaboradores da escola, porém não foi possível pois no dia que es-
tive presente para ver os alunos os mesmos não se encontravam na 
escola em virtude das aulas serem divididas em virtuais e presenciais 
e no dia que fui fazer a minha pesquisa eles não se encontravam no 
recinto. A escola é pública e ela recebe alunos com deficiência, mas 
pude observar que não deve ter o mesmo suporte do que uma es-
cola particular, na qual contrata professores especializados na área 
para que possa realmente atender essa necessidade, mas esse não 
é um problema isolado, posso garantir através de reportagens que o 
investimento em escolas públicas fica a desejar, o governo estadual e 
federal faz o investimento regular que nos governos anteriores já eram 
realizados. Para poder fazer o projeto senti uma certa dificuldade em 
encontrar um vasto material na internet para poder dar uma ajuda no 
sentido de incrementar nas minhas informações a respeito do ensino 
da língua inglesa para autistas, creio que não é umas preocupação 
por parte de governantes e afins no momento que tenha um certo 
investimento na educação de pessoas que possuam algum tipo de 
deficiência, talvez pelo fato do número de estudantes que necessitem 
deste apoio seja menor do que um estudante dito “normal” tenha um 
número maior de frequência.

Toda a temática do trabalho foi voltada para a educação inclu-
siva, pois esta requer um olhar e um cuidado especial e me desperta 
um certo interesse em descobrir caminhos que facilitem o processo de 
ensino e aprendizagem destes alunos na perspectiva da Língua Ingle-
sa e é com essa definição e ideia em mente que finalizo meu trabalho 
afirmando que autistas podem, sim, aprender uma nova língua. Varella 
(2011) diz que: Embora, em 1920, Karl Lashley tivesse sugerido que 
a distribuição dos neurônios no córtex cerebral (área que controla os 
movimentos) de macacos se alterava a cada semana, até a década de 
1970 o pensamento corrente era que as conexões entre os neurônios 
(sinapses), formadas na infância, permaneceriam imutáveis pelo resto 
da vida.
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4 IMPRESSÕES DO ESTÁGIO (CONSIDERAÇÕES FINAIS)

 A chegada de uma criança com diagnóstico de Autismo no am-
biente escolar, ainda hoje, gera um certo desconforto aos profissionais 
da educação, pois com cada uma delas chega junto um novo desafio 
no processo de ensino e aprendizagem e a expectativa de uma família 
em ver seu filho desenvolvendo habilidades e adquirindo conhecimen-
to que para muitos seria algo impossível. A preocupação é grande, eu 
compreendo, mas é preciso acreditarmos que é possível trazer um 
pouco de esperança para cada família através do comprometimento 
de toda a equipe escolar, todo apoio dos profissionais da área da saú-
de, do envolvimento familiar e mostrar que muita coisa mudou, muitos 
estudos e experiências, através da Neurociência, vêm sendo desen-
volvidos nesta área e tudo está mudando e evoluindo constantemente.

 Com este pensamento e com toda a experiência adquirida nes-
ta vivência de estágio é que este trabalho mostra que diagnóstico não 
é destino e que toda criança tem a chance e a condição de aprender 
sempre. Claro que não é algo tão simples assim, pois os desafios são 
grandes, principalmente se tratando de um segundo idioma para eles, 
mas se existem muitas formas de aprender, em contrapartida há muitas 
formas de ensinar, cabe ao professor o interesse e o preparo para isso.

 Para finalizar, minha gratidão pela oportunidade em adquirir 
tanto conhecimento através deste estágio e enriquecer ainda mais o 
meu currículo através desta experiência incrível no mundo do Autismo.
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CAPÍTULO 14

O USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

THE USE OF TECHNOLOGY IN SPECIAL EDUCATION

Lorrayne Pinheiro Torres
E-mail: los_123@live.com

RESUMO
A educação inclusiva consiste em observar as maneiras como nossas 
escolas, salas de aula, programas e aulas são projetados para que 
todas as crianças possam participar e aprender. A educação inclusiva 
não é apenas para algumas crianças. Ser incluído não é algo para o 
qual uma criança deva estar pronta. Todas as crianças estão sempre 
prontas para frequentar escolas regulares e salas de aula. Sua partici-
pação não é algo que deva ser conquistado. O uso de tecnologia em 
sala de aula está aumentando: muitos professores adotam dispositi-
vos técnicos em suas salas de aula de primeira infância, ajudando-os 
a apoiar na aprendizagem de cada criança com mais facilidade. A tec-
nologia desempenha um papel positivo no desenvolvimento e apren-
dizagem das crianças. Por meio do uso da tecnologia, os professo-
res têm acesso a métodos de ensino mais inovadores e aprimorados 
que lhes permitem promover a aprendizagem e criar um ambiente de 
aprendizagem ativo para as crianças. Uma nova pesquisa examinou 
como os professores usam a tecnologia em suas salas de aula da 
primeira infância. Os pesquisadores descobriram que a maioria dos 
professores integra dispositivos técnicos em seu ensino diário, mas 
que há necessidade de suporte para usar os dispositivos de forma 
mais eficaz.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Aprendizagem. Tecnologia. 

ABSTRACT: Inclusive education is about looking at the ways in which 
our schools, classrooms, programs, and classes are designed so that 
every child can participate and learn. Inclusive education is not just for 
a few children. Being included is not something a child should be ready 
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for. All children are always ready to attend regular schools and class-
rooms. Your participation is not something to be earned. The use of 
technology in the classroom is increasing: many teachers adopt tech-
nical devices in their early childhood classrooms, helping them to sup-
port each child’s learning more easily. Technology plays a positive role 
in children’s development and learning. Through the use of technology, 
teachers have access to more innovative and improved teaching meth-
ods that enable them to promote learning and create an active learning 
environment for children. New research has examined how teachers 
use technology in their early childhood classrooms. The researchers 
found that most teachers integrate technical devices into their daily 
teaching, but support is needed to use the devices more effectively.
Keywords: Inclusive education. Learning. Technology.

1 INTRODUÇÃO

A Educação inclusiva é quando todos os alunos, 
independentemente de quaisquer desafios que possam ter, são 
colocados em classes de educação geral adequadas à idade que 
estão em suas próprias escolas de bairro para receber instrução de 
alta qualidade, intervenções e apoios que lhes permitam ter sucesso 
no currículo básico.

A escola e a sala de aula partem da premissa de que os alu-
nos com deficiência são tão fundamentalmente competentes quanto 
os alunos sem deficiência. Portanto, todos os alunos podem ser par-
ticipantes integrais em suas salas de aula e na comunidade escolar 
local. Grande parte do movimento está relacionado à legislação que 
determina que os alunos recebam sua educação no ambiente menos 
restritivo. Isso significa que eles estão com seus pares sem deficiên-
cia no grau máximo possível, sendo a educação geral a colocação de 
primeira escolha para todos os alunos.

Uma educação inclusiva bem-sucedida ocorre principalmente 
por meio da aceitação, compreensão e atenção às diferenças e di-
versidade dos alunos, que podem incluir aspectos físicos, cognitivos, 
acadêmicos, sociais e emocionais. Isso não quer dizer que os alu-
nos nunca precisem perder tempo fora das aulas do ensino regular, 
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porque às vezes o fazem para um propósito muito específico - por 
exemplo, para terapia da fala ou terapia ocupacional. Mas o objetivo é 
que essa seja a exceção.

O princípio básico é fazer com que todos os alunos se sin-
tam bem-vindos, devidamente desafiados e apoiados em seus es-
forços. Também é extremamente importante que os adultos também 
sejam apoiados. Isso inclui o professor de educação regular e o pro-
fessor de educação especial, bem como todos os outros funcionários e 
professores que são os principais interessados   - e isso também inclui 
os pais.

2 O USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

No mundo moderno, estamos testemunhando o apagamento 
gradual das fronteiras. Esse processo não está relacionado apenas 
aos negócios ou à política. Hoje em dia, quase qualquer pessoa, ape-
sar de sua cidadania ou estado físico, pode obter serviços médicos 
ou educacionais em todo o mundo. Para regular essas relações entre 
uma pessoa e organizações internacionais, existem dezenas de co-
missões especializadas que criam leis e normas.

Os padrões educacionais afirmam que os alunos com deficiên-
cia devem ter oportunidades para realizar seu potencial. Eles devem 
participar da educação e do treinamento da mesma forma que os alu-
nos sem deficiência e que não estão sujeitos a discriminação. Devido 
ao avanço da indústria de TI, as tecnologias digitais são facilmente 
acessíveis e amplamente difundidas, o que permite utilizá-las para 
proporcionar novas oportunidades aos alunos.

Devido à grande diversidade de tipos de deficiência, o 
melhor resultado possível pode ser garantido pela utiliza-
ção de soluções personalizadas e concebidas de acordo 
com as necessidades de um determinado grupo de alu-
nos. (GIROTO, 2012 p. 13)

A tecnologia especial permite aumentar a independência de um 
aluno em particular, libertando-o da necessidade constante de envol-
vimento direto do professor. Como resultado, um aluno pode escolher 
a velocidade de aprendizagem que é conveniente para ele, o que leva 
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a um aprendizado mais personalizado. Quando um aluno não inibe o 
processo de aprendizagem para todo o grupo, permite reduzir o nível 
de ansiedade que também desempenha um papel significativo na edu-
cação. A implementação de tecnologias na educação especial permite 
simplificar a comunicação e melhorar as habilidades acadêmicas dos 
alunos com deficiência.

A tecnologia permite que uma sala de aula seja aprimo-
rada com eventos de aprendizagem individuais, permitin-
do que os instrutores proporcionem maior flexibilidade e 
diferenciação na instrução. Os professores podem usar 
a tecnologia para oferecer uma variedade de oportuni-
dades de aprendizagem e abordagens que envolvem, 
instruem e apoiam os alunos de educação especial com 
uma infinidade de táticas projetadas para atrair alunos in-
dividuais. Os alunos não estão mais presos em uma sala 
de aula que não entendem, tentando aprender em um 
ritmo que eles não conseguem acompanhar ou participar. 
(MARTORELLI, 2014 p. 18)

A tecnologia pode ajudar a equipe escolar a melhorar a ne-
cessária para as diretrizes estaduais e federais, bem como garantir a 
obtenção de financiamento adequado e oportuno. As soluções de ge-
renciamento de educação especial podem verificar se os serviços cor-
retos não estão apenas sendo oferecidos a todos os casos apropria-
dos, mas também rastreados e relatados para maximizar o reembolso.

Com a tecnologia certa, os educadores podem desenvolver 
e gerenciar documentos de educação especial de alta qualidade em 
conformidade, usando ações orientadas intuitivas e regras de leis fe-
derais e estaduais. A funcionalidade de relatórios pode ajudar a geren-
ciar a conformidade, identificando prazos e quais professores estão 
no caminho certo ou quais professores ficaram para trás. A tecnologia 
também pode ajudar os educadores a executar relatórios estaduais e 
distritais exigidos e, se permitido, enviar dados diretamente para agên-
cias governamentais relevantes. 

2.1 APLICANDO TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Existem muitas maneiras de como a tecnologia pode ajudar 
alunos com necessidades especiais. Por exemplo, alguns tipos de de-
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ficiência não permitem que os alunos usem texto manuscrito que seja 
parte integrante da educação “tradicional”. Usando ferramentas téc-
nicas destinadas ao reconhecimento e sintetização da fala humana, 
você pode evitar a necessidade de usar papel e caneta durante as 
aulas. Essa tecnologia também seria útil para alunos com distúrbios 
que não permitem processar as informações visuais corretamente. 
(SANTOS, 2015)

A tecnologia de computação adaptativa permite o uso de dis-
positivos digitais para contornar tarefas desafiadoras. Aplicativos de 
leitor de tela, como o JAWS, juntamente com teclados Braille especial-
mente projetados, permitem que alunos com deficiência visual usem 
o computador.

Os sistemas de comunicação aumentativa ajudam os alunos 
com problemas de fala a superar a barreira da comunicação. Esses 
sistemas usam gráficos de imagens, livros e computadores especiali-
zados que fornecem funções de previsão de palavras para uma comu-
nicação mais eficaz.

2.2 SERVIÇO BASEADO NA WEB PARA ENSINO À DISTÂNCIA

Devido a algumas formas de deficiência, os alunos com neces-
sidades especiais podem enfrentar problemas associados ao desloca-
mento de longas distâncias. As soluções de aprendizagem baseadas 
na Web permitem a prestação de serviços educacionais levando em 
consideração os interesses dos alunos e das organizações educacio-
nais. A tarefa é oferecer aos alunos ferramentas fáceis de usar e intuiti-
vas para a compra de cursos online, agendamento e acompanhamen-
to do progresso acadêmico.

Usando este software, os alunos podem solicitar um dos cursos 
educacionais disponíveis online, sem sair de casa. Além disso, existe 
a possibilidade de contratar um especialista que possua as compe-
tências necessárias para o ensino de alunos com uma determinada 
deficiência. (COSTA, 2017)

Aplicativos de bate-papo simples e intuitivos baseados na web 
permitem a criação de aulas online que ajudam os alunos com defi-
ciência a se comunicarem entre si e com o professor. Essas salas de 
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aula virtuais permitem que alunos e professores de diferentes partes 
do mundo participem de aulas ao vivo. O baixo custo dessa aborda-
gem ao processo educacional é uma de suas principais vantagens. Os 
alunos não precisam se preocupar com despesas de viagem. Tudo o 
que é necessário é um laptop ou tablet com acesso à internet.

Salas de bate-papo para até cinco usuários permitem a 
leitura de palestras para pequenos grupos de alunos. Em 
caso de necessidade de sessões individuais, o profes-
sor ou aluno pode iniciar um novo chat pessoa a pes-
soa. Usando o recurso de compartilhamento de tela, o 
professor pode demonstrar apresentações para toda a 
turma. O aplicativo também permite gravar as aulas. Isso 
significa que o conteúdo permanece acessível após ser 
entregue. (LOPES, 2017 p. 13)

O software de educação especial ajuda os alunos com defi-
ciência a alcançar seu potencial. Este aplicativo fornece aos professo-
res uma visão melhor do progresso do aluno. Ele permite rastrear um 
plano educacional para o aluno e fazer alterações, se necessário. Os 
educadores podem gerenciar melhor os planos de educação individua-
lizados, o que ajuda os alunos a alcançar resultados mais elevados.

O fluxo de trabalho automatizado e a criação de um único ban-
co de dados de todos os alunos podem reduzir a quantidade de pa-
pelada e melhorar a eficiência de uma organização educacional.  O 
uso da tecnologia na educação especial ajuda a quebrar as barreiras 
para as pessoas com deficiência e fornece-lhes acesso aos progra-
mas educacionais mais relevantes. O software e o hardware adequa-
damente projetados permitem que os alunos com necessidades espe-
ciais obtenham educação moderna e obtenham todas as informações 
necessárias online.

A tecnologia ajuda a fornecer aos alunos eventos de aprendi-
zagem individuais, permite alcançar maior flexibilidade e diferenciação 
nas metodologias educacionais. Com a tecnologia moderna, os pro-
fessores podem se adaptar às possibilidades de um aluno específico 
com o mínimo de esforço e escolher uma das dezenas de táticas de 
aprendizagem disponíveis projetadas para atender às necessidades 
de cada aluno.
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2.3 Tecnologia assistiva na era digital

A sala de aula do século 21 é composta por alunos de diferen-
tes origens culturais, étnicas e econômicas, demonstrando uma ampla 
gama de habilidades. Um dos maiores desafios que os educadores 
enfrentam em salas de aula inclusivas é diferenciar e fornecer instrução 
para alunos com habilidades e experiências variadas de uma forma 
que permita que todos os alunos tenham sucesso no currículo geral. 

Embora a tecnologia e os recursos digitais tenham chegado às 
salas de aula, muitos educadores ainda precisam aproveitar ao máximo a 
riqueza desses suportes. Frequentemente, a tecnologia é vista como uma 
atividade separada que foi imposta aos educadores, em vez de uma fer-
ramenta projetada universalmente que pode impulsionar o aprendizado e 
o desempenho dos alunos quando efetivamente integrada ao currículo.

Não apenas a disponibilidade, mas o uso integrado da 
tecnologia no currículo e na instrução é visto como um 
pré-requisito essencial para aumentar o desempenho 
dos alunos. Conforme observado pelos redatores desta 
lei, a tecnologia só pode ser uma solução eficaz para o 
desafio do desempenho do aluno se for parte integrante 
do processo de aprendizagem. (KLEINA, 2012 p. 45)

O computador ou a tecnologia digital é uma ferramenta curricu-
lar universalmente projetada que pode ser personalizada para atender 
às necessidades de uma população estudantil diversa. O currículo tra-
dicional, consistindo principalmente de livros, planilhas, palestras de 
professores e testes de papel e lápis, deixa muitos alunos incapazes 
de se envolver com o material. Indicativa de uma filosofia “tamanho 
único”, a rigidez de tal abordagem quase garante que apenas uma 
pequena porcentagem de alunos compreenderá e aplicará o conheci-
mento na medida em que os educadores desejam, usando métodos e 
materiais instrucionais tradicionais. (LIMA, 2007)

Considere, por exemplo, o número de alunos com dificuldades 
de aprendizagem que são forçados a extrair significado de um texto 
que não conseguem ler, muito menos compreender, ou alunos com 
caligrafia ou ortografia disfuncional que não conseguem começar a 
escrever um parágrafo simples. Embora acomodações como forne-
cer anotações ou reduzir as atribuições de trabalho possam ser úteis 
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às vezes, contar com esses suportes em vez de fornecer aos alunos 
ferramentas que lhes permitiriam se envolver com o material de uma 
forma significativa e produtiva, pode proibir os ganhos de longo prazo 
que nós desejamos.

A tecnologia assistiva possibilitou que os alunos cujas deficiên-
cias proibiam sua participação ou envolvimento em tarefas curricula-
res típicas, como leitura, escrita ou comunicação oral, se envolves-
sem com o conteúdo e respondessem de maneira que demonstrasse 
competência. Embora essas ferramentas tenham possibilitado a inclu-
são de muitos alunos no currículo geral, às vezes são consideradas 
apropriadas apenas para os alunos mais necessitados. Na verdade, 
um número cada vez maior de alunos identificados como estando em 
risco de reprovação ou cujo desempenho sugere que eles estão lutan-
do com um currículo entregue sob o modelo tradicional, muitas vezes 
não têm acesso a tais apoios que poderiam inflamar e transformar a 
produtividade. (LEMOS, 2002)

Da mesma forma, os alunos que atualmente usam a tecnologia 
assistiva como ferramenta para acessar um currículo tradicional ainda 
não conseguem alcançar o máximo possível quando a tecnologia está 
totalmente integrada aos métodos e materiais usados   para apresentar 
informações, aplicar conceitos e promover o envolvimento dos alunos. 
O conceito de um currículo projetado universalmente no qual a tecno-
logia não está apenas disponível, mas é incorporada aos métodos e 
materiais instrucionais usados   para ensinar todos os alunos, tem sido 
o foco de pesquisa do Centro de Tecnologia Especial Aplicada.

Uma nova pesquisa sobre o cérebro revela que a capacidade 
de aprender não é inerente, mas em grande parte determinada por 
uma troca entre as habilidades do aluno e as ferramentas e atividades 
nas quais ele se envolve. Três redes únicas e interconectadas no cé-
rebro ajudam o aluno a reconhecer padrões e analisar informações, 
planejar e executar estratégias e identificar e determinar prioridades. 

A aplicação e integração efetiva da tecnologia oferece aos alu-
nos com deficiência, bem como aos seus colegas sem deficiência, 
oportunidades não apenas de aprender habilidades tecnológicas es-
senciais valorizadas por empregadores em potencial, mas também de 
acessar, compreender e aplicar o conhecimento do conteúdo de ma-
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neiras significativas. Uma compilação de estudos realizados na última 
década confirma o fato de que, quando integrada ao currículo e asso-
ciada a estratégias ativas de aprendizagem, a tecnologia pode ter um 
impacto dramático no desempenho do aluno. (LOPES, 2017)

Nos últimos anos, a tecnologia abriu as portas para muitos alu-
nos com deficiência entrarem na sala de aula de educação geral. No 
entanto, seu uso isolado para ajudar os alunos a acessarem um cur-
rículo tradicionalmente entregue fica aquém de alcançar os ganhos 
possíveis quando a tecnologia está embutida no processo de aprendi-
zagem e nos materiais usados   com todos os alunos. Os desafios que 
os educadores enfrentam ao fornecer instrução para uma população 
diversa e em constante mudança, juntamente com a maior ênfase na 
responsabilidade pelo desempenho dos alunos, tornam a integração 
da tecnologia em métodos e materiais de ensino fundamental se qui-
sermos cumprir a ordem de não abandonar nenhum filho.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há uma necessidade definitiva de que os professores recebam 
apoio na implementação de uma sala de aula inclusiva. Uma revisão 
rigorosa da literatura de estudos revelou que a maioria dos professo-
res tinha atitudes neutras ou negativas sobre a educação inclusiva. 

No entanto, à semelhança dos pais, os professores com mais 
experiência - e, no caso dos professores, mais formação com educa-
ção inclusiva - foram significativamente mais positivos. As evidências 
confirmam que, para serem eficazes, os professores precisam de uma 
compreensão das melhores práticas de ensino e da instrução adapta-
da; mas atitudes positivas em relação à inclusão também estão entre 
as mais importantes para a criação de uma sala de aula inclusiva que 
funcione.

O futuro é realmente muito brilhante para esta aborda-
gem. Cresce a evidência de que a educação inclusiva e as salas de 
aula são capazes não apenas de atender aos requisitos dos alunos 
com deficiência, mas também de beneficiar os alunos do ensino regu-
lar. Vemos que, com a exposição, pais e professores se tornam mais 
positivos. O treinamento e o apoio permitem que os professores da 
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educação regular implementem a educação inclusiva com facilidade e 
sucesso. Ao redor é uma situação em que todos ganham!
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