














 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO: UMA BREVE DISCUSSÃO 
 

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN EDUCATION: A BRIEF DISCUSSION  
 

 

 
RESUMO 

 
O presente ar�go busca analisar a importância da Educação Ambiental mostrando através de fontes teóricas e os 
vários documentos oficiais.  A metodologia u�lizada foi por meio de fonte bibliográfica, tendo como instrumentos a 
pesquisa também bibliográfica, mostrando que a educação ambiental tem sido de tamanha importância. Os 
resultados desta pesquisa visam verificar o real cuidado com o planeta e com á vida humana.  A conclusão deste ar�go 
é perceber os muitos prejuízos que o homem tecnológico e moderno tem feito ao longo dos anos, precisando de 
ações e intervenções específica para salvar o planeta do maior vilão que é o próprio homem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Preservação. Conscien�zação. Humanidade. Sustentabilidade Planeta. 
 

 
ABSTRACT 

 
This ar�cle seeks to analyze the importance of Environmental Educa�on showing through theore�cal sources and 
various official documents. The methodology used was through a bibliographic source, with bibliographic research as 
instruments, showing that environmental educa�on has been of such importance. The results of this research aim to 
verify the real care for the planet and human life. The conclusion of this ar�cle is to realize the many damages that 
technological and modern man has done over the years, requiring specific ac�ons and interven�ons to save the planet 
from the greatest villain that is man himself. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o acelerado desenvolvimento econômico 

e tecnológico do Brasil e do mundo, a natureza e foi 

cada vez mais afeta da pela ação do homem. Nesse 

sen�do surgiu um número crescente de ví�mas e de 

catástrofes naturais. Tudo por causa as interferências 

nega�vas do homem no meio ambiente, de forma 

desequilibrada. 

Importância da Educação Ambiental e da 

Sustentabilidade no planeta terra é sinônimo de vida e 

de sobrevivência em meio aos desgastes de muitos dos 

recursos naturais. Assim a necessidade de se ampliar o 

direito ambiental, como algo obrigatório e emergencial 

para a espécie humana é de tamanha importância. 

 A temática deste estudo gira em torno da 

educação ambiental nas escolas e dos muitos 

problemas que a cerca, bem como as possíveis soluções 

para se construir um planeta de fato de sustentável, 

tendo como base a pesquisa de trabalhos de autores 

consagrados que discutem a temá�ca. 

 O obje�vo geral deste ar�go cien�fico é 

analisar a importância da educação ambiental nas 

escolas, influenciando posi�vamente no 

desenvolvimento de uma consciência sustentável. O 

consumo excessivo é um dos riscos da humanidade e a 

solução possível é o desenvolvimento sustentável. No 

que tange aos problemas centrais serão enfocados  ao 

do homem frente a uma sociedade consumista e 

capitalista. 

Fiorillo, (2007) as contribuições do 

desenvolvimento sustentável criam propostas no 

sen�do de garan�r a sustentabilidade e apoio financeiro 

e tecnológico aos países em desenvolvimento. Agenda 

21 e as metas de erradicação da pobreza, da fome e 

redução da mortalidade infan�l e do analfabe�smo 

dentre outras metas. A Educação Ambiental deve estar 

presente nos planejamentos pedagógicos de todos os 

níveis e modalidades do processo educa�vo 

relacionando o homem com a natureza tendo como 

referência                 os recursos naturais, que com uso 

indevido se esgotam e o responsável por essa 

degradação é o próprio ser humano, sendo necessário 

varias ações para amenizar tais problemas (MEDEIROS, 

2011). 

Muitas Conferências, Congressos, simpósios e 

eventos das Nações Unidas e de outros órgãos 

competentes, já foram realizados no Brasil e no mundo 

com o intuito de preservar o meio ambiente, 

conscien�zar a população mundial sem comprometer as 

gerações futuras, das quais sofrem uma serie de riscos a 

curto, médio e a longo prazo. Muitos até hoje, movidos 

pela ignorância e pela falta de conhecimentos 

acreditavam que o meio ambiente era uma fonte 

inesgotável de recursos, mas já foram comprovados 

cien�ficamente, que isso é um tema de grande 

preocupação. 

 O sistema capitalista e a ganância do homem 

em relação à devastação da natureza tem sido algo 

destru�vo e muito perigoso. O homem com seus 

desejos desenfreados e anseios de conforto e consumo 

tem sido uma grande ameaça, devastando tudo a sua 

frente muito rápido, sem limites em prol de seus 

obje�vos e interesses próprios e egoístas 

(ALBUQUERQUE, 2011). 

 A natureza com toda a sua riqueza e 

exuberância é chama�va e atraente aos olhos e ao 

bolso dos homens e das grandes empresas das mais 

diferentes áreas. A natureza em alguns casos indefesa 

em relação às ações do homem necessita de muitos 

anos para se recuperar das agressões sofridas pelos 

seres humanos, gerando enormes prejuízos para o meio 

ambiente e para o próprio homem com suas a�tudes 

cureis e desumanas (OLIVEIRA,2007). 

        O pensamento sobre o meio ambiente 

deve ser visto revisto com um olhar de humanização e 

da conservação sócio ambiental. Assim, fica a alerta 

mundial em relação aos problemas ambientais de 
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ontem de hoje e do futuro. Tais como o secamento e o 

alagamento dos rios e lagos, ilhas de calor e efeito 

desastrosos. (FONSECA, 2009) 

         A alerta, da Organização das Nações 

Unidas  (ONU) e de tantos outros órgãos relacionado 

com a temática de preservação ambiental busca 

resolver os problemas de conflitos entre o homem e o 

meio ambiente. Uma relação, que precisa ser 

harmoniosa, uma vez que todo e qualquer individuo, 

depende diretamente dos recursos naturais,  para a sua 

sobrevivência no planeta terra. 

       Fonseca (2009) a preocupação com a 

poluição na natureza, a redução do tempo das 

a�vidades industriais, tem sido uma das importantes 

ações para conservar o pouco de recursos, que ainda 

temos. Os países subdesenvolvidos, vem pensando e 

colocando em prá�ca a redução das a�vidades 

industriais, porque antes de uma base econômica de 

industrialização, deve ser pensado no direito á vida e a 

preservação da espécie humana. 

Muitas ins�tuições governamentais e não 

governamentais vem levantando a bandeira da  

importância do controle o do  uso dos recursos naturais, 

pelo homem e lembrar que parte deles não são 

renováveis e quando removidos da natureza em 

grandes quan�dades fazem falta deixando uma lacuna, 

as vezes até  irreversíveis e as consequências,  virão e 

serão pelas gerações futuras(LANFREDI,2002).  

 A UNESCO é um dos órgãos, responsáveis pelo  

tratamento das questões ambientais.E isso, é muito 

válido para todos os indivíduos A preocupação com o 

crescimento econômico e com o  processo tecnológico 

sem precedentes, as desigualdades entre pobres e ricos 

e entre nações e a crescente deteorização do meio 

�sico, numa escala mundial que apesar de ser um 

número pequeno de países acaba afetando toda a 

humanidade.Toda essa realidade precisa de ações e de 

intervenções precisas para que tal quadro caó�co seja 

posi�vamente transformado, 

A ordem Econômica Internacional capitalista da 

lucratividade, acima de tudo tem sido um dos grandes 

problemas na atualidade. A concepção de 

desenvolvimento, seja ele o econômico, o social, o 

cultural deve está pautado na sustentabilidade 

ambiental. A insatisfação incontrolável das necessidades 

egoístas e desejos desenfreados de todos os cidadãos 

da terra tem sido um perigo, que trará a curto, médio e 

longo prazo. (SATO, 2008). 

 A harmonia com a humanidade e o meio 

ambiente deve se buscar a erradicação da pobreza, da 

fome, do analfabe�smo, da poluição, da exploração e 

dominação, que são problemas cruciais e inaceitáveis, 

sendo vital que as pessoas de todas as nações insistam 

em favor de medidas cabíveis comuns a todos e que 

darão suporte ao crescimento sustentável, salvando as 

futuras gerações do caus.  

O setor econômico da lucra�vidade tem 

prejudicado as boas condições e qualidade de vida, das 

pessoas e do meio ambiente. É necessário assegurar 

meios de proteção e preservação para, que sejam 

assegurados a vida no planeta terra. 

      Silva (2012) explica que a educação 

ambiental deve ser sempre uma temática de grande 

peso e importância para a vida em todo o planeta. 

Conversar sobre os riscos ambientais provocados pela 

relação homem/natureza é decisivo para se traçar 

novos rumos da história do homem. 

  Os recursos naturais do mundo devem ser 

u�lizados de forma consciente e firme para que toda a 

humanidade se beneficiasse e proporcionasse melhor 

qualidade de vida paras a gerações atuais e para as 

futuras. A educação ambiental é um ramo da educação 

cujo obje�vo é a disseminação do conhecimento sobre 

o meio ambiente, a fim de ajudar à sua preservação e 

u�lização dos recursos sustentáveis. No entanto, tudo 

isso é ainda muito pouco em relação aos prejuízos e as 

necessidades, que se tem para preservar o que temos e 
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recuperar aquilo que já foi perdido, em nome da 

ambição dos homens (BRASIL,2013). 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualita�va com enfoque descri�vo, não experimental 

tecendo a temá�ca a cerca de trabalho de cunho 

bibliográfico. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

As pessoas necessitam de uma é�ca global 

sócio ambiental, meios tem sido um grande desafio na 

sociedade atualmente, uma vez que se tem uma série 

de problemas, que envolvem o egoísmo e o 

consumismo exagerado. Reconhecer que o meio 

ambiente tem sensibilidade e possui complexas relações 

entre humanidade e natureza, assegurando o 

desenvolvimento racional direcionado para uma 

distribuição justa dos recursos da Terra 

(SIRVINSKAS,2003).  

O desenvolvimento econômico sempre trouxe   

efeitos danosos e desastrosos para o meio 

ambiente.Desse modo, reu�lizar  materiais naturais,  

devem ser  assegurados sempre. 

      Metas, ações e intervenções ambientais na 

forma de polí�cas públicas, precisam acontecer em sua 

totalidade para que haja as melhorias das relações 

ecológicas da humanidade com a natureza e as pessoas 

conscien�zar a população no sen�do de ter 

conhecimento, habilidade, a�tude, mo�vação e 

compromisso na busca de soluções referentes às 

questões ambientais para solucioná-los, ou pelo menos 

amenizá-los. 

Uma parceria com a UNECO e o Programa de 

Meio Ambiente da ONU-PNUMA tem sido uma das 

grandes oportunidades de se relacionar e discu�r as  

principais questões  sobre educação ambiental.Tais 

como, promover a compreensão da existência e da 

importância da interdependência econômica, social, 

polí�ca e ecológica.É um dos grandes desafios para se 

consolidar uma consciência sócio ambiental. 

Proporcionar o conhecimento a�vo e 

transformador são a�tudes necessárias para a 

construção de uma consciência sócio ambiental. Induzir 

a sociedade, ao respeito do meio ambiente é um dos 

passos, que devem está presentes em todas as 

modalidades da educação básica. A consciência sócio 

ambiental auxilia aos  grupos sociais e os indivíduos 

adquirirem maiores e melhores a�tudes.E por fim, 

alcançarem uma qualidade de vida duradoura para os 

filhos, netos, bisnetos e tataranetos (ROCHA 

LOURES,2009). 

No Brasil a Lei n.6.938, de 1981, que dispõe 

sobre a Polí�ca Nacional do Meio Ambiente, suas 

finalidades e mecanismos de formulação e execução. No 

entanto, isso ainda é insuficiente para combater os 

crimes voltados para educação ambiental, que são tão 

numerosos. 

   A lei se refere à educação ambiental como 

fator importante para a preservação da natureza, mas 

só leis, decretos e incisos não, garantem que tal 

preservação aconteça. Dá subsídios, recursos e 

condições necessárias para a preservação da natureza e 

de seus recursos, que estão tão escassos. 

Segundo Leff (2007) a reorganização do 

processo educa�vo deve reforçar a importância de  

inves�mento maior  na formação de cidadãos 

ecologicamente preparadas para pensar e agir em 

meios aos exageros do consumismo e da sociedade 

capitalista, que visa apenas a lucra�vidade e o 

enriquecimento ilícito .  

A mudança de comportamento e de 

pensamento direcionados para educação ambiental, 

devem ser o alicerce para a formação do individuo 

muito mais preparado para atuar sob a pauta da 

sustentabilidade. 
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A silva (2012) a destruição do meio ambiente, 

da ecologia humana é a destruição do próprio homem. 

Construir novas visões de pensamento, frente a toda 

essa realidade é uma utopia, uma vez que a sociedade 

do consumismo e do capitalismo tem prevalecido muito 

mais. 

Para Bortolon & Mendes (2014) o meio 

ambiente, tem uma grande complexidade, mas que 

precisa ser trabalhada e respeitada em sua totalidade.  A 

diversidade da natureza está em risco, assim a espécie 

humana também está em risco. Construir novos 

caminhos para a sustentabilidade de mudar o mundo e 

reverter todos os efeitos nega�vos que criamos sobre a 

vida. Criar um ambiente de solidariedade e cooperação 

cole�va, tornaria o mundo muito melhor.  

Meio Ambiente e Desenvolvimento econômico, 

vivem duas situações opostas. A humanidade está 

marcada marcado pelo enfrentamento de relação 

contraditórias e que o tempo todo se chocam 

nega�vamente. O planeta, momento em que se 

encontra de tanta devassidão precisa de um cuidado 

especial para que o mesmo consiga oferecer qualidade 

de vida paras as futuras gerações ( ROCHA LOURES, 

2009). 

É necessário conciliar o desenvolvimento 

socioeconômico com o aproveitamento dos recursos da 

natureza, uma vez que o homem moderno também 

necessita de todas as regalias que a tecnologia e o 

conforta da vida nos grandes centros urbanos podem 

oferecer.  A cúpula econômica da terra, que visa a 

lucratividade e o enriquecimento precisa ser comba�do 

com rigor,onde limites precisam ser estabelecidos e 

respeitados (LANFREDI, 2002). 

 A necessidade de um desenvolvimento 

sustentável tem sido colocado nas grande mídias como 

algo muito bonito nos discursos e nas propagandas 

televisivas. No entanto o que se precisa são de ações e 

intervenções reais que combatam  com rigidez os 

crimes das mais diversas áreas do meio ambiente. 

Só discu�r propostas para o progresso 

ambiental, não basta, é preciso par�r para uma ação 

clara, obje�va e concreta para se chegar de fato  uma 

consciência sócio ambiental .A harmonia de homem e 

parecer ser algo impossível, mas é possível, desde que 

haja o respeito ambiental de tudo, que é re�rado e que 

precisa ser devolvido. (ROCHA LOURES,2009), 

        A natureza é sempre riquíssima e reage 

sempre seja posi�vamente ou nega�vamente, mas ela 

também garante a  qualidade de vida na geração atual e 

futura do planeta.Desde que o homem a saiba tratar 

com diligencia,amor e devolução de tudo aquilo, que 

tem sido re�rado da mesma.Por séculos, os homens 

sempre quiseram agregar riquezas, conquistas e 

espaços no sistema  econômicos.Desprezando a visão 

ambientais da conservação e da preservação  dos 

recursos naturais, que na verdade são grandiosas 

riquezas para toda a humanidade (GUILHERME,2009). 

  Garan�r a sustentabilidade e 

desenvolvimento de um planeta sem agressões e sem 

nenhum �po de violência é impossível. Mas dá para 

resolver muitos dos problemas ambientais em nome da 

tolerância, do respeito e da preservação.  

Já, para Sampaio (2011) o desenvolvimento 

econômico e apoio financeiro e tecnológico é ambição 

dos homens que detém o poder do capitalismo em todo 

o globo terrestre, mas o que realmente vale apena a 

preservação e manutenção da vida. Os homens com 

toda sua sabedoria voltada para o enriquecimento e a 

exploração dos recursos naturais, estabelecem  novas e 

desafiadoras metas de modelo de desenvolvimento, 

que gerem renda e valores numéricos em suas contas 

bancárias. 

Lanfredi (2002) ser sustentável é reduzir os 

padrões de consumo como combus�veis como o 

petróleo fossem subs�tuídos  por carvão mineral e 

tantos outros recursos, que podem ser facilmente 

subs�tuídos, e que é ecologicamente correta . 
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Sirvinskas (2003) a redução do consumismo em 

excesso é uma das formas de preservar os recursos 

naturais,o que evitaria a mortalidade de muitos, por 

falta da produção de alimentos.Uma vez que muita 

especialistas falam, que faltara alimentos ao longo 

prazo,uma vez que a terra já não produz mais como em 

outrora. 

 Desenvolvimento sustentável é sinônimo de 

vida e de manutenção da espécie humana. A redução de 

energia e dos vários �pos de lixo as que são produzidos 

todos aos anos representaria avanço significa�vos, 

quando se trata de sustentabilidade. 

Implementar a sustentabilidade como uma 

regra de vida, um novo modelo de vida é essencial para 

se evitar o caus, quando se trata de meio ambiente 

(SIRVINSKAS, 2003). 

         Várias ações ambientais tem sido  

aplicadas no presente,mas o  futuro é algo incerto e 

envolve uma série de ricos e complexidade.A natureza 

se encontra em total desequilíbrio,tal como o clima em 

total decadência.As emissões de gases poluente s dos 

carros tem sido um fator de risco para todos.E tal 

realidade precisa ser intervinda sabiamente.Uma vez 

que os gases poluente são responsáveis pelo 

aquecimento do planeta Terra,o que afeta diretamente 

e ameaça constante a toda a população do planeta terra 

(SILVA,2013).  

A educação ambiental sem duvida alguma é um  

processo de transformação, pois a mesma se define na 

forma de  responsabilidade de formação e 

transformação dos indivíduos. É dentro dessa área de 

estudos, que se prioriza os aspectos econômicos, 

sociais, polí�cos e é�cos no sen�do de despertar a 

consciência sócio ambiental. 

Sato, (2008) aponta os problemas causados 

pelo crescimento populacional como os avanços 

tecnológicos, urbanização, industrialização, 

desmatamento, erosão, poluição atmosférica, 

aquecimento global, precisam de atenção especifica. 

      Um cenário preocupante, que tem sido 

deixado de lado em muitas situações adversas que são 

manchetes nos principais veículos de comunicação. De 

forma interdisciplinar a educação ambiental 

abrangendo todas as áreas do conhecimento, onde a 

mesma não pode ser vista apenas como uma disciplina 

específica no currículo, como um processo forma�vo 

construído, para que seja de fato construído uma 

consciência de fato (SATO, 2008). 

        Tamaio, (2002) a educação ambiental é 

ainda faculta�va, um erro que precisa ser mudado 

posi�vamente. O Meio Ambiente,não é apenas um 

temá�ca  de cunho transversal,mas como algo, quer vão 

muito além do que um ponto transversal ou disciplina 

de currículo é sobrevivência da espécie humana. 

A palavra chave dever sempre 

sustentabilidade, uma condição de um sistema que 

permite a construção de ideias e de valores pautados na 

conservação e na preservação. Onde o uso dos recursos 

naturais, precisam ser usado com coerência e 

responsabilidade. Comprometer os recursos naturais 

atualmente é comprometer a vida das para gerações 

futuras. o princípio sustentabilidade, não é apenas um 

bordão d e discurso,mas sim  um planeta  que seja 

ecologicamente correto, economicamente viável, 

socialmente justo e culturalmente( GUIMARÃES,2003). 

A ecologia urbana é uma área de estudos 

ambientais dentro das áreas urbanas, que procura 

estudar os sistemas naturais procurando entender a 

interação de plantas, animais e de seres humanos. Tal 

harmonia representa a sobrevivência humana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Obje�vou-se com esse trabalho mostrar que a 

Educação Ambiental necessita ser desenvolvida de 

maneira planejada e conjunta como garante os 

documentos elaborados nas conferências já realizadas 

no sen�do de proteger o planeta das agressões 
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ambientais causadas pela ambição do ser humano que, 

lá atrás no início da Colonização acreditava-se que os 

recursos naturais nunca seriam reduzidos nem 

danificados. Hoje se percebe a gravidade desse 

problema mundial, trata-se da vida do planeta, da saúde 

do planeta que se encontra gravemente afetada pela 

inconsequência do ser humano. 

Para o efe�vo alcance dos obje�vos de uma 

polí�ca pública voltada para a Educação Ambiental faz-

se necessário maiores inves�mentos e ações asser�vos 

inserindo a sociedade como um todo desde as creches, 

escolas, as universidades, professores, alunos e demais 

envolvidos no processo.  

Sendo de suma importância, a Educação 

Ambiental cons�tui-se num instrumento muito 

importante na formação da consciência ambiental de 

todos os cidadãos do planeta como também sendo 

obje�vos de uma polí�ca pública fazer com que esses 

ditames legais vêm sendo cumpridos em relação à 

sustentabilidade ambiental através de seu componente 

pedagógico a ser inserido para todas as faixas etárias da 

população, traduzindo-se na sustentabilidade 

ambiental, tanto entre os cidadãos de hoje quanto os de 

amanhã. 

A pesquisa trouxe alguns ques�onamentos 

envolvendo a sustentabilidade, mostrando os 

problemas e apontado as possíveis soluções para uma 

educação ambiental mais exitosa, somente com um 

trabalho conjunto e par�cipativo é que teremos uma 

educação de sucesso e equidade. 

   Por úl�mo, em resposta ao obje�vo inicial e a 

situação problema aqui proposta, conclui-se que o 

obje�vo foi a�ngido, pois a par�r dessa discussão foi 

possível refle�r sobre a temá�ca, desconstruindo a 

visão preconceituosa acerca da educação ambiental . 

Como sugestão, indica-se que novos estudos sejam 

realizados dentro dessa importante temá�ca, para que 

sejam aprofundados outros aspectos que estão 

contextualizados com a temá�ca. 
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O DESAFIO DO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS NA RETENÇAO DE TALENTOS  
NOS DIAS ATUAIS 

 

THE CHALLENGE OF THE HUMAN RESOURCE PROFESSIONAL IN RETAINING  
TALENT IN CURRENT DAYS 

 
 

Reinaldo Rodrigues Lopes 1 
 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho estuda os desafios do Setor de Recursos Humanos na retenção de administração de talentos 
dentro das empresas. O obje�vo geral da pesquisa é mostrar a importância de es�mular habilidades e talentos 
humanos pelo setor de Recursos Humanos. Na retenção de talentos as organizações necessitam criar e manter 
ambientes de trabalhos desafiadores em que os talentos possam buscar de forma produ�va, a sa�sfação no emprego 
e os bene�cios financeiros das suas atribuições. Tem como proposta auxiliar os profissionais da área no que se refere 
a melhoria dos processos e implantação de polí�cas nas organizações para alcançar resultados por meio do seu capital 
intelectual. A revisão bibliográfica foi adotada como metodologia. Considera-se, por fim, que o Recursos Humanos 
pode influenciar na retenção e gestão de talentos na empresa, todavia, o gestor do setor específico em que se 
encontra o funcionário talentoso deve agir em harmonia com o Recursos Humanos na empresa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Talento. Recursos Humanos. Capital Intelectual. Retenção. 
 
 

ABSTRACT 
 

This study analyzes the challenges of Human Resources in retaining management talent in companies. The overall 
objec�ve of the research is to show the importance of s�mula�ng skills and human talent by the Human Resources 
department. In the search for talent reten�on, organiza�ons need to create and maintain environments challenging 
work, then talents can seek produc�vely, job sa�sfac�on and financial benefits of its du�es. Its proposal assist 
professionals with regard to process improvement and im plementa�on of policies in organiza�ons to achieve results 
through its intellectual capital. The literature review was adopted as methodology. It is considered finally that the 
Human Resources may influence the reten�on and management of talent in the c ompany, however, the specific 
industry in which the manager is the talented employee must act in harmony with the human resources in the 
company. 
 
KEYWORDS: Talent. Human Resources. Intellectual Capital. Company. Reten�on. 
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ÁREA DE CONHECIMENTO: RECURSOS HUMANOS.
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho aborda o tema com ampla visão de 

desafios dos profissionais para a gestão talentos, 

contextualiza, também, o diferencial compe��vo que 

empresas detêm ao adotar este sistema de dinâmica 

empresarial. O tema proposto traz o seguinte problema 

de pesquisa: Qual a importância e os desafios dos 

profissionais de Recursos Humanos em reter talentos 

humanos nos dias atuais? 

 Uma das hipóteses para o problema citado é 

verificar e avaliar perfis e enquadrar em programas  de 

capacitação com foco nas competências, assim 

es�mulando ap�dões e habilidades das pessoas dentro 

das organizações.  Outra hipótese apresentada 

são os bene�cios oferecidos pelas empresas, criando 

oportunidades de desenvolvimento pessoal buscando 

os talentos e competências especificas dentro de cada 

profissional. 

O obje�vo geral do trabalho é mostrar a 

importância de es�mular as habilidades e talentos 

humanos pelo setor de Recursos Humanos. Além disso, 

tem se, também, como finalidade do estudo, identificar 

os meios pelos quais o RH pode influenciar na retenção 

de talentos na empresa, bem como averiguar a 

possibilidade de adoção de algumas estratégias as quais 

possibilitem eficiência na administração dos 

funcionários talentosos. 

Neste contexto abordaremos dois níveis de 

relevância: cien�fica e social 

No que diz respeito ao conhecimento cien�fico, 

procura-se pesquisar os caminhos e desafios do 

profissional de recursos humanos em reter talentos, 

diferenciar e desenvolver cada profissional dentro da 

empresa. No aspecto social o que se espera das 

empresas é o reconhecimento do capital humano a 

valorização e o con�nuo inves�mento nas pessoas, com 

treinamentos, qualificações, plano de carreira, e uma 

polí�ca de valorização de talentos, com prá�cas 

con�nuas de feedback e um modelo de gestão de 

desempenho claro e bem estruturado. 

A revisão de literatura narra�va de nível 

exploratório foi adotada como método deste ar�go.  

Opta-se como metodologia a pesquisa bibliográfica com 

citações doutrinarias de autores especializados do 

tema, combinações de técnicas que operacionalizam as 

etapas da pesquisa, leitura crí�ca, resumos e redações 

de ideias. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

RETENÇÃO DE TALENTOS 

 

 Na sociedade atual em que o mercado 

diversificado apresenta uma compe��vidade 

significa�vamente alta e crescente, contar com uma 

equipe de colaboradores competentes é essencial. 

Segundo Mar�ns (2007) as empresas têm buscado 

inves�r cada vez mais na preparação de seus 

funcionários e na descoberta de novos profissionais que 

se destacam, os então chamados “talentos”. Assim, o 

recrutamento e a retenção destes talentos são fatores 

que possuem potencial para proporcionar um 

desenvolvimento a empresa, posicionando-as de forma 

sa�sfatória no mercado. 

 Com a globalização, a chegada da era da 

informação e a necessidade de inovação e 

desenvolvimento, o mercado em constante evolução 

passou a notar novas formas de apresentar diferenciais. 

As pessoas começaram a ser reconhecidas como a 

essência da organização. Dessa forma, os colaboradores 

passaram a desempenhar o principal papel dentro das 

organizações, que consiste em garan� -las uma 

vantagem compe��va ou uma fragilidade empresarial.  

 A par�r disso, surge o conceito de talento, ou, 

talento humano. Sendo: 

 

O Talento Humano nada mais é que um 
�po especial de pessoa. Para uma pessoa 
considerada talentosa, precisa ter algo 
diferente e que a valorize com relação às 
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demais. Podemos dizer que o Talento 
Humano é o resultado de uma mistura 
equilibrada de conhecimento, habilidade 
e competência. (MARTINS, 2007, p.17) 

 

 

 Portanto tal conceito consiste em um indivíduo 

que pode ser considerado “especial” , por conter 

caracterís�cas que o destaca dos demais. Sendo 

considerado pelo autor como o resultado de uma 

mistura de conhecimento, habilidade e competência, 

Mar�ns (2007, p.17) conceitua esses elementos: 

 a) Conhecimento: é o resultado do aprendizado 

adquirido, sendo ainda es�mulado que este seja 

con�nuo, sempre em busca de novas informações e 

conceitos. É, de forma simplificada, o saber em si. 

b) Habilidade: é como o conhecimento é 

aplicado, consis�ndo na ação de criar, inovar, 

desenvolver e acima de tudo, na capacidade de ser 

flexível e ágil no momento em que é preciso solucionar 

alguma questão ou problema. A habilidade, de forma 

sinte�zada, consiste na ideia de “saber como fazer”. 

c) Competência: é o conhecimento e a 

habilidade em prá�ca. Uma vez que se sabe o que fazer 

e como fazer, a competência é uma qualidade que se 

apresenta. Basicamente, a competência é o saber 

realizar, é a junção de todo o aprendizado e prá�ca em 

ação. 

Dessa forma, compreende-se que o talento é 

uma figura que se destaca pelo conjunto de suas 

qualidades, estando todas estas conectadas. O 

conhecimento, a habilidade e a competência é o que 

constrói e cons�tui a formação do profissional que, no 

mercado atual, é indispensável para as empresas. 

O recrutamento de talentos é cada vez mais 

comum nas grandes empresas que reconhecem a 

importância que seus colaboradores possuem. 

Entretanto, não é suficiente apenas integrar esses 

indivíduos de destaque à organização, é preciso saber 

ajustá-los aos padrões de gestão local e acima de tudo, 

retê-los. Ao terem conhecimento de que são 

significa�vamente mais relevantes do que os demais, os 

talentos tornam-se, de certa forma, autossuficientes. 

Dessa forma, é essencial que a relação destes dentro da 

organização seja bem trabalhada, a fim de mantê -los na 

empresa. 

Ainda, quando não conscientes de sua 

importância e desvalorizados dentro da empresa, os 

talentos, ao serem subes�mados, podem apresentar 

uma baixa no índice de produ�vidade ou até mesmo 

deixar a organização. Assim sendo, é extremamente 

relevante que estes sejam valorizados, reconhecidos e 

es�mulados. 

A importância dessa retenção se dá pela alta 

competi�vidade do mercado atual. A diversificação de 

segmentos e o crescente número de empresas e 

personalidades cria�vas que inovam a todo instante 

movimentando esse meio, torna o destaque de 

determinada organização cada vez mais dificultado.  

Assim, torna-se extremamente relevante que novos 

talentos sejam descobertos e principalmente, re�dos. 

Por meio das competências apresentadas por estes, a 

empresa torna-se significa�vamente mais promissora, 

adquirindo um potencial cada vez maior de 

desenvolvimento e produ�vidade. Dessa forma, ao 

possuir figuras de destaque, a organização, 

consequentemente, recebe um desempenho também 

destacável, garan�ndo seu espaço no compe��vo 

mercado atual. 

 

IDENTIFICANDO O TALENTO  

 

 No atual contexto econômico, a alta 

compe�tividade do mercado exige cada vez mais 

empenho das empresas. A iden�ficação e retenção de 

talentos na organização nunca foram tão importantes 

para as organizações, representando grande potencial 

de desenvolvimento e sobrevivência desta. Assim, a 

descoberta de indivíduos que se destacam em suas 

áreas de atuações torna-se cada vez mais importante no 
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mercado, podendo gerar ainda, um diferencial 

compe�tivo. 

 Para Lara (2004, p.93):  

 

As pessoas com talento natural são muito 
importantes. Elas representam toda a 
história da organização, são excelentes 
ques�onadores que procuram sempre 
soluções inteligentes, e muitas vezes são 
chamados simplesmente de "curiosos. 
(LARA, 2004, p.93) 

 

 

 Dessa forma, compreende-se que uma das 

formas mais básicas de se iden�ficar possíveis talentos 

consiste no ato de observação. Ao examinar 

atenciosamente o desempenho dos funcionários, é 

possível perceber os que possuem mais ap�dão para 

determinada função e quais estão sempre ques�onando 

as ações e apresentando soluções cria�vas e inovadoras 

para as situações decorrentes. 

 Segundo Charan (2008, p.1): 

 

Não há, contudo, escassez de talentos 
brutos. As empresas poderiam preencher 
a lacuna da liderança com seu próprio 
pessoal se soubessem como iden�ficar e 
desenvolver seus verdadeiros líderes 
potenciais. Não é, entretanto, o que 
acontece, apesar dos enormes recursos e 
tempo que alocam para a tarefa. 
(CHARAN, 2008, p.1) 

 

 

 Assim, é possível considerar que há uma 

viabilidade maior em empenhar-se em descobrir os 

talentos já presentes na organização do que procurá-los 

no ambiente externo. Por meio de métodos de 

iden�ficação, podem ser encontrados dentro da 

empresa profissionais promissores capazes de 

desempenhar funções mais elevadas que acarretariam 

em um desenvolvimento da en�dade.  

 De acordo com Lara (2004, p.93): 

 

Atualmente, a maioria das empresas já 
possui ferramentas importantes e 
certezas na seleção, preparação e teste 
dos novos funcionários na organização. As 
empresas devem analisar também seus 
sucessos e fracassos, avaliá-los de 
maneira sistemá�ca e registrar os 
ensinamentos de modo aberto, acessível a 
todos os funcionários. As avaliações de 
desempenho, sistemas de feedback, por 
projetos, obje�vos alcançados, soluções 
propostas bem como pesquisas 
organizacionais são excelentes fontes 
para a coleta de indicadores determinante 
do conhecimento do funcionário. (LARA, 
2004, p.93) 

 

 

 Dessa forma, consolida-se a ideia de gestão de 

conhecimento, responsável por iden�ficar as 

capacidades dos funcionários, assim como treiná-los e 

prepará-los para eventuais situações e funções. Além de 

potenciais treinamentos, sistemas de verificação e 

análises de desempenho também são ferramentas 

eficazes para a descoberta e manutenção de talentos. 

 De acordo com Lara (2004, p.93): “É preciso 

criar programas de contratação de trainees bem como 

iden�ficação e valorização de funcionários detentores 

de exper�se (experiência e habilidades pessoais) com o 

intuito de reter os mesmos na organização”. Sendo 

assim, a descoberta de talentos é tão importante 

quanto o acompanhamento destes, sendo de extrema 

relevância que sejam valorizados, es�mulados e re�dos.  

 Um método eficaz para a descoberta de novos 

talentos é o programa de sucessão, que consiste em um 

processo de iden�ficação, avaliação, preparação e 

acompanhamento de profissionais para a sucessão dos 

seus respec�vos líderes. Segundo Queiroz (2011, p.84): 

 

O principal obje�vo de um programa de 
sucessão é iden�ficar as posições 
estratégicas para o negócio e iden�ficar e 
desenvolver potenciais talentos para 
ocupá-las. Por isso, o processo sucessório 
tem repercussão direta na iden�ficação e 
retenção de talentos. (QUEIROZ, 2011, 
p.84) 
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 Dessa forma, considera-se que há diversas 

formas de se iden�ficar um talento. É de extrema 

viabilidade e eficácia, no entanto, descobrir os que 

potencialmente já existem na empresa e não são 

reconhecidos, sendo necessário observá-los, iden�ficá-

los e prepará-los para posteriores funções mais 

elevadas a serem desempenhadas. Ao reconhecer e 

u�lizar um talento, a organização to rna-se mais 

preparada e capacitada a enfrentar sua concorrência no 

atual mercado compe��vo. 

 

DESPERTANDO UM TALENTO 

 

As empresas precisam de um departamento que fique 

responsável pelas seleções de colaboradores. Os 

profissionais têm como responsabilidade recrutar e 

admi�r funcionários capazes, que apresentem as 

caracterís�cas e os talentos necessários para a 

organização.  

Por outro lado, muitos funcionários 

apresentam habilidades diferentes ou até mesmo não 

adequadas à empresa. Com isso é necessário que os 

responsáveis criem oportunidades para 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades 

necessárias para o ambiente empresarial. Sendo assim, 

muitas vezes as habilidades resultam no descobrimento 

de talentos. O crescimento da empresa depende desta 

etapa, pois, é quando os colaboradores são 

encaminhados para o desenvolvimento. Travassos 

(2003, p. 63) argumenta que “os progressos visam os 

cursos voltados para a realização de obje�vos pessoais, 

profissionais e sociais, despertando dons e talentos”. 

Tais cursos são formas inovadoras de garan�r que os 

indivíduos cresçam no interior das empresas. 

Todo este processo depende da forma como os 

profissionais abordam os colaboradores. O sistema 

permite que desde o recrutamento e seleção os 

indivíduos sejam adequados às caracterís�cas da 

organização, respeitando os deveres e direitos de cada 

um. Sendo que para que o sistema funcione, é 

necessário que todos os envolvidos estejam 

emprenhados em transmi�r os conhecimentos. É uma 

forma de ensinar os colaboradores garan�ndo bons 

resultados. Soares (2009, p.179) conceitua sobre o 

assunto: 

 

Ensinar é o desafio milenar da raça 
humana. Onde for, como for, para quem 
for, mas ensinar. Para a vida, para o 
crescimento, para abrir portas, alçar voos, 
criar oportunidades, despertar talentos. 
Este é o desafio, que permanece vivo nas 
academias sejam tradicionais, sejam 
alterna�vas. (SOARES, 2009, p. 179) 

 

 

Ou seja, por mais que a prá�ca do ensino seja 

algo de grande complexidade para os profissionais é 

necessário que os líderes u�lizem de técnicas 

inovadoras. Tal abordagem será essencial para garan�r 

que os colaboradores sejam adequados aos setores 

onde trabalham. 

Gregman (2008, p.17) defende que os líderes são os 

responsáveis por iden�ficar os profissionais com 

talento. Sendo que muitas vezes são os responsáveis 

também em despertar qualidades adormecidas nos 

colaboradores da empresa. Sendo assim criam sistemas 

onde os funcionários podem aperfeiçoar suas 

habilidades mais marcantes.  

Despertar um talento de um funcionário, ou 

até mesmo de uma equipe não é uma tarefa fácil. Pois, 

muitos colaboradores podem ter talentos ainda não 

descobertos, que somente serão expostos em uma 

situação específica. Gregman (2008, p. 163) afirma que 

existem alguns talentos que passam despercebidos, 

mais ainda assim são qualidades muito úteis, e podem 

ser transformados em caracterís�cas aparentes com o 

tempo e com a abordagem correta: 

� Alto nível de energia e entusiasmo; 

� Um genuíno senso de curiosidade e abertura; 
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� Capacidade de enxergar possibilidades que os outros 

não veem; 

� Profundo conhecimento de outros setores, de outras 

culturas e a�vidades; 

� Capacidade de comunicação e de interação; 

� Habilidades de realizar coisas importantes; 

� Capacidade de superar obstáculos aparentemente 

instransponíveis; 

� O dom de manter a calma e a concentração em 

situações de estresse; 

� Talento para resolver problemas complexos; 

� O dom da experiência; 

� O privilégio de ter come�do erros consideráveis e de 

ter aprendido com eles; 

� Capacidade de prever o futuro. 

Ou seja, todas as caracterís�cas abordadas acima, 

remetem-se ao fato de que os colaboradores podem se 

comportar de maneira diferente, dependendo da 

situação ao qual é subme�do. O autor ainda defende a 

teoria de que despertar talentos é um conceito simples, 

onde cada colaborador da empresa apresenta suas 

melhores caracterís�cas, e formam um conjunto de 

talentos, dons e capacidades que são disponibilizadas 

para a empresa (GREGMAN, 2008, p.163-168). Portanto, 

cabe aos profissionais de liderança escolher da melhor 

abordagem para se comunicar com suas equipes, em 

cada setor, adequando -se as novas situações, e também 

u�lizando da sua capacidade de observação em 

benefício do crescimento de todos, empresa e 

colaboradores. 

 

ESTRATÉGIA PARA MANTER TALENTOS  

 

 Muitas estratégias são desenvolvidas para 

diversos fins. Tanto no ambiente empresarial, como 

também no co�diano dos indivíduos. Muitas vezes, as 

estratégias são pensadas para auxiliar no cumprimento 

de um obje�vo, sendo que o universo é bem amplo para 

a formação de novas estratégias que se adequam na 

melhor forma. 

 Ainda assim é necessário ilustrar os conceitos 

básicos de estratégia.  Leitão, Ferreira e Azevedo (2008, 

p. 349) conceituam estratégia como: 

A estratégia empresarial é definida como a formulação 

de um plano que integra os obje�vos e as polí�cas de 

ação que conduzem ao desenvolvimento empresarial e 

que se torna dependente da forma como cada empresa 

formula e implementa as suas orientações estratégicas. 

(LEITÂO, FERREIRA e AZEVEDO, 2008, p. 349) 

 Seguindo a linha de pensamento dos autores, a 

estratégia é um termo que define o plano criado por um 

individuo para alcançar um obje�vo. No ambiente 

empresarial, é u�lizado em todos os setores para 

aumentar as chances da empresa de obter lucros, e 

melhorar a imagem de mercado, uma vez que as 

estratégias podem ser u�lizadas em várias situações.  

 Outra definição do termo estratégia é 

ressaltado por outro autor. Gomes (2007, p. 59) 

apresenta o conceito de estratégia como algo que “se 

torna a força de mediação ou harmonização, entre a 

organização e o ambiente, isto é, entre os contextos 

interno e externo”.  Ou seja, a estratégia pode ser 

u�lizada em bene�cio dos colaboradores e 

administradores, sendo que pode auxiliar na interação 

de ambos no ambiente empresarial.  

Dessa forma, o conceito de estratégia tende a 

agregar muitas variantes, uma vez que engloba várias 

formas de ser executada. Sendo assim, trata-se de uma 

perspec�va, onde conteúdo do plano não consiste em 

apenas uma posição escolhida, e sim, na melhor opção 

de ser escolhida no momento. Por esse mo�vo, o 

conceito tem muitas definições diferentes de diversos 

autores. (GOMES, 2007, p.58-60). 

No ambiente empresarial, as estratégias 

u�lizadas são muitas. Tanto para aumentar a produção, 

como para aprimorar o ambiente trabalhista, para 

vender mais, para obter lucros, para reduzir custos, e 

dentre outras. E com o foco maior no colaborador, 
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muitas empresas têm u�lizado das estratégias para unir 

ainda mais os indivíduos com os administradores. 

O setor de Recursos Humanos – também 

conhecido como RH – é um dos que lida diretamente 

com os funcionários. Juntamente como os líderes que 

são a forma de comunicação direta da empresa como os 

funcionários, os profissionais do RH têm sido muito 

u�lizados para gerir os colaboradores com mais 

habilidades. 

Os denominados talentos da empresa, são 

colaboradores que além de realizar suas tarefas, podem 

agregar ainda mais valor para a organização, sendo que 

contribuem internamente de muitas formas. Sendo 

assim, o RH tem sofrido algumas alterações em algumas 

empresas, para que o setor fique mais completo para 

lidar com os talentos. Como é ressaltado por Dame�o 

(2011, p.1): 

 

Tradicionalmente, o responsável pela 
gestão de talentos é o RH. Entretanto, 
para muitos execu�vos esta função ainda 
é percebida como uma área lenta e 
rea�va, pouco afeita à linguagem de 
negócios. Sendo assim, uma forma de 
"negociar" o RH e fortalecê-lo para apoiar 
a estratégia de negócios é u�lizar a 
Gestão de Processos como um diferencial 
compe�tivo na Gestão de Talentos. 
(DAMETTO, 2011, p.1) 

 

 

A gestão de processos por sua vez, auxilia os 

profissionais de Recursos Humanos a recrutar, 

selecionar, liderar e lidar com os talentos iden�ficados 

pela organização. O sistema permite que uma estratégia 

seja desenvolvida com o RH e o restante da empresa, 

para que todos sejam beneficiados. 

Como exemplo, tem-se a empresa Nestlé que u�liza de 

um sistema para garan�r que os seus talentos sejam 

man�dos no interior da empresa. Ou seja, dentre as 

a�tudes que são realizadas no interior da empresa, de 

forma resumida a organização usa de: aplicar 

constantemente os pilares da empresa que são 

iden�ficar, e definir os talentos. Posteriormente a 

empresa usa de formas para valorizar os colaboradores 

por seus perfis apresentados, e por fim, o foco da 

estratégia é a comunicação constante entre empresa e 

colaborador. (ABRH NACIONAL, 2011, p.2)  

Portanto, as empresas já iden�ficaram a 

importância de envolver estratégias em beneficio de 

seus colaboradores. Cabe aos profissionais tanto de 

Recursos Humanos, como de demais setores 

administra�vos perceber a necessidade de focar nos 

colaboradores que se destacam, para oferecer melhores 

condições trabalhistas, e mais oportunidades de 

demonstrar suas habilidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As empresas passam, na atualidade por um 

processo pelo qual estas têm de se adaptar à situação 

de concorrência com outras organizações. Sendo assim, 

dispor de técnicas e estratégias que possam auxiliar a 

empresa a obter maior produ�vidade e efe�vidade nos 

processos gerenciais. O tema abordado por este 

trabalho é os desafios do RH ante à problemá�ca e 

benefícios da retenção de talentos na empresa, 

hodiernamente. 

 Os talentos de uma empresa podem ser 

iden�ficados a qualquer momento, tanto em um 

período de seleção, como também no desempenho que 

apresentam no cumprimento de suas obrigações. E cabe 

aos setores específicos da organização, como 

profissionais de liderança, ou até mesmo os 

profissionais de Recursos Humanos para que, por meio 

da observação e análise, sejam capazes de iden�ficar 

esses colaboradores. 

 Buscou-se averiguar qual a importância e os 

desafios dos profissionais de Recursos Humanos em 

reter talentos humanos nos dias atuais. Por meio das 

linhas de investigação, considera-se que a avaliação e 

enquadramento de perfis de funcionários es�mula 
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ap�dões e habilidade das pessoas dentro das 

organizações.  

 Os sistemas adotados para manter os talentos 

no interior da empresa, são as formas de u�lizar os 

colaboradores de maneira estratégica, ao mesmo 

tempo em que usam como fatores de vantagem 

compe�tiva de mercado. Para que isso aconteça é 

necessário desenvolver na organização um processo 

juntamente do RH, que tem metade das funções dessa 

área, com o obje�vo de despertar as habilidades e 

aprimorar as melhores caracterís�cas de cada 

colaborador.  

 Por meio de uma análise, o fator de bene�cio 

agregado às empresas é ressaltado, pois, a par�r do 

momento em que o colaborador é valorizado, as suas 

caracterís�cas e habilidades são apresentadas também 

para benefício da empresa. Sendo assim, é possível que 

a empresa cresça no mercado por causa da união de 

talentos que são promovidos pelo corpo de 

funcionários. Insta salientar, também, que cabe ao 

departamento de Recursos Humanos estabelecer um 

ambiente empresarial o qual possa manter o nível de 

mo�vação dos funcionários talentosos sempre em um 

nível adequado, uma vez que o talento está, 

estritamente, condicionado aos aspectos mo�vacionais. 

 O presente trabalho não se encontra finalizado 

em todas as suas linhas de explanação, pelo fato de ter 

tratado especificamente da gestão de talento voltado 

para o setor de Recursos Humanos na empresa. Como a 

administração de gestão depende, também, do setor 

específico no qual o funcionário talentoso trabalha, são 

necessários maiores estudos na área para melhor 

entendimento sobre o assunto aqui ostentado. 
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DESAFIOS DO ENSINO REMOTO NA PANDEMIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

CHALLENGES OF REMOTE EDUCATION IN THE PANDEMIC: A LITERATURE REVIEW  
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RESUMO 
 
Para conter o avanço da pandemia de Covid-19 em todo o mundo, uma das ações que foram implementadas foi a 
suspensão das aulas presenciais nas escolas. Nesse contexto, as escolas precisaram responder aos impera�vos da 
sociedade de aprendizagem e necessitaram inventar estratégias para transferir o funcionamento para dentro da casa 
de estudantes e professores, para o desenvolvimento do ensino remoto.  Este trabalho tem o obje�vo de apresentar,  
através, de uma revisão bibliográfica os desafios do ensino remoto  na pandemia. Trata-se de pesquisa exploratória, 
descri�va, realizada por meio de revisão bibliográfica. A seleção do  material foi feita nos meses de maio e julho de 
2021. O local de realização deste estudo referiu- se ao ambiente virtual, nas bases de dados cien�ficas: Scien�fic 
Electronic Library Online (SciELO), Sistema de Información Cien�fica Redalyc, Portal CAPES e Educacional Resources 
Informa�on Center (ERIC). Foram encontrados 46 ar�gos nas Bases de Dados, após o refinamento, foi cons�tuído um 
grupo de 10 pesquisas para estudo. Os resultados encontrados apontam para os obstáculos impostos referentes à 
acessibilidade aos meios tecnológicos, principalmente pelas famílias de baixa renda. Os professores encontraram 
dificuldades na u�lização dos recursos digitais e o estabelecimento do vínculo para com os alunos, além da sobrecarga 
de trabalhos, associado ao ambiente domés�co e escolar no mesmo local.  De um modo geral evidenciou-se a 
necessidade do uso da tecnologia digital para os processos de ensino e aprendizagem, porém com a necessidade de 
a�ngir todas as classes sociais, principalmente das escolas públicas, requerendo do governo, medidas proa�vas e 
capazes de solucionar tais disparidades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto. Educação. Pandemia. Desafios. 
 
 

ABSTRACT 
 

To contain the spread of the Covid-19 pandemic around the world, one of the ac�ons that were implemented was the 
suspension of classroom classes in schools. In this context, schools needed to respond to the impera�ves of the 
learning society and needed to invent strategies to transfer the func�oning into the homes of students and teachers, 
for the development of remote learning. This work aims to present, through a literature review, the c hallenges of 
remote learning in the pandemic. This is an exploratory, descrip�ve research, carried out through a literature review. 
The material was selected in the months of May and July 2021. The place where this study was carried out referred to 
the virtual environment, in the scien�fic databases: Scien�fic Electronic Library Online (SciELO), Sistema de 
Información Cien�fica Redalyc, Portal CAPES and Educa�onal Resources Informa�on Center (ERIC). Forty -six ar�cles 
were found in the Databases, a�er refinement, a group of 10 researches was cons�tuted for study. The results found 
point to the obstacles imposed regarding accessibility to technological means, mainly by low -income families. 
Teachers found difficul�es in using digital resources and est ablishing a bond with students, in addi�on to the overload 
of work, associated with the home and school environment in the same place. In general, the need for the use of 
digital technology for teaching and learning processes was evidenced, but with the need to reach all social classes, 
especially in public schools, requiring the government to take proac�ve measures capable of solving such dispari�es.  
 
KEYWORDS: Remote Teaching. Educa�on. Pandemic. Challenges. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para conter o avanço da pandemia de Covid-19 

em todo o mundo, uma das ações que foram 

implementadas foi a suspensão das aulas presenciais 

nas escolas. De acordo com o relatório do Banco 

Mundial, mais de 1,5 bilhões de alunos ficaram sem 

estudos presenciais em 160 países. No Brasil, a 

legislação atual não permite que a educação básica seja 

feita no ensino a distância (EAD). No entanto, diante da 

emergência de saúde pública, diversas flexibilizações 

foram adotadas para que os alunos pudessem dar 

prosseguimento às aulas com o auxílio de suportes 

remotos de ensino e a introdução de novas 

metodologias, apoiadas em tecnologias digitais 

(FUTURA, 2020). 

Nesse contexto, as escolas precisaram 

responder aos impera�vos da sociedade de 

aprendizagem e necessitaram inventar estratégias para 

transferir o funcionamento para dentro da casa de 

estudantes e professores. No decorrer desse processo 

de migração das a�vidades escolares presenciais para 

ambientes virtuais, percebeu-se que diferentemente da 

EAD, cujo acento se dá nos mecanismos de controle, a 

análise das no�cias selecionadas mostra que a educação 

remota reforça mecanismos disciplinares, 

principalmente na formação humana e reconhecimento 

de papéis no processo forma�vo educacional, além da 

percepção da falta do convívio, dos barulhos, do 

contato �sico, do movimento do corpo, das interações, 

dos processos de socialização, da par�cipação em uma 

cole�vidade de forma mais efe�va (SOUZA E DAINEZ, 

2020). 

Então, com as limitações impostas ao 

funcionamento das escolas em decorrência da 

pandemia da Covid-19, os professores passaram a 

adotar o ensino remoto como a principal estratégia para 

o alcance dos obje�vos de aprendizagem. Não se trata, 

evidentemente, de estratégia capaz de suprir todas as 

necessidades dos estudantes, mas o que se tornou 

possível em decorrência da necessidade do 

distanciamento social, organizado a par�r de uma lógica 

que dissocia planejamento de execução, uma vez que a 

escola e os professores pensam e planejam 

determinadas a�vidades e entregam tais a�vidades à 

família que fica responsável pela sua execução (GIL E 

PESSONI, 2020; SARAIVA, TRAVERSINI e LOCKMANN, 

2020). 

A escolarização à domicílio envolve elaboração, 

planejamento e organização e quando se trata das 

escolas públicas, a contextualização de se manter o 

vínculo, respeitar o tempo de aprendizagem e garan�r 

uma educação inclusiva no momento de crise, requer 

uma adaptação em toda a estrutura educacional vigente 

no país, para atender às diferenças regionais e sociais. 

Dessa forma, este ar�go tem o obje�vo de realizar uma 

revisão bibliográfica sobre os desafios do ensino remoto 

na pandemia da COVID 19.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de pesquisa qualita�va, exploratória, 

descri�va, realizada por meio de revisão bibliográfica. A 

revisão bibliográfica é uma forma de pesquisa onde se 

u�liza como fonte de dados a literatura existente sobre 

o presente tema. Em consonância com Sampaio e 

Mancini (2007), esse �po de inves�gação disponibiliza 

um resumo das evidências relacionadas a uma 

estratégia de intervenção ou resposta específica, 

mediante a aplicação de métodos explícitos e 

sistema�zados de busca, apreciação crí�ca e síntese da 

informação selecionada. 

A seleção do material foi feita nos meses de 

maio e julho de 2021. O local de realização deste estudo 

referiu-se ao ambiente virtual, nas bases de dados 

cien�ficas. Para a inves�gação, realizou -se um 

levantamento da produção cien�fica relacionado aos 

desafios da alfabe�zação na prá�ca docente nas 

seguintes bases de dados: Scien�fic Electronic Library 

Online (SciELO), Sistema de Información Cien�fica 
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Redalyc, Portal CAPES e Educacional Resources 

Informa�on Center (ERIC), a par�r dos descritores: 

ensino remoto; desafios do ensino remoto; ensino 

remoto na pandemia.  

Tratando-se de uma inves�gação bibliográfica 

em banco de dados eletrônico de acesso público e, por 

não se aplicar à coleta de dados com pessoas, não foi 

subme�da à apreciação do Comitê de É�ca em Pesquisa 

(CEP). 

A seleção dos estudos que seriam analisados 

foi realizada com base nos seguintes critérios de 

inclusão: 1) ar�gos que associem os desafios do ensino 

remoto na pandemia, 2) terem sido redigidos na forma 

de ar�gos, 3) apresentarem texto completo.  

Os critérios de exclusão foram os seguintes: 1) 

apresentarem somente resumo, 2) repe�ção de um 

mesmo ar�go, encontrado em mais de um banco de 

dados, 3) não corresponderem aos obje�vos da 

pesquisa, 4) se tratar de um ar�go de revisão. Sendo 

que para a estruturação e organização da pesquisa 

seguiu às seguintes etapas: escolha do tema, 

levantamento bibliográfico, elaboração do plano de 

trabalho, iden�ficação, localização e obtenção das 

fontes, leitura do material, fichamento, análise, 

interpretação e redação do texto.  

Foram encontrados 46 ar�gos nas Bases de 

Dados, após o refinamento, foi cons�tuído um grupo de 

10 pesquisas para estudo. Em seguida foram feitas 

leituras em profundidade dos ar�gos selecionados. Para 

análise das informações foi realizada a organização do 

conteúdo encontrado quanto ao ano, �po de publicação 

e abordagem metodológica, essência do 

conteúdo/produção do conhecimento e recomendações 

dos autores. Isto é, após a coleta dos estudos incluídos 

na revisão bibliográfica, foi realizada análise, a qual 

permi�u resumir e avaliar os dados oriundos dos 

trabalhos incluídos nesta pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Saraiva, Traversini e Lockmann (2020) afirmam 

que mesmo em meio a essa situação caó�ca da 

pandemia de COVID-19, educar é preciso e toda a 

responsabilidade educa�va está a cargo do professor. 

Entretanto, apontam que nas escolas privadas, cujos 

alunos têm amplo acesso à internet e que podem 

prover soluções educacionais por meio de ferramentas 

digitais, durante o período de isolamento, têm sido 

realizadas muitas a�vidades síncronas, diferentemente 

da realidade das escolas públicas, na qual a maioria dos 

alunos não tem acesso a todo esse aparato tecnológico 

e de fácil acessibilidade. Assim, a maior parte das 

escolas, em especial as escolas públicas, têm se 

organizado a par�r dessa lógica da escolarização 

delivery, u�lizando uma variedade de recursos: 

a�vidades em folhas, impressas pela escola e 

encaminhada às casas dos estudantes, produção de 

vídeo enviados por WhatsApp, Facebook, blog da 

escola. 

E diante das dificuldades, Pádua e França- 

Carvalho (2020) traz o papel do coordenador 

pedagógico em tempo de pandemia, no qual o mesmo é 

desafiado a manter ou melhorar a qualidade da 

comunicação com aqueles que compõem a comunidade 

escolar, uma vez que o s diálogos presenciais foram 

subs�tuídos por videoconferências, requerendo nesse 

momento atenção redobrada no que seria apresentado, 

tanto na fala, quanto nas imagens. Houve também, o 

aumento de solicitações dos pais e / ou responsáveis, 

bem como dos professores, por meio do WhatsApp, 

onde todos são prontamente atendidos, bem como 

apresentada uma devolu�va, o que foi requisitado pelo 

coordenador, com o obje�vo de desenvolver uma 

linguagem clara para que a interação acontecesse de 

forma dinâmica. 

Os resultados ob�dos na pesquisa de Shimazaki 

Menegassi e Fellini (2020) realçaram alguns aspectos 

posi�vos e nega�vos do ensino remoto adotado no 

Estado do Paraná. No qual revelaram a preocupação 

existente a respeito dos alunos que se encontram 
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excluídos do acesso ao sistema por inúmeros mo�vos: 

a) a questão econômica; b) a língua u�lizada no 

ambiente familiar que se diverge da u�lizada pelos 

alunos; c) a falta de auxilio por parte dos pais; d) as 

dificuldades na compreensão de enunciados e na 

resolução das a�vidades; e) a distância entre as cidades; 

f) o acesso ao material produzido pela escola, entre 

muitos outros. 

Quanto aos desafios vivenciados pelos 

docentes e considerando os recursos tecnológicos como 

agentes facilitadores da aprendizagem, destaca-se a 

importância das escolas brasileiras (rede pública e 

privada) se tornarem mais tecnológicas. Para tanto, 

reafirma-se a necessidade de formação docente de 

qualidade, com base em um paradigma tecnológico, 

com sólida junção de teoria e prá�ca, híbrida, que 

contemplem momentos presenciais com os virtuais, 

com condições de colocar os conhecimentos adquiridos 

durante o curso, na prá�ca co�diana das escolas. Para 

tanto, requer o acesso a recursos tecnológicos digitais e 

conec�vidade tanto para professores, quanto para 

alunos nos âmbitos das ins�tuições escolares em nível 

nacional. O maior desafio enfrentado pelos professores 

foi o de ter de u�lizar-se dos meios tecnológicos sem 

estar completamente preparados, levando-os a uma 

reorganização cole�va em meio à crise pandêmica 

instalada. (ALVES, MARTINS e MOURA, 2021). 

Ocorre, porém, que uma das formas mais 

adotadas pelos professores no ensino remoto tem sido 

a videoconferência, já que é a que mais se aproxima das 

aulas exposi�vas, que ainda cons�tuem uma das 

estratégias mais adotadas pelos docentes do ensino 

superior. Embora seja indiscu�vel seu valor pedagógico, 

sobretudo em relação ao alcance de obje�vos 

cogni�vos, a videoconferência mostra-se insuficiente 

em relação a obje�vos de outros domínios, sobretudo 

do afe�vo, sendo um dos obstáculos para o 

estabelecimento de vínculo (GIL E PESSONI, 2020). 

Nas narra�vas visuais produzidas por dois 

jornais tradicionais – Folha de S.Paulo e O Globo – sobre 

as carências relacionadas ao ensino remoto no Brasil , 

apresentam demonstrações de sistemas simbólicos, 

levantando compreensões sobre a precariedade, os 

desafios educacionais de moradores das periferias 

brasileiras, da mesma forma que trabalham com 

estereó�pos nos discursos iden�tários e convocam 

norma�zações para falar dos sujeitos em situações de 

carência de estudo durante a pandemia. (PERNISA 

JUNIOR, LEAL E CAMPOS, 2021) 

Ao lado de muitas imagens de precariedade 

estão as de alunos de escolas par�culares que recebem 

materiais e acessam as aulas online. Ambos jornais 

construíram muitas no�cias ancoradas em relações de 

dualidade, u�lizando-se de comparações. Vale destacar 

as dis�nções entre a condução do ensino nas escolas 

par�culares e nas escolas públicas. Muitas significações 

podem ser observadas ao direcionamos nossos olhares 

para os capitais simbólicos em jogo, sobretudo no lugar 

ocupado pelo campo educacional nas conduções do 

fazer jornalís�co: as imagens públicas, as autoridades e 

as abordagens que dizem sobre o direito à educação, 

bem como tudo isso reverbera no tecido social.  

(PERNISA JUNIOR, LEAL E CAMPOS, 2021) 

Considerando as dificuldades de alunos e 

professores no uso de ferramentas tecnológicas para a 

educação, as desigualdades no acesso à internet, as 

diferenças nos níveis de aprendizagem dos estudantes e 

as questões sociais do Brasil, é necessário que existam 

estratégias governamentais que busquem minimizar  a 

ampliação das disparidades educacionais. (MORAIS, 

COSTA E PASSOS, 2021) 

O Parecer 05/2015 mostra inúmeras 

fragilidades e não se concre�zará na prá�ca, pois se 

revela como uma proposta eli�sta, uma vez que só 

famílias com acesso aos meios digitais conseguem dar 

conta dessa emergência educacional, sendo negligente 

quanto aos processos forma�vos. No contexto 

operacional, a a�vidade não presencial pelas mídias 

digitais invisibiliza a realidade das famílias de baixa 

renda, as quais, em sua maioria, possuem reduzido 
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acesso a dados móveis e números insuficientes de 

aparelhos, protagonizando um empecilho na 

con�nuidade das aulas, que por vezes ocorrem 

concomitantemente com outras demandas trabalhistas. 

Não basta a con�nuidade do processo educa�vo 

mediado pela teia curricular no sen�do da 

escolarização, mediante a transposição de a�vidades 

planejadas em plataformas, a�vidades impressas ou 

meios de comunicação, com um caráter de ensino 

instrucionista e passivo, com a padronização de 

currículo, sem considerar dificuldades próprias dos 

sujeitos nesse i�nerário da aprendizagem, relegando o 

papel crucial do professor nesse processo. No mais, 

corremos o risco de vivenciar a fase do improviso na 

educação (MASCARENHAS E FRANCO, 2020). 

As a�vidades remotas são importantes para 

que os estudantes mantenham o contato com 

professores, colegas e o ritmo de estudo, para que não 

apresentem muita dificuldade no retorno a ro�na.  Para 

isso, Ri�er, Peripolli e Bulegon (2021) relataram que é 

imprescindível a colaboração das famílias para es�mular 

os estudantes a aprenderem, no qual os professores 

precisam se desafiar buscando novas maneiras de 

recriar suas aulas, apoiados em recursos tecnológicos, 

de maneira que permitam compar�lhar aulas, fazer 

a�vidades, corrigir exercícios e realizar avaliações. 

Os resultados da pesquisa de Godoi et al (2020) 

revelou que a pandemia do Covid-19 potencializou o 

desenvolvimento profissional dos professores, 

oportunizando novas aprendizagens profissionais e à 

integração das TDICs no processo pedagógico, ponto 

posi�vo ao ensino remoto de caráter emergencial.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os principais desafios encontrados no ensino 

remoto, estão atrelados à invisibilidade das famílias de 

baixa renda no acesso aos meios tecnológicos e de 

instrução familiar, uma vez que os pais e responsáveis 

se tornaram orientadores das a�vidades pedagógicas 

repassadas para se con�nuar o processo de 

escolarização. O papel crucial do professor, além do 

planejamento e execução das a�vidades, inclui a 

tenta�va de se estabelecer o vínculo através de 

plataformas digitais. 

De um modo geral evidenciou-se a 

necessidade do uso da tecnologia digital para os 

processos de ensino e aprendizagem, porém com a 

necessidade de a�ngir todas as classes sociais. Com o 

isolamento social, consequência da pandemia, por 

conseguinte alunos e professores se viram com a 

necessidade da u�lização maciça de ferramentas digitais 

em subs�tuição às aulas presenciais, evidenciando as 

insuficiências da educação no país, como a falta de 

formação específica para professores e o entendimento 

por parte da sociedade e o precário acesso da 

comunidade escolar a recursos tecnológicos, como 

computadores e internet de qualidade, demonstrando 

mais uma vez as disparidades existentes no país e a 

necessidade de planejamento e implementação de 

ações efe�vas no contexto educacional.  
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AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOPEDAGOGIA PARA A PRÁTICA DA AVALIAÇÃO ESCOLAR  
 

THE CONTRIBUTIONS OF PSYCHOPEDAGOGY TO THE PRACTICE OF SCHOOL ASSESSMENT 
 

 
Maria Cláudia Ferreira dos Santos Bezerra 1 

 
 

RESUMO 
 
Avaliação escolar é um tema pesquisado por pedagogos, psicólogos, sociólogos, dentre outros profissionais. Na 
maioria das pesquisas o foco principal é a prá�ca da avaliação realizada pelos docentes. Diante de todos os estudos a 
avaliação tradicional ainda persiste. Diante da relevância do tema no meio educacio nal, esta pesquisa propõe refle�r 
sobre as contribuições dos psicopedagogos, trazendo um novo olhar sobre as prá�cas avalia�vas, bem como, detectar 
quais as influências da avaliação sobre o processo de ensino e aprendizagem. Pretende -se também, analisar as 
consequências da formação docente na prá�ca avalia�va e abordar a dualidade entre as avaliações tradicionais e 
forma�vas. Para alcançar os obje�vos propostos, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, bem como, uma pesquisa 
de campo em uma escola pública do município de Fortaleza, junto à 10 professores e 4 psicopedagogos de diferentes 
ins�tuições de ensino, possibilitando visões diferentes sobre o papel da avaliação no processo de ensino e 
aprendizagem. Diante da pesquisa realizada é possível constatar que existe um déficit na formação dos profissionais 
de educação em relação a avaliação fazendo com que seja priorizada a avaliação tradicional.  Enquanto, as 
contribuições que a psicopedagogia pode oferecer as ins�tuições de ensino, pode ser o de mediador como construtor 
de uma prá�ca docente reflexiva, comprome�do com a qualidade na educação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Psicopedagogia. Avaliação. Aprendizagem.   
 
 

 
ABSTRACT 

 
School evalua�on is a topic researched by pedagogues, psychologists, sociologists, among other professionals. In most 
researches, the main focus is the prac�ce of assessment carried out by teachers. Across all studies, the tradi�onal 
assessment s�ll persists. Given the relevance of the theme in the educa�onal environment, this resear ch proposes to 
reflect on the contribu�ons of psychopedagogists, bringing a new look at the assessment prac�ces, as well as 
detec�ng the influence of assessment on the teaching and learning process. It is also intended to analyze the 
consequences of teacher training in the assessment prac�ce and address the duality between tradi�onal and 
forma�ve assessments. To achieve the proposed objec�ves, a bibliographical research was carried out, as well as a 
field research in a public school in the city of Fortaleza, with 10 teachers and 4 psychopedagogues from different 
educa�onal ins�tu�ons, enabling different views on the role of evalua�on in teaching and learning process. In view of 
the research carried out, it is possible to see that there is a deficit in the training of educa�on professionals in rela�on 
to assessment, making tradi�onal assessment a priority. While the contribu�ons that psychopedagogy can offer 
educa�onal ins�tu�ons can be that of a mediator as a builder of a reflec�ve teaching  prac�ce, commi�ed to quality in 
educa�on. 
 
KEYWORDS: Psychopedagogy. Assessment. Learning.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Graduada em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú – UVA; Pós-Graduada em Psicopedagogia pela Faculdade 
Christus; Pós-Graduada em Educação Inclusiva pela Universidade Estadual do Ceará – UECE; Pós-Graduada em Gestão 
Escolar pela Faculdade dos Vales Elvira Dayrell - FAVED e Mestra em Ciências da Educação pela ACU - Absoulute 
Chris�an University. E-mail: claudiabezerraprojetos@hotmail.com. Currículo La�es: 
la�es.cnpq.br/9197666605261925 

 
 

ÁREA DE CONHECIMENTO: EDUCAÇÃO.

31A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



 
INTRODUÇÃO 

 

 Avaliar é uma ação presente no co�diano de 

todos. Por exemplo, avalia-se os produtos que serão 

consumidos, a competência e o compromisso de 

determinadas pessoas no emprego. Avaliar é uma ação 

inerente do ser humano. No que diz respeito ao 

contexto educacional, o processo avalia�vo do ensino e 

aprendizagem é o que determina toda a ação docente, 

neste ato está presente a subje�vidade.  

 A escolha deste tema jus�fica-se pelo fato de 

compreender que a avaliação está no centro das 

questões rela�vas ao processo de ensino-aprendizagem. 

E a psicopedagogia, enquanto área de conhecimento 

preocupada com a aprendizagem humana pode 

contribuir com elementos consistentes para uma 

possível mudança desse contexto. 

 Obje�va-se com esta pesquisa analisar as 

contribuições que a Psicopedagogia pode oferecer às 

ins�tuições de ensino, no que se refere à avaliação do 

processo ensino-aprendizagem, caracterizar a avaliação 

tradicional e a avaliação forma�va, a par�r de reflexões 

sobre a prá�ca de avaliações nas escolas, discu�r a 

respeito da importância da formação docente e 

comparar as visões dos professores e dos 

psicopedagogos acerca de suas experiências e 

percepções sobre a avaliação do processo de ensino-

aprendizagem. Isso contribuirá para que se 

contextualize as discussões apontadas pelos estudiosos 

da área e se compare com os dados ob�dos nesta 

pesquisa de campo. 

  

REFERENCIAL TEóRICO : 

A AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

 A avaliação é um tema amplamente 

pesquisado e discu�do principalmente na área da 

educação. Luckesi (1997) afirma que tantos os pais, 

alunos, docentes e o próprio sistema educacional têm 

priorizado a pedagogia do exame, onde, a avaliação está 

voltada para os percentuais de aprovação e reprovação. 

Temos como exemplo os ves�bulares de algumas 

universidades.   Para Méndez (2002, p. 34-35), 

“converte-se, então, em uma carreira pela obtenção de 

�tulos (...) o interesse em aprender, é outra questão, e 

o valor intrínseco dos conteúdos de aprendizagem fica à 

margem”. 

 Esta prá�ca não é nova na sociedade. Luckesi 

(1997) afirma que elas remontam aos séculos XVI e XVII, 

com a pedagogia jesuíta e comeniana. Para Comenio o 

medo era a mola propulsora para a aprendizagem. 

Sendo assim, a avaliação da aprendizagem tornou-se 

um fe�che, algo sobrenatural, independente do 

processo ensino-aprendizagem. Luckesi (1997, p. 23) 

afirma que “o medo e o fe�che são mecanismos 

imprescindíveis numa sociedade que não opera na 

transparência, mas sim em subterfúgios”. 

Luckesi (1997) destaca algumas consequências 

da pedagogia do exame sob os pontos de vista 

pedagógico, psicológico e sociológico. Do ponto de vista 

pedagógico, ao priorizar as provas e os exames, a 

função primordial, que seria a de fornecer elementos 

reflexivos para a melhoria do processo ensino-

aprendizagem. Do ponto de vista psicológico, gera 

personalidades submissas. Tendo no autocontrole 

psicológico um excelente mecanismo de controle. E sob  

o ponto de vista sociológico, a u�lização dos resultados 

das avaliações desvinculadas do processo ensino-

aprendizagem, tal como ocorre nessa pedagogia, 

contribui para a sele�vidade social, uma vez que opera 

de forma independente da construção das 

aprendizagens dos alunos. Sendo assim, a avaliação da 

aprendizagem se encontra a serviço de um modelo de 

sociedade dominante. 

Para Alvarengo (1999) o co�diano brasileiro em 

relação as avaliações de aprendizagem baseiam -se nas 

pedagogias tradicional, escolanovista e tecnicista. 
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...a avaliação da aprendizagem, enquanto 
área de conhecimento da educação, sofre 
influências dos diferentes contextos 
pedagógicos, sociais, polí�cos, 
econômicos e culturais. Essas influências 
podem ser exercidas também por 
modismos ou pela adoção de modelos da 
avaliação próprios de outras culturas. 
9ALVARENGO, 1999, p. 42)  
 

 
A prá�ca avalia�va do professor está atrelada a 

sua concepção de sociedade e educação. Apesar de as 

vezes apresentarem em seus discursos a afirma�va de 

que u�lizam elementos que contribuem para a 

formação de um cidadão crí�co e autônomo, acabam 

realizando um modelo tradicional e autoritário de 

ensino, sendo assim, com essa prá�ca fortalecem o 

modelo de sociedade existente, que alimenta a 

desigualdade e a injus�ça, pois “quando avalia ‘quem é 

melhor’ ou ‘quem é o mais competente’ se estabelece 

uma qualificação final que acompanhará o aluno, 

mesmo após sua saída da ins�tuição escolar”. 

9ALVARENGO, 1999, p. 36 -37) 

Um ponto que dificulta à qualidade da 

avaliação das aprendizagens dos alunos é uso das 

a�vidades cole�vas em detrimento às a�vidades 

diferenciadas. A presença de um número significa�vo 

de alunos não alfabe�zados nas salas de aula do 

segundo ao quinto ano reforçam a necessidade de 

u�lizar avaliações diferenciadas, respeitando as 

especificidades de cada aluno. 

Um outro ponto, é a promoção automá�ca dos 

alunos, mesmo antes de terem a�ngido as 

aprendizagens desejadas. A defesa em relação a este 

ponto é corrigir as distorções idade-série, garan�ndo 

que o aluno conclua o ensino fundamental na idade 

certa, ou seja nos nove anos previstos. De acordo com 

Demo (1998), este é um fato que mostra discrepância 

quando os alunos avançam sem a�ngirem a 

aprendizagem adequada, apesar de teoricamente 

sustentar a todo custo, as esta�s�cas educacionais, 

levando o Brasil a assumir uma melhor posição no 

Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das 

Nações Unidas (ONU). 

A promoção automá�ca se opõe de forma 

desordenada a prá�ca da reprovação indiscriminada por 

parte de alguns professores. Se, a primeira, 

teoricamente tenta proteger a autoes�ma do aluno, a 

segunda o sentencia ao fracasso escolar. Para Demo 

(1998) esta ação não ajuda no desenvolvimento crí�co 

do aluno em relação a sua aprendizagem, favorecendo o 

tão temido fracasso escolar, além de mascarar uma 

realidade que mais a frente será descoberta.  

 Luckesi (1997, p. 69) entende a “avaliação 

como um juízo de qualidade sobre dados relevantes 

tendo em vista uma tomada de decisão”. Para se falar 

do juízo de qualidade é necessário destacar que “lógica, 

juízos são afirmações ou negações sobre alguma coisa. 

Essas afirmações ou negações poderão incidir sobre o 

aspecto adje�vo da realidade”. (Luckesi,1997, p. 69). No 

primeiro aspecto definido como juízo de existência são 

considerados os dados empíricos da realidade, ou seja, 

como o objeto se apresenta em sua relação direta com 

o sujeito. No segundo aspecto, há uma caracterização 

da qualidade do obje�vo que está sendo julgado. Neste 

aspecto, ocorre uma comparação entre  o objeto e o 

padrão ideal dele. O juízo de qualidade deve se 

fundamentar em dados relevantes, considerando-se a 

qualidade das propriedades “�sicas” da realidade, ou 

seja, algo não sa�sfatório. 

 

No caso da aprendizagem, as 
propriedades “�sicas” são as condutas 
aprendidas e manifestadas pelos alunos. A 
sua aprendizagem será mais ou menos 
sa�sfatória na medida em que se 
aproximar mais ou menos do padrão 
ideal, da expecta�va que temos dessas 
condutas. (LUCKESI, 1997, p. 71) 

 
 

Outro aspecto importante na avaliação escolar 

é citado por Hoffmann (1998). Ela destaca a dicotomia 

existente entre o discurso de muitos educadores 

quando definem avaliação e a prá�ca em seu co�diano 
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escolar. A autora reforça o fato de que os professores 

afirmam que gostam de ensinar, mas, não de avaliar os 

alunos. Esta falta de reflexão revela um “grave caráter 

de omissão, julgar que não está bom e nada fazer a 

respeito” (Ib., Ibid., p. 187). 

É importante destacar que o modo como o 

aluno aprende está vinculado à qualidade do ensino, ou 

melhor, ao exercício profissional do professor. No  

entanto, vemos na prá�ca um: 

 

...tratamento isolado do ensino como 
sendo dis�nto da aprendizagem, e ambos 
desligados da avaliação [...] o que deveria 
permanecer unido é perdido na 
distribuição de funções difusas que só no 
conjunto adquirem sen�do. As 
responsabilidades também são dissipadas 
em um meio desintegrado (MÉNDEZ, 
2002, p.19). 

 
 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E SUA PRÁTICA 

AVALIATIVA 

 

Perrenoud (1999) ressalta que os 

procedimentos habituais de avaliação, principalmente 

nas escolas públicas, são obstáculos à mudança das 

prá�cas pedagógicas. Tais procedimentos são inerentes 

ao 

 

Sistema clássico de avaliação forçam os 
professores a preferir os conhecimentos 
isoláveis e cifráveis às competências do 
alto nível (raciocínio, comunicação), 
di�ceis de delimitar em uma prova escrita 
ou em tarefas individuais (PERRENOUD, 
1999, p. 66). 

 
 

A par�r dessas ideias surge o ques�onamento: 

de como promover aprendizagens significa�vas? De 

acordo com Demo (1995, p. 326) a formação deficitária 

dos professores em relação a este assunto é um dos 

fatores que contribuem para que esta aprendizagem 

significa�va não aconteça. Ele denuncia este fato.  

 

O desconhecimento sobre o processo de 
aprendizagem dos alunos é flagrante 
emergindo um círculo vicioso muito 
perverso: assim como o sistema 
desconhece as necessidades básicas da 
escola e seus docentes, estes também 
desconhecem os direitos dos alunos em 
termos de aprendizagem.   

 
 

Nas ins�tuições escolares do município de 

Fortaleza e porque não dizer na maioria das ins�tuições 

de todo o país, a avaliação que o professor realiza para 

classificar e diagnos�car as aprendizagens do aluno têm 

sido o principal parâmetro para medir a qualidade da 

educação. No entanto, Falcão Filho (1995) afirma em 

sua pesquisa, que o ensino oferecido deveria ser 

avaliado com a mesma intensidade com que se avalia a 

aprendizagem do aluno. Um dos ques�onamentos do 

autor é como acontece a formação do professor e 

enfa�za a necessidade de incluir no processo avalia�vo 

o ensino do professor e suas condições de trabalho, a 

organização da escola e seu núcleo gestor.  

Nesse sen�do, Demo (1995, p. 325) afirma que, 

em todo processo avalia�vo, “só pode avaliar com 

autoridade quem é avaliado”. Ele destaca a dificuldade 

do professor em ser avaliado, este fato se revela, 

quando eles u�lizam muitas vezes da “tá�ca” da 

autoavaliação, como mecanismo de autodefesa, para 

não revelar a fragilidade de sua formação. 

Hoffmann (1998, p. 182) destaca a 

superficialidade da formação de professores no que diz 

respeito à avaliação. “Seus procedimentos, até então, 

são meras repe�ções de prá�cas vividas enquanto 

estudante (da pré-escola à universidade), empiristas e 

intui�vos, sem sequer fazer reflexões mais sérias sobre 

significados”. Permanecer somente na crí�ca às prá�cas 

executadas na escola provoca desânimo, ansiedade e 

indignação. No entanto,  

 

Não quer dizer que não se deva desvelar 
tais crí�cas, através dos professores e dos 
teóricos em educação, mas é importante 
o desencadeamento de propostas 
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alterna�vas diante das crí�cas feitas. 
(HOFFMANN, 1998, p. 184) 

 
Para que avaliação escolar abandone esse 

caráter an�democrá�co, Luckesi (2000) propõe uma 

modificação de seus aspectos classificatórios para 

aspectos diagnós�cos, na qual a avaliação será 

instrumento para compreensão do estágio de 

aprendizagem em que o aluno se encontra. A par�r 

dessa compreensão, então, serão tomadas decisões a 

fim de garan�r ao aluno seu avanço no processo de 

aprendizagem. 

Para Demo (1995, p. 322), a avaliação 

democrá�ca é 

 

Antes de mais nada educa�va. Segue, 
pois, que não é feita para excluir, 
machucar, desfazer, liquidar. Neste 
sen�do, definimos avaliação como 
processo permanente de sustentação da 
aprendizagem do aluno, no espaço 
escolar.  

 
 

É importante que o professor desenvolva um 

olhar sociológico sobre sua prá�ca avalia�va, pois, o 

ajudaria a compreender as consequências de suas 

ações, tornando-as mais justas. De acordo com Ludke 

(1992, p. 16): 

 

Uma reflexão sociológica de cada 
professor, sobre seu próprio trabalho e a 
quem está servindo, poderia vir a 
contribuir muito no encaminhamento da 
escola para a sua função transformadora 
e não simplesmente reprodutora da atual 
sociedade. 

 
 

Portanto, é possível constatar que a 

compreensão dos professores sobre o processo 

avalia�vo é condição necessária para o sucesso da 

prá�ca docente. E somente por meio de um programa 

de formação con�nua desses profissionais se poderá ter 

como resultado a melhoria da qualidade do ensino. 

 

A AVALIAÇÃO FORMATIVA X AVALIAÇÃO. 

TRADICIONAL: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA 

AVALIATIVA ESCOLAR 

 Neste capítulo está sendo explicitado as 

caracterís�cas das avaliações tradicionais e as 

alterna�vas. Méndez (2002, p. 22-23) organiza de forma 

a apresenta a dualidade existente. 

 

AVALIAÇÃO ALTERNATIVA : 
A avaliação a par�r da 
racionalidade prá�ca 
(ação comunica�va) 

AVALIAÇÃO 
TRADICIONAL: 

A avaliação a par�r da 
racionalidade técnica 

(ação estratégica) 

Avaliação forma�va Avaliação soma�va 

Avaliação interna Avaliação externa 

Avaliação referida a 
princípios educa�vos 

Avaliação referida a 
critérios ou criterial e 
referida a normas ou 
norma�va 

Avaliação horizontal Avaliação ver�cal 

Avaliação dinâmica Avaliação pontual 

Avaliação processual Avaliação terminal 

Avaliação compartilhada Heteroavaliação 

Avaliação compar�lhada Avaliação individual 

Avaliação con�nua Avaliação final 

Autoavaliação, Co 
avaliação 

Avaliação feita pelo 
professor 

Provas de ensaio, de 
elaboração e de aplicação 

Exame tradicional, 
provas obje�vas 

Preocupação com a 
compreensão, com a 
bondade 

Preocupação com a 
confiabilidade, com a 
validade 

Interesse pelo singular 
(estudo de caso) 

Interesse pela 
generalização (plano 
experimental) 

Subje�vidade reconhecida Obje�vidade como fim 
em si mesma 

Implicação/compromisso 
do professor 

Distanciamento em 
nome da 
imparcialidade 

Avaliação da 
aprendizagem 

Medida do rendimento 
escolar 

Credibilidade Confiabilidade 

Atenção pontual a todo o 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Centrado no resultado 
ou alcance de obje�vos 

Qualidade/equidade Eficácia/eficiência/rent
abilidade 

Ensino dirigido à 
compreensão 

Ensino dirigido ao 
exame 

O mais valioso é 
iden�ficado por seu 
interesse forma�vo 

O mais valioso é 
iden�ficado por ser o 
mais valorizado, o que 
mais pontua 
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Corresponsabilidade e 
compromisso 

Neutralidade e 
distanciamento 

Coleta de informações por 
diferentes meios 

O exame cons�tui a 
fonte de informação 

Explicação dos critérios de 
avaliação 

Os critérios de 
avaliação costumam 
ser implícitos 

Avaliação integrada em 
tarefas de aprendizagem 

A avaliação ocupa 
espaço e tempo à 
parte 

A avaliação segue 
princípios coletados no 
projeto educa�vo da 
escola 

A avaliação é exercida 
segundo o es�lo de 
cada professor 

Negociação de critérios de 
avaliação 

Avaliação de critérios 
não-explicitados 

A�vidade de 
conhecimento e de 
aprendizagem 

Ato de controle e 
sanção 

Equanimidade Imparcialidade 

Flexibilidade Programação 

Professor pesquisador Professor especialista 
em conhecimentos 
acadêmicos 

Desenvolvimento 
profissional 

Instrumento 
administra�vo do 
professor 

Exercício é�co Exercício técnico 

Orientada a prá�ca Orientada pela 
programação ao 
exame 

Hones�dade Imparcialidade 

Guiada pelos princípios 
curriculares 

Orientada aos 
resultados 

Ação justa Ação neutra 

Valorização Medição 

Equita�vo Eli�sta 

Subje�vidade exercida 
responsavelmente 

Obje�vidade 
controlada 
tecnicamente 

Interesse é�co Interesse técnico 

Par�cipação do aluno Intervenção do 
professor 

Atende à globalização dos 
conteúdos 

Centra sua atenção em 
unidades discretas 

Compreensão Indicadores de conduta 

Compreensão processual 
de rendimento 

Explicação causal de 
rendimento 

Conhecimento 
interdisciplinar 

Centrado em cada 
disciplina isoladamente 

Responsabilidade e 
autonomia docente 
assumidas 

Prestação de contas, 
controle externo 

 

Percebe-se por meio deste esquema, o 

antagonismo entre a avaliação tradicional, marcada pela 

racionalidade técnica, e a avaliação alterna�va pautada 

em uma racionalidade prá�ca. Refle�r sobre as 

dualidades presentes na avaliação escolar é um 

importante passo rumo à construção de uma nova 

práxis. Esse esquema pode, portanto, como sugere o 

autor, ser u�lizado como recurso para possíveis 

debates. 

 

O PSICOPEDAGOGO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR: NOVO 

OLHAR SOBRE A PRÁTICA DE AVALIAÇÃO  

 

 Diante das incertezas presentes em nosso 

co�diano, Scoz  (2001) ressalta a necessidade de se 

resgatar o sujeito em sua construção do conhecimento, 

afirmando que, na compreensão do processo 

educacional, é crucial o reconhecimento da 

subje�vidade dos sujeitos envolvidos. 

 

Na educação, no que se refere à formação 
de alunos e professores, não podemos 
mais ignorar o fator mais importante para 
a compreensão do processo educacional – 
a subje�vidade dos atores envolvidos e 
sua natureza social. (SCOZ, 2001) 

 
 

Scoz (2001) aponta as contribuições da 

Psicopedagogia enquanto área de conhecimento 

mul�disciplinar, onde são estudados os diversos 

aspectos integrados na aprendizagem do ser humano, o 

que pode ajudar na compreensão de sua práxis. O 

psicopedagogo, ao atuar como mediador, faz u so da 

“escuta” psicopedagógica, possibilitando ao profissional 

da educação refle�r sobre suas ações, vivenciar e dividir 

suas angús�as, em uma constante construção de seus 

processos de aprendizagem. 

A percepção dos professores acerca da 

avaliação passa a ser medida de modo a tornar esta 

prá�ca mais reflexiva. 

 

Dessa maneira, o mediador também 
possibilita aos professores 
compreenderem que a avaliação não 
implica apenas em a�vidades racionais, 
mas também em mudança de a�tudes 
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pessoais, na abertura para avaliar as 
próprias ações e para avaliar-se. (SCOZ, 
2001, p. 63) 

 
 

É importante destacar-se que, para o 

psicopedagogo intervir de forma asser�va na ins�tuição 

escolar, é necessário a elaboração de um diagnós�co 

que leve em consideração a complexidade dos 

fenômenos existentes, adotando uma perspec�va 

sistêmica. 

Gasparian (2001) cita alguns aspectos 

essenciais na elaboração de um diagnós�co 

psicopedagógico, ressaltando que a ins�tuição escolar é 

considerada um sistema vivo onde con�nuamente 

ocorrem influências no seu desenvolvimento. E levando-

se em consideração a necessidade da colaboração de 

todos os componentes da ins�tuição, o psicopedagogo 

deve assumir uma postura de humildade e respeito, 

compreendendo sempre a importância do trabalho em 

equipe. A avaliação desse profissional irá, desse modo, 

contribuir para que a ins�tuição supere as dificuldades 

apresentadas na queixa inicial e as citadas no decorrer 

do diagnós�co. 

O psicopedagogo deve procurar contextualizar 

o aluno com dificuldade de aprendizagem. Conforme 

Weiss (2000, p. 174): 

 

É fundamental, num diagnós�co, 
contextualizar o sujeito tanto na família, 
quanto na escola e na sociedade que 
perpassa as duas vertentes anteriores, por 
esse mo�vo a análise da escola deve ser 
feita em todos os níveis: administra�vo, 
pedagógico e da relação constante de sala 
de aula. 

 
 

Por isso o professor deve assumir uma prá�ca 

reflexiva, pois a par�r de sua prá�ca acabará 

contribuindo para a formação de dificuldades de 

aprendizagem. A situação de fracasso escolar do aluno 

seria, portanto, uma responsabilidade da escola. No 

caso de alunos com histórico de fracasso escolar, a 

avaliação psicopedagógica é crucial, uma vez que 

contribui na percepção do sujeito como um todo. 

 

Somente uma boa avaliação 
psicopedagógica do fracasso escolar de 
uma criança pode discernir e ponderar 
devidamente “o que” e o “quantum” é da 
criança, da escola, da família e da 
interação constante dos três vetores na 
construção das dificuldades de 
aprendizagem apontadas pela escola. 
(WEISS, 2000, p. 180) 

 
 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualita�va, descri�va com enfoque não exploratória e 

não experimental, onde foi realizada entrevista 

estruturada aberta com 10 professores de uma escola 

pública do município de Fortaleza, sendo os mesmos 

efe�vos, do sexo feminino, com idade entre 20 e 45 

anos, residentes todos na capital e 4 psicopedagogos, 

efe�vos da mesma ins�tuição de ensino público, com 

idades entre 20 e 45 anos, todos residentes no 

município.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 No início desse estudo, o principal obje�vo era 

refle�r sobre as contribuições oferecidas pela 

Psicopedagogia na avaliação do processo ensino-

aprendizagem. No entanto, no decorrer da revisão 

bibliográfica, percebeu-se que o tema avaliação 

educacional é muito abrangente e vital para a 

concre�zação de uma prá�ca psicopedagógica 

asser�va. 

Para se constatar na prá�ca as questões 

abordadas e delimitar a pesquisa, foi u�lizado um 

estudo de caso em uma escola pública, por meio de um 

ques�onário semiaberto, com dez professores do turno 

da tarde. Referido instrumento foi respondido também 

por quatro psicopedagogos que atuavam em 

37A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



ins�tuições de ensino público e privado, ainda que 

exercessem a função de coordenadores ou supervisores 

escolares. O fato deveu-se a dificuldade de encontrar 

esse profissional. Um dado importante é que foi 

observado a presença de alguns professores com 

especialização em psicopedagogia, tanto nas escolas 

públicas, quanto nas privadas.  Na escola onde ocorreu 

o estudo de caso, por exemplo, havia duas professoras 

que concluíram esse curso. 

A pesquisa foi realizada no período de maio de 

2010, em uma escola pública municipal, situada na 

periferia de Fortaleza. A referida escola atende um total 

de um mil, quatrocentos e cinquenta alunos e possui 

quarenta e dois professores. No turno da manhã, 

funcional a Educação Infan�l até o sexto ano do Ensino 

Fundamental, e no turno da tarde, a Educação Infan�l 

até o quinto ano do Ensino Fundamental. A estrutura 

�sica do prédio é boa, possuindo dezoito salas de aula. 

A escola dispõe de sala de professores, biblioteca, sala 

de leitura, refeitório, laboratório de informá�ca, sala de 

atendimento especializado. Os recursos oferecidos pela 

ins�tuição, segundo os professores, são sa�sfatórios. O 

envio de merenda escolar é regular e é de boa 

qualidade. É nesse contexto que atuam os professores 

entrevistados. 

Quanto às entrevistas com os (as) 

psicopedagogos (as), foram realizadas também no 

mesmo período, em diferentes ins�tuições de ensino, 

sendo três de rede privada e uma da rede pública 

municipal de Fortaleza. 

O estudo de caso teve como obje�vo verificar 

na prá�ca a visão que os professores têm da avaliação 

do processo ensino-aprendizagem e compará-las com a 

visão dos psicopedagogos que atuam nas ins�tuições de 

ensino, além de verificar alguns aspectos citados pelos 

autores pesquisados sobre a prá�ca avalia�va nas 

escolas. 

Abaixo apresenta-se a tabela com os resultados 

das perguntas de 1 a 6. Pergunta 1. As contribuições de 

sua formação acadêmica sobre o processo ensino-

aprendizagem; 2. Orientações pedagógicas do núcleo 

gestor; 3. U�lização de instrumentos diversificados para 

avaliar; 4. Recursos didá�cos oferecidos pela ins�tuição 

escolar; 5. Par�cipação em cursos de capacitação sobre 

o processo ensino-aprendizagem e, 6. Os critérios de 

avaliação u�lizados em sua prá�ca, podendo ser 

marcado as cinco alterna�vas, inadequado, pouco 

sa�sfatório, sa�sfatório, muito sa�sfatório e outros.  

 

Tabela 01 . Respostas dos professores entrevistados aos 

itens 1-6 do ques�onário 
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A
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O
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O
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A
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R

IO
 

SA
TI

SF
A

Tó
R

IO
 

M
U

IT
O

 

SA
TI

SF
A

Tó
R

IO
 

O
U

TR
O

S 

1 - - 5 5 - 

2 - 1 8 1 - 

3 - 1 9 - - 

4 2 8 - - - 

5 4 4 2 - - 

6 - 1 8 1 - 

 

Apesar de os professores entrevistados 

considerarem sua formação acadêmica acerca do tema 

avaliação do processo ensino-aprendizagem sa�sfatória, 

observou-se nas respostas abertas do ques�onário uma 

dificuldade desses profissionais em definir o que 

consideravam uma avaliação con�nua e sistemá�ca. A 

maioria das respostas foram superficiais ou 

inadequadas, revelando uma dificuldade na 

compreensão da expressão u�lizada. É importante 

destacar que o uso dessa expressão é frequente nas 

ins�tuições públicas de ensino, sendo u�lizada inclusive 

na elaboração do Projeto Polí�co Pedagógi co (PPP). 

A par�r das respostas dos profissionais, 

evidencia-se a necessidade de promover momentos de 

estudo e reflexão junto aos professores, com o intuito 

de conscien�zá-los acerca da importância do ato de 

avaliar na prá�ca pedagógica.  
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Tabela 02.  Respostas dos psicopedagogos entrevistados 

aos itens 1-6 do ques�onário: 

P
ER
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P
O

U
C

O
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R
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M
U
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O

 

SA
TI

SF
A
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R

IO
 

O
U

TR
O

S 

1 - 1 1 2 - 

2 - 3 - 1 - 

3 - 1 2 1 - 

4 - 1 3 - - 

5 1 - 1 2 - 

6 - - 3 1 - 

 

Quanto aos dados ob�dos nos itens 1 a 6 dos 

ques�onários respondidos pelos psicopedagogos, 

obteve-se os seguintes resultados: eles consideram 

sa�sfatórios os seguintes aspectos – contribuições de 

sua formação acadêmica, instrumentos e critérios 

u�lizados para avaliar, recursos didá�cos oferecidos 

pela ins�tuição e a par�cipação em cursos e capacitação 

sobre o tema. Consideraram somente pouco 

sa�sfatórias as orientações pedagógicas do núcleo 

gestor.  

Em relação ao item 7 do ques�onário, de 

acordo com a tabela abaixo, sobre o grau de 

importância dos fatores citados na aprendizagem dos 

alunos, obteve-se os seguintes resultados. 

 

Tabela 03 – Respostas dos professores entrevistados ao 

item 7 do ques�onário sobre o grau de importância dos 

fatores citados na aprendizagem dos alunos em escala 

de 1 a 7 

 

FATOR CITADO  CóDIGO DO ENTREVISTADO  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

a) par�cipação em sala de aula (expressão verbal) 1 3 6 2 1 6 1 7 7 5 

b) conteúdos escolares 7 7 2 5 7 5 7 6 6 4 

c) leitura e escrita 4 4 7 1 6 7 2 5 3 1 

d) interpretação de textos e enunciados  5 6 3 6 4 4 3 4 4 3 

e) raciocínio lógico-matemá�co 6 5 5 7 5 3 4 3 5 2 

f) desenvolvimento de valores e a�tudes 3 1 4 3 3 1 5 1 2 6 

g) interação com os colegas e professores  2 1 4 2 2 2 6 2 1 7 

 

Tabela 04  - Respostas dos psicopedagogos 

entrevistados ao item 7 do ques�onário sobre o grau de 

importância dos fatores citados na aprendizagem dos 

alunos em escala de 1 a 7 

 

FATOR CITADO  CóDIGO DO ENTREVISTADO  

11 12 13 14 

a) par�cipação em sala de aula (expressão verbal) 1 2 2 7 

b) conteúdos escolares 7 4 5 2 

c) leitura e escrita 3 7 6 5 

d) interpretação de textos e enunciados  4 6 4 1 

e) raciocínio lógico-matemá�co 5 5 7 4 

f) desenvolvimento de valores e a�tudes 6 3 3 6 
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g) interação com os colegas e professores  2 1 1 3 

 

Tanto os professores quanto os 

psicopedagogos consideraram como mais importante 

para aprendizagem dos alunos os fatores: par�cipação 

em sala de aula (expressão verbal), o desenvolvimento 

de valores e a�tudes, a interação com colegas e 

professores e a interpretação de textos ou 

enunciados.  

Tabela 05 – Respostas dos professores entrevistados 

ao item 8 do ques�onário sobre o grau de importância 

os fatores citados em escala de 1 a 5 

 

FATOR CITADO  CóDIGO DO ENTREVISTADO  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

a) Do interesse do aluno 3 1 4 5 5 2 1 5 3 1 

b) Do interesse do professor 2 2 5 4 4 5 2 4 4 41 

c) Do apoio da família 1 3 1 1 1 1 3 2 2 3 

d) Das condições oferecidas pelo sistema de ensino  4 5 2 2 2 3 4 1 1 5 

e) Do apoio do núcleo gestor 5 4 3 3 3 4 5 3 5 4 

 

FATOR CITADO  CóDIGO DO ENTREVISTADO  

11 12 13 14 

a) Do interesse do aluno 1 3 2 2 

b) Do interesse do professor 2 1 1 3 

c) Do apoio da família 3 2 4 4 

d) Das condições oferecidas pelo sistema de ensino  4 4 3 1 

e) Do apoio do núcleo gestor 5 5 5 5 

 

Sobre o grau de importância dos fatores 

citados no ques�onário no item 8 para o sucesso ou 

fracasso escolar do aluno, os dados ob�dos entre 

professores e psicopedagogos foram diferentes 

conforme mostram as tabelas 04 e 05. O apoio da 

família citado pelos professores como primordial foi 

considerado pelos psicopedagogos como o terceiro, 

pois para estes profissionais o mais importante é o 

interesse do professor. Outro dado que difere entre os 

entrevistados é o de 30% dos professores consideraram 

o interesse dos alunos como quinto na escala de 

importância apresentada, enquanto, 50% dos 

psicopedagogos consideraram este fator o segundo 

mais importante. 

Percebe-se ainda, entre os professores, a visão 

de que a família seria o principal responsável pelo 

sucesso ou fracasso escolar do aluno. Tal 

posicionamento dos professores em relação às famílias 

pode ser também explicado, em parte, pela crescente 

responsabilidade que, segundo esses profissionais, a 
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escola tem assumido junto à educação junto à educação 

dos seus alunos. Observa-se no co�diano escolar que 

muitas famílias consideram ser responsabilidade única 

da ins�tuição o desenvolvimento de habilidades de 

estudo, organização de seus monitores escolares, de 

higiene, etc., assim como o desenvolvimento de 

a�tudes de respeito ao próximo, solidariedade, dentre 

outros. 

Apesar de os professores mencionarem como 

prioridade os fatores citados nas tabelas 04 e 05, 

percebe-se nas respostas ao item 9, que eles u�lizam 

prioritariamente como instrumento de avaliação 

a�vidades escritas. Já os psicopedagogos mencionam a 

u�lização de relatórios e observação diária. 

No decorrer da análise dos dados ob�dos neste 

estudo de caso, observou-se a confirmação das 

discussões apontadas pelos estudiosos citados neste 

trabalho. No capítulo seguinte, expõe-se as 

considerações finais acerca da prá�ca de avaliação do 

processo ensino-aprendizagem e as contribuições que a 

Psicopedagogia ins�tucional pode oferecer.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A avaliação percebida de forma independente 

do processo ensino-aprendizagem privilegia a u�lização 

de seus resultados para outros fins, tais como: a 

organização interna da ins�tuição escolar na elaboração 

de bole�ns, dados esta�s�cos indicados nos índices de 

aprovação, reprovação e evasão. A análise do modo 

pelo qual os sujeitos envolvidos ensinam e aprendem 

nesse contexto não é prioridade, o que revela um grave 

caráter de omissão no que diz respeito às ações que 

deveriam ser implementadas a par�r dos resultados 

apresentados. 

A manutenção da chamada avaliação 

tradicional traz diversas consequências para a 

ins�tuição escolar. No ensino público,  tem-se observado 

a dicotomia existente entre o discurso e a prá�ca de 

muitos professores. A presença de discursos 

progressistas de formar cidadãos crí�cos, autônomos e 

par�cipa�vos na sociedade depara-se, muitas vezes, 

com um ensino descomprome�do com essas questões. 

A concepção de que o aluno é um receptor de conteúdo 

ainda se faz presente no meio educacional. Alia-se a 

essa concepção, a u�lização de metodologias 

inadequadas, a�vidades didá�cas que não mo�vam os 

alunos devido, muitas vezes, à falta de recursos 

pedagógicos, como por exemplo, jogos, livros 

paradidá�cos, materiais para o desenvolvimento de 

artes, dentre outros. Esses fatores contribuem para a 

instalação da indisciplina na sala de aula. O professor, 

por sua vez, u�liza-se da avaliação como poder 

coerci�vo para garan�r o “domínio” sobre os alunos.  

A redução do processo ensino-aprendizagem à 

aquisição de notas, reforça uma relação medíocre com 

o conhecimento. Sendo assim, a construção de 

aprendizagens significa�vas não é prioridade.  A falta de 

parâmetros sobre o que é relevante nas aprendizagens 

torna a ação de muitos professores arbitrária. Os 

procedimentos habituais de avaliação revelam, desse 

modo, um desconhecimento sobre o processo de 

construção do conhecimento. Essa realidade se dá como 

resultado da formação docente superficial, sobretudo 

no que se refere à importância da avaliação como 

reguladora das aprendizagens.  

Apesar das contribuições oferecidas pelos 

pesquisadores a respeito do processo de aquisição do 

conhecimento e sobre o papel da avaliação nesse 

contexto, as prá�cas tradicionais desenvolvidas em sala 

de aula ainda persistem. Acredita-se que essa realidade 

se explica em parte pelo fato de estas contribuições, 

muitas vezes, serem impostas aos professores, que se 

sentem desvalorizados enquanto profissionais. A 

formação inadequada seria, desse modo, um obstáculo 

às inovações. 

Observa-se por meio do estudo de caso 

desenvolvido neste trabalho a superficialidade da 

formação dos professores no que se refere à 

compreensão dos fatores envolvidos no processo 
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ensino-aprendizagem. A avaliação não é percebida 

como fator crucial nesse processo. A falta de clareza 

acerca do papel da avaliação no direcionamento das 

a�vidades didá�cas reflete, assim, as lacunas existentes 

nessa formação. 

A compreensão de que a responsável pelas 

dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos 

alunos é sobretudo a família, revela a omissão da escola 

em relação ao seu papel de promover aprendizagens 

significa�vas. As famílias, por sua vez, transferem a cada 

dia mais a responsabilidade pela educação de seus 

filhos. É nesse contexto que se concre�zam as situações 

de fracasso escolar dos alunos nas escolas públicas. 

Percebe-se, por meio deste estudo, a 

necessidade de se divulgar e ampliar o trabalho do 

psicopedagogo nas ins�tuições de ensino, uma vez que 

a visão dos professores sobre o trabalho desse 

profissional ainda é compreendida como um apoio no 

atendimento individualizado aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem. Entretanto, como foi 

discu�do neste campo da Psicopedagogia, atualmente o 

trabalho do psicopedagogo ins�tucional é bastante 

amplo, atuando junto a todos os sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Compreende-se que o caráter an�democrá�co 

da avaliação tradicional precisa ser subs�tuído por 

aspectos democrá�cos. A escola deve, portanto, 

assumir como obje�vo primordial a construção da 

iden�dade de seus alunos como sujeitos históricos, 

capazes de intervir conscientemente na sociedade em 

que vivem. A avaliação, nessa perspec�va, possui como 

parâmetro a qualidade da educação oferecida. Para 

tanto, faz-se necessário promover polí�cas públicas em 

educação que garantam a avaliação permanente de 

todos os envolvidos no sistema educacional. Dessa 

maneira, devem ser incluídos nesta avaliação não só o 

rendimento escolar do aluno, mas o ensino oferecido, 

as condições de trabalho do professor, a organização da 

escola como um todo e os órgãos competentes. 

Sabe-se que a avaliação com intenção 

forma�va defende a criação de critérios explica�vos, o 

que demanda um árduo trabalho de formação dos 

professores envolvidos, pois somente através de uma 

compreensão clara acerca do processo avalia�vo é que 

eles poderão atuar conscientemente. 

O desenvolvimento de polí�cas públicas 

voltadas à formação docente poderá, 

progressivamente, promover mudanças na visão de 

alguns professores que veem a teoria desvinculada de 

sua prá�ca. Consequentemente haverá a superação dos 

obstáculos às inovações, sobretudo no que se refere à 

adoção de um ensino mais individualizado em sala de 

aula aos alunos com dificuldades de aprendizagem. Essa 

percepção cons�tui-se em um trabalho pessoal de 

adaptação curricular por parte do professor.  

A Psicopedagogia, enquanto área de 

conhecimento mul�disciplinar, dispõe de inúmeras 

contribuições às ins�tuições de ensino. O 

psicopedagogo ins�tucional, ao adotar uma abordagem 

sistêmica sobre os fenômenos educacionais existentes, 

poderá realizar um diagnós�co que leve em 

consideração a complexidade dos diversos fatores 

envolvidos, promovendo assim uma intervenção 

asser�va. 

A percepção da subje�vidade dos sujeitos 

envolvidos, a compreensão das interferências das 

relações interpessoais, na avaliação do processo ensino -

aprendizagem, a clareza do que se pretende avaliar, a 

postura de mediador ao promover a “escuta” 

psicopedagógica, dentre outros aspectos, refletem a 

busca do profissional que atua no campo da 

Psicopedagogia pela qualidade das ações desenvolvidas. 

O psicopedagogo poderá construir junto aos 

professores um novo olhar sobre a prá�ca de avaliação 

ao propor, por exemplo, momentos de reflexão que 

auxiliam a ação docente, tornando-a mais eficaz. A 

implantação de uma prá�ca reflexiva seria, portanto, 

uma importante aliada na construção de uma escola de 

qualidade. 
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Espera-se que as breves reflexões presentes 

neste trabalho, possam ter contribuído para o leitor 

obter uma visão atenta e crí�ca sobre a realidade, 

sobretudo das escolas públicas, onde há muito se 

reproduz uma sociedade injusta ao negar aos seus 

alunos o direito a uma educação de qualidade. 
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TRÂNSITO NO ESPAÇO ESCOLAR NO AMAZONAS 

 

EDUCATION AND TRAFFIC: THE IMPORTANCE OF EDUCATION FOR  
TRAFFIC IN SCHOOL SPACE IN AMAZON 

 
 

Rodrigo de Castro Nery 1 
 
 

RESUMO 
 
INTRODUÇÃO: Atualmente a grande problemá�ca no trânsito relaciona-se com a falta de educação, cortesia para com 
o próximo. Para buscar as respostas relacionadas ao trânsito este trabalho buscará inves�gar a importância de se 
trabalhar o tema ‘’Educação para Trânsito sociável’’ nos anos  inicias de escolarização e quais serão suas contribuições 
para transformar o meio ambiente do trânsito um lugar sociável e harmonioso como um exercício de cidadania.  
OBJETIVO: Conhecer o processo de desenvolvimento ao conhecimento teórico e prá�co entre as crianças do ensino 
básico da escola municipal Paulo Graça, no escolar e familiar no contexto da educação para o trânsito, de modo, que 
os mesmos possam desenvolver um exercício de cidadania sendo reflexo na sociedade como futuros condutores.  
METOLOGIA: O percurso metodológico para aplicação deste ar�go iniciou-se, no âmbito teórico, com a pesquisa 
bibliográfica, essa modalidade de estudo são importantes para organizar sequencialmente e dida�camente o 
planejamento sobre as a�vidades relacionadas a educação no ensino básico para a transformação no trânsito . 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante de tantas dificuldades encontradas, desde o início da pesquisa, mais por falta de 
material, consideramos que é de suma importância abordar a educação para o trânsito no en sino básico, as 
informações referentes a prevenções, ainda é o melhor, principalmente quando está em jogo a vida de pessoas que, 
pela falta de informação ou prevenção, podem ter o percurso natural de suas vidas alterado.   
    
PALAVRAS-CHAVE: Trânsito. Educação Básica. Cidadania. Escola. 
 
 
 

ABSTRATCT 
 
INTRODUCTION: Currently, the great problem in traffic is related to the lack of educa�on, courtesy towards others. In 
order to find answers related to traffic, this work will seek to inves�gate the importance of working on the theme 
''Educa�on for sociable traffic'' in the early years of schooling and what will be its contribu�ons to transforming the 
traffic environment into a sociable and harmonious place as a exercise of ci�zenship.                                                   
OBJECTIVE: To understand the process of development of theore�cal and prac�cal knowledge among elementary 
school children at Paulo Graça municipal school, in the school and family in the context of traffic educa�on,  so that 
they can develop an exercise in ci�zenship that is a reflec�on in society as future drivers.                                       
METHODOLOGY: The methodological path for the applica�on of this ar�cle began, in the theore�cal context, with 
bibliographical research. This modality of study is important to sequen�ally and didac�cally organize the planning on 
ac�vi�es related to educa�on in basic educa�on for the transforma�on in traffic.                                                                                      
FINAL CONSIDERATIONS: In view of so many difficul�es encountered since the beginning of the research, mainly due 
to lack of material, we consider that it is of paramount importance to address traffic educa�on in basic edu ca�on, 
informa�on regarding preven�on is s�ll the best, especially when the lives of people who, due to lack of informa�on 
or preven�on, may have the natural course of their lives changed is at stake.    
 
KEYWORDS: Traffic. Basic Educa�on. Ci�zenship. School. 

                                                           
1 Mestrando em Ciência da Educação pela ACU - Absoulute Chris�an University; Graduado em Gestão de Marke�ng 

(UNIP); Especialista em Gestão e Direito de Trânsito (LÍDER); Especialista em Docência para o Ensino Superi or. E-mail: 
digonery22@hotmail.com. Curriculum La�es: la�es.cnpq.br/9474789338506975 

 
 

ÁREA DE CONHECIMENTO: EDUCAÇÃO.

45A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



 

 

      
 

INTRODUÇÃO 

 

Diante da crescente problemá�ca que o 

trânsito apresenta, em 1997 foi sancionada a Lei nº. 

9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins�tuiu o novo 

Código de Trânsito Brasileiro. Para tanto, o atual código, 

em vigor desde 22 de janeiro de 1998, traz o rigor das 

penalidades e infrações come�das por motoristas e 

pedestres, dando tratamento que dispensa à 

Prevenção, já que, pela primeira vez há um capítulo 

inteiro que trata do assunto da imprudência ou 

embriaguez no volante. 

Assim vemos que, a par�r de 1998 o atual 

Código de Trânsito Brasileiro recebeu algumas revisões, 

proporcionou algumas inovações, quando no todo e, na 

atualidade vem englobar todas as medidas proa�vas e 

preven�vas sobre o trânsito, compondo-se da Guarda 

Municipal de Trânsito, das comarcas brasileiras 

juridicamente ins�tuídas, quando das Leis, Decretos e 

Resoluções, porém, sempre respeitando a abrangência 

e posição hierárquica da Lei. Conforme o art. 1°, § 1° do 

Código de Trânsito Brasileiro (1997, p.21) “Considera -se 

como trânsito a u�lização das vias por pessoas, veículos, 

animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, 

para fins de circulação, parada, estacionamento e 

operação de carga ou descarga”.  

Araujo (2005. p 12) nos apresenta que “[…] 

temos que destacar que esta Lei, do Código de Trânsito 

Brasileiro, funciona como um importante regulador 

externo do comportamento e das ações das pessoas 

perante o trânsito”. Neste caso, a Lei orienta 

empiricamente os usuários do trânsito a terem uma 

pauta e posicionarem-se com mais prudência em seus 

comportamentos e, possam dirigir e conviver de forma 

mais sociável, quando a legislação até essa úl�ma 

proposta parecia esquecer-se dos fatores de 

corresponsabilidade social por parte de quem dirige. 

Para que possa haver respeito à nova Lei do Trânsito, 

imprescinde a mudança na consciência dos usuários que 

u�lizam dos veículos para se locomoverem. Para que a 

mudança possa ocorrer-se fenômeno deve dar-se pela 

melhor formação e educação dos condutores, quando 

no Art. 1º inciso 2º, do CTB diz que:  

O trânsito em condições seguras é um direito 

de todos e dever dos órgãos e en�dades componentes 

do sistema nacional de trânsito. A estes cabendo no 

âmbito das respec�vas competências, adotarem 

medidas des�nadas a assegurar esse direito. (CTB. 1997, 

p. 34). Para tanto, o CTB, abrange à toda população 

brasileira, quer seja usuária ou não de veículos, uma vez 

que essa população está direta ou indiretamente 

envolvida no espaço do trânsito. Neste caso, usuário 

dos espaços públicos, na condição de pedestre ou 

motorista, com motocicleta ou veículo. A educação que 

todos devem apresentar torna-se questão 

imprescindível para a melhor cidadania, através do 

melhor convívio entre cidadãos. 

Atualmente a grande problemá�ca no trânsito 

relaciona-se com a falta de educação, cortesia para com 

o próximo. Para buscar as respostas relacionadas ao 

trânsito este trabalho buscará inves�gar a importância 

de se trabalhar o tema ‘’Educação para Trânsito 

sociável’’ nos anos inicias de escolarização e quais serão 

suas contribuições para transformar o meio ambiente 

do trânsito um lugar sociável e harmonioso como um 

exercício de cidadania.  

O trânsito das grades, medias e pequenas 

cidades, seu perímetro urbano está muito caó�co e a 

cada dia que a população cresce a frota de veículos 

crescem com eles. É comum depararmos com 

no�ciários sobre acidentes de trânsito, muitas vezes 

ocasionados por três fatores a imprudência, negligência 

e pela falta de imperícia das partes envolvidas.  

Dentre os diversos problemas vivenciados 

pelos indivíduos e que afetam seu convívio em 

sociedade, encontra-se os problemas relacionados ao 

trânsito. Por estar diretamente relacionado com o dia -a-

dia das pessoas, como um meio delas encurtarem a 

distância, ganhar tempo e se relacionarem.  

      
 

46A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



 

 

      
 

Tornando assim um problema social, pois nossa 

sociedade convive com um trânsito onde não há o 

respeito mútuo, onde as pessoas se agridem 

diariamente verbalmente e fisicamente, um trânsito 

que por irresponsabilidades come�das provocam a 

morte de inocentes todo ano. É importante ressaltar 

também que além do trânsito causar a morte de 

milhares de ví�mas todo ano, gera um custo alto aos 

cofres públicos. Como descrito a seguir: 

 

Dados do Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV) apontam que, 
em todo pais, aproximadamente 60% dos 
leitos de pronto-atendimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) são ocupados por 
ví�mas do trânsito, o que gera um custo 
médio anual de mais de R$ 50 bilhões e é 
o principal mo�vo de afastamento no 
trabalho.  

 
 

Gastos esses que poderiam estar sendo 

inves�dos na área da saúde e educação, como formas 

de prevenção deste problema social, inves�ndo em 

campanhas anuais de conscien�zação, inves�r nas 

escolas procurando inserir esta temá�ca no co�diano 

escolar para que possamos assim conscien�zar as 

crianças desde pequenas a se tornarem futuros 

cidadãos capazes de se relacionarem no trânsito de 

forma segura garan�ndo assim o respeito ao próximo, o 

respeito à vida. Em relação à educação para o trânsito o 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que:  

 

A educação para o trânsito será 
promovida na pré-escola e nas escolas de 
1º, 2º e 3º graus, por meio de 
planejamento e ações coordenadas entre 
os órgãos e en�dades do Sistema 
Nacional de Trânsito e de Educação, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, nas respec�vas áreas de 
atuação. (Art.76. cap.VI.CTB.)  

 
 

 Sendo assim surge a necessidade de se pensar 

sobre esse modo de nos relacionarmos com e no 

trânsito, onde a escola um dos principais agente 

educadores, poderia estar contribuindo juntamente 

com os órgãos governamentais para uma melhoria 

neste convívio social tão importante em nossa 

sociedade. Para Niskier (2001), a escola é considerada 

como agência educa�va, no sen�do que ela coloca em 

ação os principais meios para que sejam a�ngidos os 

parâmetros considerados ideais pela sociedade. E a 

escola ainda reproduz os modelos, as normas, as ideias 

da sociedade e da humanidade em geral.  

A escola, portanto, não se limita um espaço 

onde o professor apenas transmite conhecimento, mas 

um local de aprendizagem, onde se desenvolve valores 

é�cos e a�tudes e se constrói conhecimentos, é o que 

nos afirma: Mar�ns (2007, p.33), "a educação se 

processa por meio de razões e mo�vos. Um mo�vo é o 

efeito da descoberta de um valor. Há, pois uma estreita 

relação entre mo�vos e valores e entre valores e 

educação”.  

Assim sendo, a escola desempenha um papel 

fundamental no processo de formação de cidadãos 

aptos para viverem em uma sociedade. E nesse 

contexto entendemos a educação para o trânsito. Para 

Mar�ns (2007, p.19), "é preciso humanizar a realidade 

do trânsito, corrigindo os erros com campanhas 

educa�vas bem conduzidas e direcionadas pelos 

diversos meios de comunicação, valendo-se de 

estratégias diversificadas”.  

A Educação Básica tem como marco legal a 

educação infan�l, o ensino fundamental e o ensino 

médio, os quais propiciaram uma formação basilar 

imprescindível para a formação do indivíduo, bem como 

para o efe�vo exercício da cidadania. Ul�mamente, a 

Educação Básica é regida por diversas legislações como 

a Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 

1988, a lei de nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(DCN), o Plano Nacional de Educação (PNE), a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), e auxiliada por 

outras leis correlatas como a lei nº 9.503/1997 - Código 

      
 

47A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



 

 

      
 

de Trânsito Brasileiro (CTB). Esses artefatos jurídicos 

que são denominados de leis serão tratados neste 

capítulo I, resumidamente, no que couber. Os demais 

serão referenciados no capítulo II. Também serão 

expostos assuntos per�nentes à educação para o 

trânsito, como o Projeto Rumo à Escola e o 

posicionamento de alguns autores e órgãos públicos.  

Conforme a Cons�tuição da República 

Federa�va do Brasil de 1988, ar�go n.º 205 dispõe que 

a educação é um direito de todos, dever do Estado e da 

família, que será promovida e es�mulada com a 

cooperação da sociedade, propendendo o integral 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1988).  

Pactuando com a Carta Magna Brasil de 1988, a 

lei de nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 estabelece 

as Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirmando 

que a educação é um dever da família e do estado. No 

seu ar�go 4º preconiza o direito a educação e o dever  

de educar por meio de escola pública que atenderá a 

educação básica obrigatória e gratuita dos 04 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade, a qual se organiza 

desde a pré-escola, passa pelo ensino fundamental e vai 

até o ensino médio, sendo a educação infan�l gratuita 

para as crianças até 05 (cinco) anos de idade (BRASIL, 

1996). A mesma legislação anuncia as etapas e 

respec�vas a finalidades da educação básica, ou seja:  

1) Art. 29º - a educação infan�l é a primeira 

etapa da educação básica e tem com fim o 

desenvolvimento integral da criança de até 05 (cinco) 

anos de idade, nos seus aspectos �sico, psicológico, 

intelectual e social;  

2) Art. 32º - o ensino fundamental é a segunda 

etapa, com duração obrigatória de 09 (nove) anos, 

iniciando-se aos 06 (seis) anos de idade e tem como 

finalidade: 

 

I - o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo; II - a compreensão do ambiente 
natural e social, do sistema polí�co, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que 
se fundamenta a sociedade; III - o 
desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição 
de conhecimentos e habilidades e a 
formação de a�tudes e valores; IV - o 
fortalecimento dos vínculos de família, 
dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a 
vida social. 
 
 

Com isso, compreendemos que o obje�vo do 

trabalho com essa temá�ca não deve voltar -se na 

formação de futuros motoristas, ciclistas, pedestres, 

mas sim como verificar também como se dá o trabalho 

com noções de cidadania, respeito, consciência é�ca, 

direito de todos de ir e vir dentro do trânsito.  

Se a escola trabalha desde os primeiros anos de 

escolarização a Educação para o Trânsito estará 

contribuindo para a construção de uma cultura de 

respeito às normas de trânsito, de valorização da vida. 

Ou seja, estará oportunizando a formação de indivíduos 

conscientes de seus direitos e de suas 

responsabilidades, tanto agora, enquanto crianças, 

quanto no futuro, quando se tornarem adultos. 

 

OBJETIVO 

 

Conhecer o processo de desenvolvimento ao 

conhecimento teórico e prá�co entre as crianças do 

ensino básico da escola municipal Paulo Graça, no 

escolar e familiar no contexto da educação para o 

trânsito, de modo, que os mesmos possam desenvolver 

um exercício de cidadania sendo reflexo na sociedade 

como futuros condutores. 

 

METODOLOGIA 

 

 Geralmente quando se fala em educação para 

o trânsito, logo nos vem à mente que este �po de 

educação só é realizado nas autoescolas, com o obje�vo 
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de preparar os futuros condutores de veículos. Mas 

envolve toda a sociedade, a família e, em especial, a 

escola, como espaço de discussão. 

 A metodologia u�lizada consiste de pesquisa 

bibliográfica, sob um estudo descri�vo. 

 No projeto pedagógico, pensamos que a escola 

deve programar o que ensinar em cada área do 

conhecimento, mas, além disso, deve se comprometer 

com o desenvolvimento de capacidades que 

possibilitem ao aluno intervir em sua realidade para 

transformá-la (BRASIL, 2009). De acordo com as 

Diretrizes Nacionais da Educação para o Trânsito no 

Ensino Fundamental (BRASIL, 2009), para que o trânsito 

seja inserido no currículo escolar, é indispensável que 

ele seja concebido e tratado com a finalidade de 

assegurar o direito de ir e vir. Tais Diretrizes apontam 

que a inclusão do tema trânsito no currículo escolar 

requer ações educa�vas permanentes que transcendam 

a aprendizagem de regras, normas e leis de trânsito, 

pois o trabalho com este tema “nas áreas curriculares 

deve ir além de ensinar o que fazer, deve ensinar como 

ser”. 

 

RESULTADOS E DISCUS SÃO 

 

A tarefa, portanto, é educar para um trânsito mais 

civilizado e mais seguro. Como ressalta Mar�ns (2007, 

p.106). 

Tornar o trânsito mais humano requer mo�vação 

na perspec�va educa�va que refle�rá na mo�vação da 

escola, da família e de todo o espaço do trânsito, es-

tendendo a interdisciplinaridade a muito além da 

alfabe�zação e do Ensino Fundamental e Médio, ou seja, 

na dimensão do ser humano de forma totalitária, 

a�ngindo-o no que ele tem de mais importante: cidada-

nia, é�ca e respeito, que são elementos organizadores 

de uma ins�tuição social. 

 Nos resultados ob�dos durante a pesquisa, 

pudemos entender que os educadores possam e devam 

conseguir informações e fazer um acompanhamento do 

aprendizado do cole�vo e individual, que pode ser 

medido através da par�cipação, interesse, entusiasmo e 

desenvolvimento das prá�cas em “Classe” Além disso, 

aprendemos que possa exis�r a mudança de 

comportamento, de a�tude, de postura é�ca e moral, 

nos educandos e demais segmentos da escola também. 

Isso só será observado na convivência social, no 

contexto do trânsito enquanto pedestres, ciclistas, 

passageiros e futuros condutores.  

  Das dez escolas visitadas na capital 

amazonense “Manaus” 9 não pra�ca a educação para o 

trânsito, a única escola que faz jus ao trabalho sobre 

educação na escola está de parabéns e uma base para 

as demais. Observamos também que o número de 

ocorrências de acidentes de trânsito nas proximidades 

da referida escola que trabalha a educação para o 

trânsito vem diminuindo consideravelmente.  

 Os dados analisados neste ar�go sustentam a 

necessidade de educar para o trânsito e para a vida, de 

modo a construir gerações de futuros condutores de 

veículos e pedestres mais conscientes de sua cidadania 

e do valor do ser humano, uma vez que as escolas, até o 

momento, não incluem em seu conteúdo de estudos o 

tema Educação para o Trânsito de modo con�nuo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante de tantas dificuldades encontradas, 

desde o início da pesquisa, mais por falta de material, 

consideramos que é de suma importância abordar a 

educação para o trânsito na educação básica, as 

informações referentes a prevenção e principalmente 

quando está em jogo a vida de pessoas que, pela falta 

de informação ou prevenção, podem ter o percurso 

natural de suas vidas alterado. Cuidar de nosso bem 

maior, a vida, é uma das tare fas de grande 

responsabilidade não só dos órgãos governamentais, 

mas também de todos os cidadãos, incluindo-se aí os 

educadores. 

      
 

49A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



 

      
 

 O que pretendemos demonstrar com este 

ar�go, é a importância de se discu�r a educação para o 

trânsito com crianças desde o ensino básico, que a 

par�r deste trabalho há muito a contribuir para a 

formação de indivíduos mais conscientes, mas, faltam 

estratégias permanentes nas escolas para a efe�vação 

da Educação para o Trânsito. A temá�ca é trabalhada de 

forma isolada, (focado principalmente nas normas), 

bem como durante um período muito curto, exemplo a 

Semana do Trânsito. Não existe um trabalho con�nuo e 

sistemá�co. 

 A escola é um espaço primordial para a 

realização da educação para o trânsito, especialmente 

fazendo parcerias com outras ins�tuições, como no caso 

as Autoescolas e Detran-Am. Então devemos ser sim 

é�cos, pesquisadores de nossas próprias prá�cas, 

buscando o melhor para a sociedade em que vivemos. 
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     O LÚDICO NO ENSINO FUNDAMENTAL: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS 
 

PLAYING IN ELEMENTARY EDUCATION: CONTRIBUTIONS AND CHALLENGES  
                                                                                    

                                                                       
 José Cícero Barboza 1                                                                    

                                                                         
 

RESUMO 
 
INTRODUÇÃO: Sabe-se que há muito tempo o ensino lúdico vem sendo trabalhado nas escolas de educação infan�l 
como ferramenta de apoio ao ensino e aprendizagem dos alunos, porém os jogos e brincadeiras, que apresentam 
bons resultados na primeira etapa da educação básica, são pouco u�lizados nos anos iniciais e finais do ensino 
fundamental. OBJETIVO: iden�ficar e analisar as contribuições dos jogos e brincadeiras no processo de ensino e 
aprendizagem das crianças e os desafios de se trabalhar como o lú dico com alunos do ensino fundamental. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa exploratória com enfoque no modelo descri�vo onde foi realizada uma 
revisão de literatura e em seguida, uma pesquisa com os professores com indagações acerca dos bene�cios do ensino 
lúdico e os resultados das aulas, em relação à par�cipação dos alunos. A coleta de dados foi realizada através de um 
ques�onário, do qual par�ciparam oito professores que atuam no ensino fundamental do sexto ao nono ano. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS Após a análise dos dados coletados verificou-se que o ensino lúdico é de grande importância 
no desenvolvimento das funções cogni�vas e motoras das crianças, não apenas na educação infan�l, mas também no 
ensino fundamental.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Lúdico. Aprendizagem. Contribuições. Desafios.  
 
                                                                                   

ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: It is known that play teaching has been used for a long �me in early childhood educa�on schools as a 
tool to support the teaching and learning of students, but games and games, which show good results in the first stage 
of basic educa�on, are not enough. used in the early and late years of elementary school.  OBJECTIVE: to iden�fy and 
analyze the contribu�ons of games and games in the teaching and learning process of children and the challenges of 
working as a playful ac�vity with elementary school students. METHODOLOGY: This is an exploratory research 
focused on the descrip�ve model where a literature review was carried out and then a survey with teachers with 
inquiries about the benefits of playful teaching and the results of classes, in rela�on to student par�cipa�on . Data 
collec�on was carried out through a ques�onnaire, in which eight teachers who work in elementary school from sixth 
to ninth grade par�cipated. FINAL CONSIDERATIONS : A�er analyzing the data collected, it was found that playful 
teaching is of great importance in the development of cogni�ve and motor func�ons in children, not only in 
kindergarten, but also in elementary school. 
 
KEYWORDS: Playful. Learning. Contribu�ons. Challenges. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Sabe-se que o lúdico vem sendo bastante 

discu�do por pesquisadores e está cada dia mais 

presente em seus trabalhos. Alguns estudiosos afirmam 

que as brincadeiras e os jogos são muito importantes 

no processo de ensino e aprendizagem, contudo esta 

prá�ca tende a desaparecer conforme os alunos vão 

crescendo e, obviamente, avançando de série no 

ensino fundamental. 

 As a�vidades que �nham como apoio jogos 

educa�vos e de raciocínio, abordados de forma 

concreta, vão dando lugar aos problemas abstratos, 

que distanciam os alunos da realidade. Some-se a isso a 

falta de preparo e interesse dos educadores que 

insistem em aulas teóricas, em detrimento das prá�cas. 

Essa a�tude por parte de alguns professores contribui 

para o comodismo dos alunos, que por muito 

presenciarem aulas pobres em conteúdos prá�cos, 

acabam se distanciando da forma concreta da 

aprendizagem e perdem o interesse pelas aulas.  

De acordo com Mineiro & D’ávila (2019, p. 5) os 

jogos e as brincadeiras são atemporais, não estão 

presos à idade, tanto adultos quanto crianças podem 

u�lizar o lúdico como ferramentas no processo de 

transformação e aquisição do conhecimento. E assim, 

até os momentos de descontração em família, são �dos 

como lúdicos. 

Todavia percebe-se que acontece uma leve 

ruptura no tocante ao uso do lúdico quando as crianças 

passam da educação infan�l para o ensino fundamental 

e mais ainda, quando estão nas séries finais desta 

etapa da educação básica. Tais mo�vos devem ser 

analisados e corrigidos para que professores e alunos 

possam usufruir das aulas com materiais concretos, 

mesmo que seja de maneira auxiliar ao entendimento 

dos conteúdos propostos. 

 

OBJETIVO 

 

Iden�ficar e analisar as contribuições dos jogos 

e brincadeiras no processo de ensino e aprendizagem 

das crianças e os desafios de se trabalhar como o lúdico 

com alunos do ensino fundamental. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia u�lizada neste trabalho foi a 

exploratória com enfoque no modelo descri�vo, que 

segundo Lakatos & Marconi (2003, p. 188) caracteriza-

se em inves�gações de pesquisa empírica com 

formulação de questões ou problema em que a 

finalidade é o delineamento ou análise das 

caracterís�cas de fatos ou fenômenos, para 

desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do 

pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, a 

fim de esclarecer e modificar conceitos.  

As pesquisas inicialmente foram baseadas nos 

escritos de alguns teóricos através de uma revisão de 

literatura. Após a pesquisa bibliográfica iniciou-se a 

fase das entrevistas. Essa etapa contou com a 

par�cipação de alguns educadores da Escola Municipal 

de Educação Básica Nossa Senhora do Livramento  da 

cidade de Cajueiro - AL.  

O ques�onário elaborado teve como obje�vo 

levantar informações acerca da u�lização do lúdico em 

suas aulas, suas opiniões em relação aos jogos e 

brincadeiras no ensino fundamental, a frequência da 

u�lização de materiais concretos em suas aulas e se as 

a�vidades realizadas contribuíam de alguma forma 

para uma melhora no processo de ensino e 

aprendizagem, além de verificar a existência de 

possíveis desafios no trabalho com o lúdico com alunos 

no ensino fundamental. 

 Os jogos têm um papel importante, ao jogar, as 

crianças aprendem a obedecer às regras dos jogos e 

leva esses conceitos para a escola e para a vida.   

Para Ramos et al (2017, p. 266) “Além do 

exercício das habilidades cogni�vas, o uso de jogos no 

contexto escolar possibilita o exercício de habilidades 
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emocionais e sociais, uma vez que seu uso favorece a 

interação social e a colaboração mútua”. 

Quando se trabalha o lúdico na educação, 

abre-se um espaço para que a criança expresse seus 

sen�mentos, oferecendo a ela a oportunidade para 

desenvolver a afe�vidade, para a assimilação de novos 

conhecimentos.  

Diante disso Bezerra et al (2016, p. 329) afirma 

que, “o Jogo é visto para além de uma simples forma 

de diversão, por possuir caracterís�cas importantes 

para o desenvolvimento dos seus pra�cantes, 

agregando valores inerentes à vida em sociedade e à 

diversidade cultural”.  

Através da prá�ca do lúdico, em suas 

brincadeiras ou chutando uma bola, no lazer com seus 

pais, a criança começa a par�cipar do mundo real 

desenvolvendo suas habilidades cogni�vas e 

adentrando no meio social. 

 Assim, segundo defende Grillo et al (2016, p. 

355) os jogos configurados no ponto de vista de uma 

ação natural, são �dos como um mecanismo 

importan�ssimo, uma vez que incen�vam a inicia�va. 

Jogando as crianças tornam-se atores principais de suas 

ações. Dessa forma elas adquirem autonomia para 

solucionar possíveis entraves que surgem nos jogos ou 

brincadeiras. Por isso, os jogos e as brincadeiras estão 

incorporados na cultura infan�l, sendo as principais 

formas de interação com o meio em que vivem.  

De acordo com Piaget, (1998) apud Cardia, 

(2011, p. 05), a a�vidade lúdica é o berço obrigatório 

das a�vidades intelectuais da criança sendo por isso, 

indispensável à prá�ca educa�va. Sendo assim, os 

jogos e brincadeiras têm uma função muito importante 

no desenvolvimento motor, socia l e intelectual da 

criança. Por isso há de se considerar a responsabilidade 

que as ins�tuições de ensino têm no tocante à 

contribuição para o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos. 

Canda (2006, p. 140) acredita que todo ação 

pra�cada de forma espontânea onde o indivíduo se 

sinta inteiro poderá ser considerado um ato lúdico. 

Segundo a autora: A a�vidade pode ser classificada 

como lúdica quando o pra�cante não está somente 

sen�ndo prazer na realização, mas quando se encontra 

inteiro, ou seja, quando há integração entre 

sen�mentos, pensamentos e ações, e não dividida no 

instante no qual ocorre o desenvolvimento da 

a�vidade. Dessa forma, quando sen�mos o prazer 

ouvindo uma determinada música, ou quando 

vibramos com um gol do nosso �me, mesmo não sendo 

os autores diretos desses atos, podemos considerar tais 

ações como experiências lúdicas. 

Porém cabe aos professores o papel de 

incen�var os alunos para as prá�cas de jogos e 

brincadeiras, e também, inovar suas aulas tornando-as 

mais dinâmicas, saindo do abstrato para o concreto nas 

resoluções de a�vidades.  

Nesse sen�do conforme defende Starepravo et 

al (2017, p. 25) é muito importante que os professores 

trabalhem com jogos nas aulas de matemá�ca, pois tais 

prá�cas, além de outros bene�cios, oferecem às 

crianças oportunidade de manipular objetos, como 

também testar hipóteses levantadas e realizar a análise 

mental das consequências das atuações sobre eles . 

Tais procedimentos são ra�ficados por Bessa & 

Da Costa (2019, p. 133), quando defendem que o 

progresso nas a�vidades de matemá�ca nas séries 

iniciais está condicionado à u�lização de uma 

metodologia adequada ao ensino. Ainda segundo elas 

os caminhos para esse progresso passam pelos jogos e 

desafios que, por privilegiarem as ações dos alunos, 

garantem de certa forma bons resultados na 

aprendizagem, pois mostram os caminhos para o 

sucesso e também, incen�vam a correção de possíveis 

erros, facilitando dessa forma, a reflexão a cerca de 

todo o processo na resolução de situações problema.  

As entrevistas foram realizadas individualmente. 

Os ques�onários con�nham seis questões a respeito do 

brincar e do lúdico nas séries iniciais e finais do 

segundo segmento do ensino fundamental.  
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Levando-se em consideração o obje�vo da 

pesquisa optou-se por uma pesquisa qualita�va, tendo 

com foco a análise da importância do lúdico no 

processo de ensino-aprendizagem, bem como os 

desafios desta prá�ca, como ferramenta auxiliar, nos 

anos finais do ensino fundamental.  

Foram escolhidos 8 educadores para a pesquisa, 

sendo 4 homens e 4 mulheres, com faixa etária de 26 a 

43 anos, todos com formação acadêmica em 

matemá�ca e com experiências profissionais.  Dentre os 

par�cipantes, cinco deles com especialização em 

psicopedagogia ins�tucional. O ques�onário aplicado 

con�nha as seguintes perguntas. 

Sobre a u�lização dos jogos nas aulas de 

matemá�ca no ensino fundamental, responda às 

seguintes perguntas: 

A - Você acredita que o lúdico contribui com o processo 

de ensino e aprendizagem?  

B – Você já u�lizou, ou u�liza jogos ou objetos como o 

material dourado em suas aulas? 

C – Com que frequência você trabalha com o lúdico em 

suas aulas? 

D – A escola onde você trabalha oferece formações 

acerca da u�lização dos jogos nas aulas de 

matemá�ca? 

E – Qual a reação dos alunos quando subme�dos às 

aulas com o material lúdico?  

F – Quais os desafios para trabalhar o lúdico com 

alunos do ensino fundamental?  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕ ES 

 

 Em relação à primeira pergunta todos 

concordaram sobre a importância do ensino lúdico. O 

professor 1 declarou que “[...] com a u�lização dos 

jogos e brincadeiras os alunos saem do abstrato para o 

concreto e aprendem com maior facilidade [...]”, outro 

salientou que “[...] A criança, quando subme�da aos 

jogos par�cipam mais das aulas, perguntam mais”. Um 

professor falou que ao trabalhar operações 

fundamentais u�lizando objetos para representar 

quan�dades, os alunos aprendem as etapas de 

resolução e observam possíveis erros come�dos 

durante o processo. 

A cerca da u�lização do material dourado nas 

aulas eles afirmaram que sim e que o resultado foi 

muito bom, haja vista que os alunos gostam de 

manusear as peças do material e gostam de resolver 

operações realizando as trocas das peças. 

Uma professora relatou que a carga horária 

excessiva e a falta de interesse por parte dos alunos 

prejudicam a aplicação do material dourado em suas 

aulas, mas concorda que essas a�vidades, não devem 

ser minimizadas no ensino fundamental. Outro 

professor frisou que “[...] o lúdico faz parte da essência 

dos seres humanos, não importando em que fase da 

vida seja pra�cado, até os adultos gostam de jogar e 

brincar [...]”. O gráfico 1 mostra o percentual de 

frequência com a qual os professores u�lizam o lúdico 

em suas aulas. 

 

Gráfico 1 - Percentual de frequência: 
U�lização de jogos nas aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: autoria própria 
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No tocante à formação para os educadores com 

o material lúdico, eles disseram que sim. Em relação à 

reação dos alunos nas aulas com jogos e brincadeiras, a 

maioria dos entrevistados salientou que percebem uma 

melhora significa�va em relação à par�cipação e 

concentração na resolução de a�vidades matemá�cas. 

Um professor relatou que “[...] vejo que eles gostam 

quando u�lizo o material dourado, por exemplo, as 

aulas ficam mais atra�vas para eles, percebo maior 

par�cipação e interação entre os alunos [...]”. 

A pergunta que destacou quais os desafios 

encontrados trouxeram em suas respostas, uma 

realidade presente em muitas escolas brasileiras, como 

por exemplo: a escassez de material, falta de preparo 

de alguns professores, salas de aulas lotadas, falta de 

tempo para planejar, pouco interesse dos alunos. 

Porém muitos salientaram que o professor tem 

que acreditar,  no potencial do ensino lúdico, incen�var 

seus alunos, inovar, buscar meios de trazer o lúdico 

para a sala de aula. Pois o ensino de componentes 

curriculares como a matemá�ca, sem a presença do 

lúdico, prejudica a aprendizagem e colabora com a 

reprovação dos alunos. 

Essa colocação endossa o que defende seguinte 

afirmação: 

 

“[...] há algo de errado com a matemá�ca que estamos 

ensinando. O conteúdo que tentamos passar adiante 

através dos sistemas escolares é obsoleto, 

desinteressante e inú�l”. O ensino da Matemá�ca, sob 

esse enfoque, resultaria em aulas monótonas, 

desinteresse por parte dos alunos e índices cada vez 

maiores de reprovação. (D’AMBRÓSIO 1996, p. 80  apud 

TRINTIN E AMORIM, 2016, p. 114). 

 O ensino lúdico melhora o ensino e a 

aprendizagem, facilitando a compreensão dos alunos e 

contribuindo com a interação entre eles. Sua prá�ca 

diminui a distância entre o concreto e o abstrato.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredita-se que o ensino lúdico facilita 

significa�vamente a aprendizagem dos alunos, pois, 

através dos jogos e das brincadeiras as crianças 

melhoram sua concentração, desenvolvem a 

autoes�ma e têm maior interação com os colegas de 

turma. Manuseando as peças dos jogos eles saem do 

abstrato dos enunciados e mergulham na forma 

concreta dos números.  

O material concreto facilita as aulas, porém, a 

falta de tempo para planejamento, juntamente com a 

carga horária excessiva e a falta de interesse de alguns 

alunos, são os desafios de se trabalhar com o lúdico no 

ensino fundamental. Tais problemas jus�ficam a pouca 

u�lização do lúdico nesta fase da educação básica . 

Dessa forma, pode-se afirmar que a presença do 

ensino lúdico nas aulas é de grande importância, não 

apenas nas aulas de matemá�ca, mas em todos os 

componentes curriculares, visto que é um grande 

aliado dos professores no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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RESUMO 

 
A pesquisa é sobre tecnologias, EaD e AVAs no processo ensino aprendizagem nas escolas junto à pandemia da CO-
VID-19. O ciberespaço na atualidade permite uma sociedade a�va e informa�zada com possibilidade de apreender e 
ensinar de qualquer local. A pandemia de COVID-19 é uma realidade no mundo, sua infecção viral começou na China e 
rapidamente se espalhou infectando e levando a óbito muitas pessoas. OMS implantou medidas para seu enfrenta-
mento como de isolamento social. As escolas fecharam ocorrendo a ina�vidade do processo ensino-aprendizagem 
diante de quarentena. Alunos e professores ficaram em casa, gerando uma nova realidade educacional junto à EaD. A 
EaD tem um papel significa�vo na Educação, através da AVAs propõe diminuir dificulda des relacionadas ao tempo, 
espaço, deslocamento e comodidade, atuando como agente de inclusão social. Busca a democra�zação do ensino 
longe da tradicionalidade, privilegiando elementos como cole�vidade, autonomia nos estudos.  Obje�vo: apontar a 
importância da tecnologia, da EaD e AVAs no processo ensino - aprendizagem nas escolas junto à pandemia da COVID-
19. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literaturas. Resultado: a EaD junto aos AVAs vale-se de um diversificado 
compêndio ferramental, possibilitando a interação e aquisição de saberes. Conclusões: Mesmo à frente de desigual-
dades sociais, a modulação de EaD junto à TICs e as AVAs são recursos educacionais alinhados e eficientes às necessi-
dades do período pandêmico, possibilitando não somente à inclusão dos alunos, mas sua permanência de forma pra-
zerosa e qualita�va.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias. EaD. AVAs . Processo de Ensino-Aprendizagem. Covid-19. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
The research is about technologies, EaD and VLEs in the teaching-learning process in schools together with the COVID-
19 pandemic. Cyberspace today allows for an ac�ve and computerized society, with the possibility of learning and 
teaching from any loca�on. The COVID-19 pandemic is a reality in the world, its viral infec�on began in China and 
quickly spread, infec�ng and killing many people. The MS implemented measures to cope with them as one of social 
isola�on. Schools closed due to the inactivity of the teaching-learning process in the face of quaran�ne. Students and 
teachers stayed at home, crea�ng a new educa�onal reality with EaD. EaD has a significant role in Educa�on, through 
VLEs it proposes to reduce difficul�es related to �me, space, displacement and convenience, ac�ng as an  agent of 
social inclusion. It seeks the democra�za�on of educa�on away from tradi�onality, privileging elements such as col-
lec�vity, autonomy in studies. Objec�ve: to point out the importance of technology, EaD and VLEs in the teaching -
learning process in schools together with the COVID-19 pandemic. Methodology: This is a literature review. Result: 
EaD with the VLEs makes use of a diversified tooling compendium, enabling the interac�on and acquisi�on of 
knowledge. Conclusions: Even ahead of social inequali�es, the modula�on of distance educa�on along with ICTs and 
VLEs are educa�onal resources aligned and efficient to the needs of the pandemic period, enabling not only the inclu-
sion of students, but their permanence in such a way pleasurable and qualita�ve. 
 
KEYWORDS: Technologies. EaD. AVAs. Teaching -learning process. COVID-19. 
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INTRODUÇÃO 

 

A par�r do século XX, mas sobretudo do XXI, a 

sociedade passou a conviver com uma nova realidade 

de globalização da informação em pra�camente todas 

as áreas. O ciberespaço na atualidade permite uma 

sociedade mais a�va e informa�zada com possibilidade 

de apreender e ensinar de qualquer local.  

O estudo da u�lidade e eficiência da tecnologia 

e do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVAs e efei-

tos na sociedade é importante no redirecionar das 

mídias tecnológicas na construção de um entorno vol-

tado ao enriquecimento cultural e construção de uma 

sociedade reflexiva e inovadora, é uma área de funda-

mental para o entendimento do comportamento de 

uma sociedade desenvolvida que procura prover o 

acesso ilimitado ao ensino sem limitar a localização e 

quan�dade de arquivos nos diversos �pos de formatos.  

A pandemia de COVID-19 é uma realidade no 

mundo, sua infecção viral começou na China e rapida-

mente se espalhou infectando e levando a óbito milha-

res de pessoas. De acordo Camacho (2020, p.3) essa 

doença “é causada pelo agente e�ológico denominado 

SARS-CoV-2”, seu recente aparecimento e ação com-

plexa ao trato respiratório tem resultado em uma 

grande preocupação para os grandes líderes mundiais.  

No período de pandemia as escolas precisaram 

fechar ocorrendo a ina�vidade do processo ensino-

aprendizagem, já que foi necessário, medidas de qua-

rentena. Com isso, alunos e professores ficaram em 

casa, gerando uma nova realidade educacional junto à 

Educação à Distância – EaD. Isso se deu por meio de 

uma aprendizagem remota, através de plataformas 

digitais agregadas às aulas por videoconferências. 

Diante disso, torna-se relevante pensar o perío-

do da COVID-19 sendo um momento histórico para o 

uso das tecnologias no processo ensino-aprendizagem 

nas escolas, uma vez que sua aplicabilidade ganhou 

mais intensidade.  

Assim, a pesquisa busca refle�r sobre o uso da 

tecnologia e do AVAs no período de pandemia da CO-

VID-19 nas escolas, sua importância e dificuldades para 

alcançar uma aprendizagem eficiente e igualitária.   

Trata-se de uma revisão de literaturas, u�lizando -se 

como base de dados: Scien�fic Electronic Library Online 

(SCIELO) e o Google acadêmico, onde se considerou a s 

seguintes indagações: “Qual a importância da tecnolo-

gia e do AVAs no período de pandemia da COVID-19 no 

processo ensino aprendizagem na escola?”; “Quais as 

vantagens e dificuldades do uso da tecnologia e do 

AVAs na escola?” 

Diante do maior uso da tecnologia e do AVAs 

nas escolas ocorrem dúvidas entre os professores, 

sobretudo aos que são considerados imigrantes às as 

Novas Tecnológicas - TICs (AMIEL; DO AMARAL, 2013). 

Os professores precisam adotar novas posturas diante 

de um público na�vo ao processo tecnológico, o que 

pode ser um desafio. São situações impostas pela pan-

demia do novo coronavírus, onde acaba sendo impres-

cindível o uso mais acentuado de mídias digi-

tais/virtuais no processo de ensino-aprendizagem. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Em período de pandemia da Covid-19 a EaD sur-

ge com o papel significa�vo na Educação.  

A tecnologia por meio das AVAs, propõe a dimi-

nuição de dificuldades relacionadas ao tempo, espaço, 

deslocamento e comodidade, atuando como agente de 

inclusão social.  

As AVAs quanto sua funcionalidade ocorre atra-

vés de diversas mídias tecnológicas assíncronas e sín-

cronas, têm se tornado cada vez mais eficaz quanto à 

inclusão e permanência do indivíduo, o que é impor-

tante em período pandêmico (MOREIRA, 2020). 

Na busca de descrever a importância das mídias 

de comunicação e seus papeis na EaD em período pan-

dêmico importa compreender a proposta dessas fer-

ramentas.  
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Como método de Educação e inclusão a EaD 

transcende os séculos XX e XXI (VIANNA, 2015), pois já 

no IV A.E.C., através de cartas de Platão (CORNELLI; 

LOPES, 2017), além dos compêndios da era cristã por 

evangelistas/apóstolos pode-se ter conhecimento de 

uma EaD.  

A EaD não perdeu sua forma embrionária, mas 

se aprimorou quanto suas formas de alcançar seus 

obje�vos. No século XV da E.C, ocorreu significativo 

avanço quanto os ideais da EaD, pois novos horizontes 

foram desbravados.  

 

O próximo grande passo tecnológico para 
a EA foi a invenção da impressão de �po 
móvel, feita por Gutenberg, por volta de 
1450. Até então, a escrita era feita à mão 
e a existência de livros era muito limita-
da, limitando, também, a educação a 
apenas poucos. Poucos eram os que sa-
biam simplesmente ler e escrever. Com a 
disseminação dos livros impressos, o uni-
verso dos que puderam ter acesso às in-
formações aumentou. A tecnologia da 
impressão gerou efeitos amplos e pro-
fundos na educação e liberou, mais ain-
da, o discente da presença do docente na 
relação ensino-aprendizagem (CARVA-
LHO et al., 2001, p. 9). 
 

 

A diversidade de saberes cria um pano de fundo 

amplo e propício para novas formas de educação co-

mo, a EaD. 

No Brasil a EaD teve algumas desvantagens, pois 

não era tratada com muito interesse, f ato que se pres-

supõe ter sido amplamente mo�vado por concepções 

tradicionalistas (CARVALHO, 2001).   

 

TECNOLOGIA, CIBERESPAÇO JUNTO  

ÀS MUDANÇAS SOCIAIS 

 

A par�r do séc. XX e principalmente do XXI, com 

a maior evidência dos grupos minoritários começou a 

surgir reivindicações sociais. Pessoas a margem da 

Educação es�muladas por vanguardas polí�cas passa-

ram se expressar publicamente através da mídia.  

A veloz ampliação da Internet após seu surgi-

mento, paralelo à evolução de novas ferramentas tec-

nológica trouxeram novas maneiras de interações. De 

acordo com Sousa; Sakuma; Gobbi (2015, p.30, “de 

consumir conteúdos midiá�cos, sem deixar de lado as 

mídias anteriores. ”  

As TICs criaram um ciberespaço que pode ser 

compreendido como um recurso de interações pô r 

conexão universal entre computadores e de suas me-

mórias (DE SOUSA; SAKUMA; GOBBI, 2015, p.9). Isso 

envolve um importante processo de transmissão de 

informações, própria do ciberespaço.  

 
 

Essa definição inclui o conjunto de redes 
hertzianas e telefônicas clássicas, na me-
dida em que transmitem informações 
provenientes de fontes digitais ou des�-
nadas à digitalização [...] na codificação 
digital, pois [...] condiciona o caráter plás-
�co, fluido, calculável com precisão e tra-
tável em tempo real, hipertextual , intera-
�vo e, resumindo, virtual da informação 
que é [...] a marca dis�n�va do ciberes-
paço (LÉVY , 2008, p. 92) 
 

 
É uma relação que envolve tecnologia e aspec-

tos sociais ins�tuídas através do uso comum de com-

ponentes tecnológicos junto à Internet, denominado de 

cibercultura.  

As TICs não buscam subs�tuir tecnologias tradi-

cionais, mas interagir junto a elas.   

 
 

A transmissão por broadcas�ng (de um 
para muitos) convive agora com uma dis-
tribuição de informações em rede, sem 
horários e locais pré-definidos. É possível 
assis�r as séries favoritas ou acessar no-
�cias de outros locais a qualquer hora ou 
lugar, basta estar conectado  (DE SOUSA; 
SAKUMA; GOBBI, 2015, p.9).  
 
 

O modelo hipertextual dos �pos digitais/virtuais 

possibilita a ampliação de conhecimentos de predile-
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ções do aluno, não desfazendo-se de outros saberes 

informado   sequencialmente no broadcas�ng.  

 
 

O sucesso das redes sociais on-line são 
outra faceta dessa sociedade da informa-
ção e da comunicação, onde os usuários 
são também produtores de conteúdos, 
que são facilmente difundidos pela rede 
(DE SOUSA; SAKUMA; GOBBI, 2015, p.9).  
 
 
  

Blogs, vlogs e podcasts são considerados recur-

sos simples para o aluno de conhecimento regular de 

internet e professores para propagação de conteúdos, 

independentemente de sites ou portais para divulgar 

suas produções.  

O Facebook e Twi�er tem eficácia na difusão e 

compar�lhamento de conhecimentos em espaço de 

tempo. Através de aparelhos móveis por meio de câ-

mera, microfone e conexão à internet, possibilita na 

produção simples na divulgação de vídeos e fotos a fim 

de compar�lhamentos. 

Nessa conjuntura a EaD ganhou espaço e popu-

laridade, onde seu alvo é alcançar todos em todas as 

regiões, eliminando diversas barreiras sociais como, a 

pobreza e a desigualdade. Na atualidade ganhou um 

elemento novo, o enfrentamento da pandemia da 

COVID-19 através de desdobramentos tecnológicos, 

como as AVAs (SANTANA, 2020).   

 

EAD JUNTO ÀS AVAS 

 

A distância quanto à comunicação pra�camente 

não é mais um obstáculo, uma vez que a era digi-

tal/virtual está presente em pra�camente todo mundo. 

Neste contexto, percebe-se as AVAs que por meio da 

Internet possibilita a interação dos agentes juntos à 

EaD no processo ensino-aprendizagem dos alunos. 

A EaD busca a democratização do ensino longe 

da tradicionalidade, privilegiando elementos como 

cole�vidade, autonomia nos estudos, interação entre 

os indivíduos envolvidos no processo ensino- aprendi-

zagem (OLIVEIRA; DOS SANTOS, 20219).  

Propõe ser uma ferramenta assistencialista 

(GUIMARÃES; GODOY; ASSIS, 2013) e psicoemocional 

onde sua desenvoltura agregadora, pretende alcançar 

faixas etárias e problemas presentes na sociedade. 

As AVAs u�lizam diversas ferramentas midiá�-

cas, possibilitando que o professor e o aluno tenham 

uma interação através de suas estruturas síncronas e 

assíncronas (SANTOS, 2010).  

O fórum é visto como uma importante ferra-

menta assincrônica, onde de acordo de com Shitsuka; 

Shitsuka; De Araújo (2018, p.5), “podem promover a 

construção colabora�va do sabe”. Permitem uma na-

vegação hipertextual posi�va, podendo agregar múl�-

plos recursos/ferramentas em tempo real.  

Esse recurso diferencia-se de ferramentas sín-

cronas, como: Chat e Skype, pois possibilita em tempo 

real par�cipações aprofundadas entre professores e 

alunos, criando reflexões e contribuições ao processo 

ensino-aprendizagem (DA SILVA, 2010).  

A EaD junto às AVAs, vale-se de um diversificado 

compêndio ferramental, como: Blogs, Chats, Fóruns, 

vídeos, gráficos, áudios, Podcasts, Wikis, Networking, 

You Tube, vídeo messaging e etc., possibilitando a inte-

ração e aquisição de saberes durante o processo ensi-

no-aprendizagem (SHITSUKA; SHITSUKA; DE ARAÚJO, 

2018).  

Neste contexto, a EaD vem construído um espa-

ço mul�disciplinar e interdisciplinar de conhecimentos 

através de diversas a�vidades da Educação, onde a 

valorização da interação entre professor e aluno é 

o�mizada.   

No período de pandemia da COVID-19, a EaD e 

as AVAs têm sido vistas como resposta as novas neces-

sidades propostas pelo momento em questão diante de 

sua capacidade técnica, reconhecimento como modu-

lação de ensino junto à Educação. 

 

A IMPORTÂNCIA DO DESIGN DIDÁTICO 
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Importante destacar o valor do Design didá�co 

na preparação de materiais didá�cos na promoção de 

interfaces, tornando o ambiente educacional cria�vo, 

prazeroso, dinâmico e brando junto ao processo ensi-

no-aprendizagem.  

 

 
Na concepção de uma proposta de Curso 

à Distância, a importância do processo da 

preparação do material didá�co se jus�-

fica por diversos mo�vos, a saber: trata-

se de um elemento ou da combinação de 

diferentes elementos mediadores que 

comportam em seu bojo a concepção 

pedagógica que norteia o ensino aprendi-

zagem do curso; consciente ou inconsci-

entemente, o professor se faz presente 

das estratégias do ensino aprendizagem 

que organiza e disponibiliza no material 

didá�co; esse material didá�co pode as-

sumir o papel de mediador principal das 

interações entre os aprendentes e os 

conteúdos e ser responsável por grande 

parte do sucesso do Curso. (ALMEIDA, 

2011, p.72).   

 

 

 

Compreende-se que a abstração proposta pela 

construção de um material didá�co quanto seu Design 

é mecanismo importan�ssimo no processo em referên-

cia, pois, deve projetar o conteúdo obje�vado pelo 

curso em desenvolvimento. Nesse ponto o Design con-

figura-se como um mecanismo que através de sua 

cria�vidade busca não somente a interação, mas de 

manutenção do educando, dificultando a evasão edu-

cacional que é considerada uma das mais importantes 

metas da Educação. 

 

A PANDEMIA DE COVID-19 

 

Tem se vivido uma das maiores crises da huma-

nidade em consequência da COVID-19. Seus efeitos 

têm sido percebidos em todo todos os setores, inclusi-

ve na Educação (GEMELLI; CERDEIRA, 2020). 

No Brasil, segundo Moreira (2021) “o primeiro 

caso foi iden�ficado em 26 de fevereiro de 2020. Em 17 

de março de 2020, houve o registro do primeiro óbito”.  

De lá para cá a doença tem se espalhado e leva-

do ao óbito milhares de pessoas, principalmente os 

pobres. Com isso, foram necessárias algumas medidas 

de prevenção como o uso de máscara e álcool em gel, 

além do isolamento social. 

Pode se perceber uma nova crise instalada no 

país, tornando-se importante compreender as trans-

formações ocorridas buscando alterna�vas diante do 

distanciamento social orientado pelo Ministério da 

Saúde – MS (LIMA, 2020).  

 

A PANDEMIA DE COVID-19 E O ESTATUTO  

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA  

 

Na Educação a pandemia de COVID-19 trouxe 

complicações junto ao ideário proposto pelo ECA dian-

te do isolamento social, que interrompeu as aulas pre-

sencias.  

Com isso, foi sugerido a aplicação de aulas On-

line num sistema de EaD com a necessidade de acesso 

à Internet, equipamentos tecnológicos e as AVAs. Um 

dos fundamentos do ECA é a equidade diante da diver-

sidade de todos os indivíduos em qualquer lugar e 

situação que estejam (BRASIL, 1990). 

 

A inclusão obriga a repensar a diferença, 
pois cada criança tem caracterís�cas, in-
teresses, capacidades e necessidades de 
aprendizagem que lhe são próprias. Se-
gundo a perspec�va inclusiva aceitar a di-
ferença implica respeitar as caracterís�-
cas, os interesses, as mo�vações e os 
projetos de vida de cada criança, o que só 
é possível criando estratégias e recursos 
educativos capazes de promover o seu 
desenvolvimento global (BLANDÃO, 
2013). 

 
Compreende-se que o papel do ECA a par�r da 

Educação Infan�l (BRASIL, 1990), é buscar pensar a 

Educação onde todos são iguais independente de dife-
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renças e dificuldades. Onde o processo empírico indivi-

dual e cole�vo, sejam aproveitados junto à aprendiza-

gem de todos os alunos, o que acaba sendo desafio no 

período de pandemia. 

 

TECNOLOGIA: NATIVOS E MIGRANTES E O   

PERÍODO PANDÊMICO  

 

A par�r principalmente dos séculos XX e XXI 

percebe-se um avanço mais acentuado das tecnologias 

em pra�camente toda sociedade. A Educação na atua-

lidade tem se deparado com um quadro educacional, 

em que as crianças são bem dis�ntas a de gerações não 

tão anteriores.  

Os indivíduos nascem numa sociedade veloz e 

líquida, aspectos comuns a Pós-modernidade onde a 

mídia acaba sendo determinante, inclusive na Educa-

ção e no uso das TICs (BAUMAN, 2001).   

Neste contexto, os alunos podem ser considera-

dos nativos e os professores migrantes ao universo 

tecnológico. Se para às crianças é algo nato, para al-

guns professores é algo novo, portanto,  requer maior 

preparo quanto o uso dos recursos tecnológicos, sobre-

tudo em período de pandemia de COVID-19. 

Diante disso, o professor deve buscar especiali-

zações, cursos de formação e capacitação, par�cipar de 

seminários, palestras para lhe auxiliar no processo de 

EaD e AVAs. Sendo assim, poderá estar apto, qualifica-

do ao professorado tecnológico junto aos seus alunos.  

 
 

Educação e qualificação abrangem o 
atendimento das necessidades para que 
as pessoas criem, compar�lhem e u�li-
zem as competências e habilidades por 
meio da educação (CARVALHO; IVANOFF, 
2010, p. 21).  

 
Uma vez migrado ao universo tecnológico, a vir-

tualidade deve ser prazerosa, qualificada e proveitosa 

junto ao processo ensino aprendizado da criança. Essa 

compreensão é per�nente quanto o uso das AVAs, que 

precisam estar agregadas a um sistema de plataforma 

que possibilite qualita�vamente e sistema�zada no  

processo ensino-aprendizagem por meio da Internet, 

como no caso do sistema Moodle. 

 

 
O MOODLE (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning) é uma ferramenta de 
gestão de cursos à distância, desenhado 
para ajudar educadores a criar, com faci-
lidade, cursos on-line de qualidade. Fer-
ramentas como o Moodle também po-
dem ser chamadas de LMS (Learning Ma-
nagement Systems), que significa siste-
mas de gerenciamento de aprendizagem 
ou ambientes virtuais de aprendizagem. 
As principais ferramentas do sistema 
Moodle são: fóruns, gestão de conteú-
dos, ques�onários, chat, pesquisa de 
opinião, wikis, glossários, tarefas (PUER-
TA e AMARAL, 2012).  
 

 

Essas ferramentas entre outras apontadas na 

pesquisa são importantes ao processo ensino-

aprendizagem no âmbito remoto em período de CO-

VID-19.  

Onde deve acontecer a comunicação e interação 

entre professores e alunos, tornando a plataforma de 

ensino um ambiente diversificado.  

Nota-se a importância do fórum:  

 

 
Diferente das ferramentas de comunica-
ção síncronas, como o chat, o fórum pos-
sibilita par�cipações mais aprofundadas, 
pois alunos e professores podem refle�r 
e pesquisar sobre o tema em discussão 
antes de postar as suas contribuições. 
Dessa forma, evitam-se mensagens re-
dundantes, apenas concordando com o 
que já foi exposto pelo grupo (DUARTE, 
2010). 

 
 
 
Assíncronas são a�vidades que obrigatoriamen-

te não estão limitadas a datas e horários determinados 

em tempo real quanto à participação dos alunos, onde 

poderão melhorar sua par�cipação em discussões, 
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evitando respostas precipitadas e sem a aprimoramen-

to reflexivo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa concluiu que em meio ao período de 

pandemia de COVID-19 onde tem sido orientado pelo 

MS medidas, como a de isolamento social, que o uso de 

tecnologias digitais/virtuais junto às AVAS nas agências 

educacionais são capazes de auxiliar professores e 

alunos diante desse momento. 

A pesquisa mostrou que a pandemia tem afeta-

do mais os pobres que precisam da Educação pública, 

que quanto aos recursos tecnológicos não são homo-

gêneos, mas pontuais, como no caso das Universidades 

públicas.  

Percebeu-se que a migração do professorado 

junto às mídias tecnológicas torna-se imprescindível 

quanto à necessidade de uma maior capacitação. Junto 

a isso torna-se importante ser ampliado a u�lização dos 

recursos tecnológicos informa�zados na Educação, já 

que são importantes no processo ensino-aprendizagem 

do aluno. 

Mesmo à frente de desigualdades sociais, foi 

mostrado que a modulação de EaD junto à TICs e as 

AVAs são recursos educacionais alinhados e eficientes 

às necessidades do período pandêmico, possibilitando 

não somente à inclusão dos alunos, mas sua perma-

nência de forma prazerosa e qualita�va.  
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INDÍGENA EM IRACEMA E MACUNAÍMA 
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IN IRACEMA AND MACUNAÍMA 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem o obje�vo de analisar as obras Iracema e Macunaíma com foco na construção do indígena. 
Para tanto, elaborou-se uma base teórica que delimita a iden�dade nacional nos personagens indígenas Iracema e 
Macunaíma. De início fez-se um levantamento quanto a ligação entre o Roman�smo e o nacionalismo, levando e m 
conta diversas visões e períodos em que é retratada a figura indígena. Logo após, procurou -se elencar como a 
iden�dade e o nacionalismo fazem-se presentes em José de Alencar e Mário de Andrade e finalização com a análise 
das obras Iracema e Macunaíma diante da construção da figura iden�tária e nacional. Esta é uma pesquisa 
documental de abordagem qualita�va. O resultado da análise foi que em ambas as obras existem a presença tanto do 
iden�tário como do nacional, mas de formas dis�ntas. Iracema, de José de Alencar parece amenizar a visão do 
colonizador e exaltar o heroísmo da figura indígena. Macunaíma, Mário de Andrade, mesmo admirando a obra 
alencarina, decide cri�car o ufanismo e mostrar o brasileiro com toda sua diversidade cultural e com seus def eitos. A 
par�r desse resultado, considerou-se que é de suma importância o respeito a forma e a ideologia de cada autor pois 
mesmo como opiniões diferentes eles exaltam sua pátria.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Indígena. Iden�dade. Nacionalismo. Modernismo. 
 
 

ABSTRACT 
 

This work aims to analyze the works Iracema and Macunaíma with a focus on the construc�on of the indigenous. For 
that, a theore�cal basis was elaborated that delimits the na�onal iden�ty in the indigenous characters Iracema and 
Macunaíma. Ini�ally, a survey was made regarding the connec�on between Roman�cism and na�onalism, taking into 
account different views and periods in which the indigenous figure is portrayed. Soon a�er, we tried to list how 
iden�ty and na�onalism are present in José de Alencar and Mário de Andrade and finalized with the analysis of the 
works Iracema and Macunaíma in the face of the construc�on of the iden�ty and na�onal figure. This is a 
documentary research with a qualita�ve approach. The result of the analysis was that in both works there is the 
presence of both iden�ty and na�onality, but in different ways. Iracema, by José de Alencar, seems to so�en the 
colonizer's vision and exalt the heroism of the indigenous figure. Macunaíma, Mário de Andrade, even admiring the 
work of Alencarina, decides to cri�cize the pride and show the Brazilian with all its cultural diversity and defects. From 
this result, it was considered that it is extremely important to respect the form and ideology of each author because 
even with different opinions they exalt their homeland. 
 
KEYWORDS: Indigenous. Iden�ty. Na�onalism. Modernism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A literatura brasileira teve momentos bem 

dis�ntos durante sua cons�tuição, não sendo diferente 

no Roman�smo com uma idealização exagerada da 

figura indígena e de toda composição nacional. Algo que 

também pode ser visto em obras do Modernismo, mas 

com um tratamento do indígena totalmente contrário 

ao outro movimento. Dessa forma, surgiu o desejo de 

pesquisar e buscar o porquê das obras como Iracema e 

Macunaíma divergirem tanto na sua construção. Apesar 

de ambas mostrarem a edificação da nação brasileira 

através de personagens indígenas, em Macunaíma 

ocorre a crí�ca com relação a idealização exagerada dos 

povos aborígenes. Mário de Andrade mostra um ser 

totalmente sem caráter, evidenciando quem o brasileiro 

é, segundo ele, na sua essência. Com isso, é necessário 

entender o contexto no qual cada obra foi escrita e o 

obje�vo traçado em cada uma. 

O presente ar�go originou-se do interesse em 

entender o nacionalismo e a iden�dade como um todo, 

agindo como veias que ligam e inter-relacionam dois 

movimentos literários que ocorrem em momentos 

diferentes. Apesar de José de Alencar e Mário de 

Andrade terem o desejo de retomar acontecimentos 

importantes para o organismo nacional, como um todo, 

agem de formas diferentes ao tratarem construir a 

iden�dade nacional nas personagens Iracema e 

Macunaíma. 

Ainda quando criança sempre �ve a curiosidade 

de observar imagens de livros didá�cos e fotos que 

destacassem a figura do índio e isso foi tornando-se um 

fascínio. As comemorações do dia do índio na escola 

chamavam muito a atenção. Pois, a figura indígena 

encanta e demostra como eram o povo América antes 

da colonização, com seus conhecimentos, ves�mentas, 

danças e alimentação. Porém, o livro didá�co da 

disciplina História pouco citava o indígena quando se 

fala no processo de colonização, destacando o homem 

branco e europeu como o descobridor da América. Com 

isso, foi chegando a adolescência e em sala de aula 

descobri a obra Iracema e todos seus adje�vos 

engrandecedores. Já na Universidade, conheci a obra 

Macunaíma e percebi que há uma diferença entre a 

visão e construção do indígena em ambas. 

Sob esse viés, a pesquisa teve o obje�vo de 

compreender a construção da figura indígena Iracema e 

Macunaíma, destacando a influência do Roman�smo na 

criação de uma iden�dade nacional. Como também, 

iden�ficar como ocorre a retomada do nacional no 

período modernista. Assim, explicar como ocorre a 

edificação das personagens nas obras Iracema e 

Macunaíma e comparar o índio em ambas. 

Diante do ques�onamento tão interno que se 

tem sobre a iden�dade nacional, podemos levantar a 

seguinte hipótese: a construção de uma personagem em 

obra literária depende muito do contexto vivenciado 

pelo autor e também da ideologia defendida pela 

corrente na qual esse se insere. No caso de Iracema, a 

personagem surge durante a fase do Roman�smo, em 

que o índio é idealizado e a nação é aclamada. 

Totalmente adverso ao indianismo tem-se Macunaíma, 

uma personagem do Modernismo na qual seu autor 

procura cri�car a idealização do índio, trazendo na 

personagem principal uma criatura que representa tudo 

o que uma nação pode ter de vergonhoso. Nesse 

sen�do, observa-se a relevância deste estudo para os 

meios sociais, históricos e educacionais, pois é mais um, 

entre tantos, podendo contribuir para a compreensão 

da formação da sociedade brasileira, a par�r do 

processo de colonização e da par�cipação do índio 

como figura essencial neste momento. 

A procura constante pela idealização da pátria e 

de seu povo fez com que autores, como José de Alencar, 

edificassem obras que mostram a beleza e o caráter das 

personagens de forma distorcida da realidade e que 

gerou várias crí�cas de diversos autores, como Mário de 

Andrade. Já Mário de Andrade procurou mostrar, de 

forma irônica, quem somos, seres que, desde os 

primeiros descendentes, já se mostravam sem caráter 

 
 

66A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



 

 
 

algum. Com isso, obras como Iracema e Macunaíma 

oferecem conteúdos ricos em significados que remetem 

a períodos diferentes da história, refle�ndo nos 

cidadãos que hoje somos com nossas qualidades e 

defeitos.    

De acordo com Rêgo (2004), a iden�dade é algo 

que deveria estar no imaginário de toda pessoa e não 

precisaria ser ques�onada. Sendo assim, cada um 

assimila este conceito através de processos conscientes 

e inconscientes, com experiências vivenciadas e 

culturais. 

 

A iden�dade deveria estar presente no 
imaginário das pessoas, mas poucos a 
dis�nguem e a ques�onam. [...]. A 
iden�dade [...] é introjetada e assimilada 
através de processos culturais conscientes 
e inconscientes. Ela é assimilada pelos 
sujeitos ao longo de suas experiências 
vivenciadas e culturais (RÊGO, 2004, p. 
91). 
 

 

Nessa perspec�va, é imprescindível avaliar que a 

colonização foi, e ainda é algo que acontece em todo o 

mundo de forma avassaladora, tomando dos 

colonizados até mesmo a possibilidade de expressar seu 

sen�mento de nacionalidade e iden�dade, presente em 

cada ser pensante e consciente de seu lugar de origem. 

O sociólogo e filósofo polonês Bauman (2005) conceitua 

iden�dade nacional como diferente dos demais �pos de 

iden�dade, sendo uma forma de direito monopolista 

que tem a função de separar em nós e eles. 

  

A iden�dade nacional, permite-me 
acrescentar, nunca foi como as outras 
iden�dades. Diferentemente delas, que 
não exigiam adesão inequívoca e 
fidelidade exclusiva, a iden�dade nacional 
não reconhecia compe�dores, muito 
menos opositores. [...]. À falta de 
monopólio, os Estados tentaram assumir a 
incontestável posição de supremas cortes 
passando sentenças vinculadas e sem 
apelação sobre as reivindicações de 
iden�dades li�gantes (BAUMAN, 2005, p. 
28). 

A iden�dade nacional está presenta em cada um 

e, mesmo que o vislumbre pelo estrangeira ressurja, 

nada irá mudar. Porém, é importante ressaltar que uma 

nação após sua colonização, é fruto de diferentes 

nacionalidades, e isso, não ser deixado ser deixado de 

lado. Sendo assim, é necessário entender que somos 

frutos de uma nação mista e rica e que independente da 

necessidade de adquirir algo estrangeiro, podemos 

valorizar e se capaz de reinventar o que está ao nosso 

alcance.  

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa cunhou-se sob a perspec�va 

bibliográfica, tendo como base autores que já fazem 

crí�cas sobre a iden�dade nacional como Castello 

(2004a, 2004b), Cou�nho (2004) e Candido (2012); para 

tratar da iden�dade nacional foram u�lizados Bernd 

(2003), Rêgo (2004). Com relação aos conhecimentos 

históricos e culturais dos períodos do Roman�smo e 

Modernismo, na parte filosófica e sociólogo, é utilizado 

o autor Bauman (2005). Este trabalho está dividido na 

seguinte forma: o tópico 1, denominado Iden�dade 

nacional é des�nado a tenta�va de mostrar qual a 

diferença entre iden�dade e nacionalismo; tópico 2: 

Iden�dade e Nacionalismo que trata da construção da 

iden�dade no movimento romancista tópico 3: 

Nacionalismo Român�co em que se mostra o 

nacionalismo já na forma român�ca e a úl�ma parte, 

tópico 4: Nacionalismo Moderno em que se destaca o 

nacionalismo retratado nas obras durante o 

Modernismo. 

 

IDENTIDADE NACIONAL 

 

Bernd (2003) ressalta que há diferença entre 

iden�dade e conquista de caráter nacional, já que não 

existe um caráter ou uma essência nacional. Devemos 

tratar a iden�dade de um país como um processo de 

deslocamento e não como meio para explicar todo um 
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processo de existência de determinadas raças, ou a 

produção de objetos culturais. 

Ainda de acordo com Ricoeur (1985 apud BERND, 

2003), a narra�va é uma forma de iden�dade. Pois ao 

narrar uma história, seja em cole�vidade ou um 

indivíduo, podemos extrair a sua essência. 

 

Iden�dade não poderia ter outra forma do 
que a narra�va, pois definir-se é, em 
úl�ma análise, narrar. Uma cole�vidade 
ou um indivíduo se definiria, portanto, 
através de histórias que ela narra a si 
mesma sobre si mesma e, destas 
narra�vas, poder-se-ia extrair a própria 
essência da definição implícita na qual 
esta cole�vidade se encontra (BERND, 
2003, p.19). 

 

 

Assim, a construção da iden�dade não pode 

deixar de lado nem a narra�va e nem a leitura. No 

estudo da formação das literaturas nacionais Edouard 

Glissant (1981 apud BERND, 2003) caracteriza duas 

funções da literatura. Quando ocorre a desmontagem 

de um dado e expõe-se o mís�co é chamado de função 

de dessacralização. E quando acontece a junção de seus 

mitos, crenças, imaginários ou ideologias chamamos de 

função de sacralização. 

Um exemplo da função sacralizante ocorre 

quando a literatura assume a missão de ar�cular o 

projeto nacional, fazendo ressurgir os mitos fundadores 

e recuperar sua memória cole�va. No Brasil, podemos 

destacar o Roman�smo que revolucionou a literatura ao 

dar um caráter nacional, agindo como força sacralizante.   

Nesse sen�do, a literatura brasileira começa a 

apesar recentemente, não ainda de forma correta, 

associando a retomada do mito como constante 

desmis�ficação. Como nos romances de João Ubaldo 

Ribeiro e de Darcy Ribeiro que mostram a retomada da 

desmis�ficação e o redescobrimento de uma memória 

cole�va, através de uma diversidade de textos. 

É importante ressaltar o processo con�nuo de 

iden�ficação num contexto colonial e pós-colonial. Algo 

que não aconteceu nos primeiros textos sobre as 

Américas, tendo como caracterís�cas comuns omi�r a 

iden�dade dos autóctones, a nega�vidade, criando uma 

matriz iden�tária regada pela omissão e pela privação. 

Com a omissão e a visão etnocêntrica dos 

primeiros europeus que viajaram pelo Novo Mundo, a 

iden�dade construída foi à imagem e semelhança dos 

colonizadores. Porém, causa estranhamento, a falta de 

representa�vidade do indígena. Isso reflete hoje na 

nossa leitura e constatação da ausência da figura do 

índio. Os na�vos da América são descritos 

primeiramente por Cristóvão nos diários de bordo. A 

beleza e exuberância da América seduziu seu 

descobridor, mas expressou-se um sen�mento ambíguo 

em relação aos habitantes. 

Primordialmente, o Roman�smo foi o primeiro 

movimento literário, no Brasil, com raízes fincadas no 

solo e na realidade nacional. Além de ser a par�r desse 

que o Brasil começa a ter uma literatura própria, no 

conteúdo e na forma. O movimento romancista �rou do 

solo nacional força e sua unidade. A par�r da união da 

imaginação român�ca com as realidades da vida 

brasileira. “Ao conciliar a imaginação român�ca e as 

realidades da vida brasileira, na metade do século, o 

movimento criou um sistema de pensamento radicado 

no solo na�vo, de onde re�rou sua força e sua unidade” 

(COUTINHO, 2004, p. 30).                      

 

IDENTIDADE E NACIONALISMO 

 

De acordo com Cou�nho (2004), o Roman�smo 

valorizou a exaltação do passado e o nacionalismo. Ao 

retratar, durante a fase indianista, o na�vo como um 

herói medieval, e assim, o índio, personagem das obras 

român�cas, tornou-se um herói nacional.   

Em primeira análise, o autor José de Alencar 

incita o movimento de renovação em suas obras, 

destacando a necessidade de adaptação dos moldes 

estrangeiros ao Brasil, não como simples imitação, mas 

em defesa dos temas brasileiros, principalmente o 
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indígena, o que se tornou para a literatura expressão da 

nacionalidade, ao exaltar a natureza e a paisagem �sica 

e social desta colônia, como indispensável ao 

descri�vismo român�co. 

Cou�nho (2004) con�nua, fala sobre o segundo 

movimento do Roman�smo e diz que os laços que unem 

o passado do Classicismo e o presente luso formam um 

grupo bem diferente do anterior, pois nas obras de 

Alencar destacam-se a descrição do selvagem que 

simboliza contra os ves�gios do português. Nos quais 

recebem influência de Chateubriand, Fenimore, Cooper, 

Walter Sco�, Eugene Sue e Balzac.  

Segundo o autor, o nacionalismo está ligado ao 

indianismo. Para o na�vismo brasileiro, o índio tornou-

se símbolo de independência espiritual, polí�co, social e 

literário. 

 
O nacionalismo român�co assumiu um 
caráter muito próprio no Brasil, sob a 
forma do indianismo. Casando a doutrina 
de “bom selvagem” de Rousseau com as 
tendências lusófonas, o na�vismo 
brasileiro encontrou no índio sua 
civilização um símbolo de independência 
espiritual, social e literária (COUTINHO, 
2004, p. 24). 
 

 
 

Na linguagem, o movimento român�co 

desempenhou papel revolucionário em Alencar. Ao 

reivindicar os direitos ao dialeto brasileiro, com suas 

peculiaridades da fala popular. E assim, o Roman�smo 

com suas ousadias e liberdades de forma, na censura, 

na prosódia mostrou a libertação dos clássicos 

portugueses, ao aproximar a língua falada da escrita, e a 

língua coloquial da literária. 

 

NACIONALISMO ROMÂNTICO 
 

Candido (2012) fala sobre a fase da literatura 

independente no Brasil, como também da vontade dos 

escritores do Roman�smo em mostrar em seus temas, 

problemas e sen�mentos desta jovem nação. Isso 

porque, enquanto o Classicismo terminou em assinalado 

à colônia, o Roman�smo assinala a Independência, além 

de ressaltar que o episódio do Roman�smo no Brasil 

serviu de base para a tomada de consciência do 

nacional. O autor destaca ainda, a contribuição dos 

estrangeiros ao dis�nguir a literatura feita pelos 

portugueses da literatura dos brasileiros, já que o Brasil 

era nação, deveria possuir sua literatura nacional. 

Outro ponto tratado por Candido (2012) é a 

questão da independência como fator de importância 

para desenvolvimento da ideia român�ca, contrário as 

análogas do Arcadismo, três fatores podem provar isto: 

primeiro, desejo de exprimir a nova ordem de 

sen�mento; segundo, criar uma literatura 

independente; terceiro e úl�mo, na nação a a�vidade 

intelectual não só como prova de valor brasileiro e 

esclarecimento mental, mas sim como tarefa patrió�ca 

na construção nacional.  

 

A Independência importa de maneira 
decisiva no desenvolvimento da idéia 
român�ca, para a qual contribui pelo 
menos com três elementos que se podem 
considerar como redefinição de posições 
análogas do Arcadismo: a) desejo de 
exprimir uma nova ordem de sen�mentos, 
agora reputados de primeiro plano, como 
orgulho patrió�co, extensão do an�go 
na�vo; b) desejo de criar uma literatura 
independente, diversa, não apenas uma 
literatura [...]; c) a noção referida de 
a�vidade intelectual não mais apenas 
como prova de valor do brasileiro e 
esclarecimento mental do país, mas tarefa 
patrió�ca na construção nacional 
(CANDIDO, 2012, p. 329, grifo do autor). 
 

 

As manifestações do Roman�smo se enquadram 

no nacionalismo brasileiro, o movimento român�co 

canarinho foi tributário do compatriota, pois, este 

desejo do pátrio animou os escritores, chamando assim 

de despertar do na�vo, que influenciou outros países 

que lutavam pela independência. Tendo em vista que, o 

nacionalismo foi um movimento de vida, descrevendo 

costumes, paisagens, fatos, pensamentos repletos de 
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sen�mentos conterrâneos era uma libertação do 

clássico, do universal. 

O autor reconhece o indianismo como à primeira 

forma legí�ma nacional, já que é um momento de 

exaltação da natureza, dos costumes e crenças dos 

povos que habitavam a nação brasileira. Porém, alguns 

escritores passaram a ver este �po de literatura como 

inviável, “mas a forma reputada mais legí�ma de 

literatura foi, desde logo, o Indianismo, que teve o 

momento áureo do meado do decênio de 1840 ao 

decênio de 1860, decaindo a par�r daí até que os 

escritores se convencessem da sua inviabilidade” 

(CANDIDO, 2012, p. 336). O indianismo que pertence a 

uma corrente literária bem maior, o Roman�smo. 

 

 NACIONALISMO MODERNO 

 

O Modernismo foi um movimento que teve início 

no século XX, tendo influência europeia, com grandes 

dimensões em termos de novidade ao meio cultural no 

Brasil. No entanto, com tantas novidades acabou 

recebendo crí�cas do público nacional.  

De acordo com Castello (2004b), o Modernismo é 

um movimento que corresponde a revisão e renovação 

da perspec�va histórica interna. Um período que se 

assemelha ao Roman�smo em termo ser amplo e 

complexo. Como podemos ver, a época român�ca 

corresponde a interregno de transição entre o 

colonialismo. Enquanto o modernismo cons�tui um 

movimento interregno de transição que tem a intenção 

de esclarecer as raízes nacionais, estabelecendo 

relações com o período histórico e com antecedentes 

internos, além das contribuições externas.  

Ainda de acordo com Castello (2004b), o 

Modernismo dá con�nuidade ao trabalho realizado pelo 

Roman�smo com relação a retomada de forma ampla 

da revisão geral do país, deixando claro a ligação 

enraizada entre ambos movimentos.  

 

Modernismo, diremos que se revigoram 
as coordenadas que alimentam a unidade 
da Literatura Brasileira e, como se 
con�nuasse o Roman�smo, amplia-se a 
revisão geral do país. Das idéias 
propugnadas, com raízes nos 
antecedentes imediatos do Modernismo 
(CASTELLO, 2004b, p. 93). 
 

 

O autor Mário de Andrade foi um par�cipante 

a�vo do Modernismo. Desenvolveu a�vidades 

intelectuais e administra�vas, abrangendo estudos e 

pesquisas em linguís�ca, folclóricas, literárias, pintura, 

escultura, música e dança, tudo com intenção de 

defender o nosso patrimônio histórico e ar�s�co. 

Sempre realizando um trabalho focado na visão total do 

Brasil. Um autor que escreveu muito sobre brasilidade, 

ou seja, sobre ideologia nacionalista, nos abre a 

possibilidade de compreender a literatura modernista 

em suas implicações do autor com o passado, suas e do 

momento, com suas obras. Sempre focado em dos 

campos divergentes de inves�gação, um específico que 

é a língua e outro bem mais amplo que é a brasilidade.  

Para Helena (1995), a relação estabelecida entre 

o Modernismo e as vanguardas europeias é o 

nacionalismo. A leitura de obras da fase heróica entre 

1920 e 1930 mostram inúmeras interpretações com 

relação ao significado de nacionalismo, naquele 

momento. 

E esta divergência de entendimento vem desde 

antes a famosa Semana de Arte Moderna de 1922, pois 

havia uma tensão de forma direta ou indireta entre 

nacionalismo e a vanguarda. Estabelecemos contato 

com as vanguardas através de viagens de estudiosos e 

intelectuais para os Estados Unidos, como foi o caso de 

Anita Malfa� e de Vistor Brecheret ou por leituras. 

Textos circularam no Brasil com manifestos 

vanguardistas de forma distorcida, com maior ou menor 

adequação à realidade do país. 

 

Desde os antecedentes da famosa Semana 
de Arte Moderna, de 1922, a tensão entre 
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o nacionalismo e a vanguarda está 
presente de forma direta ou indireta. 
Contatos com as idéias e renovações da 
vanguarda europeia foram feitas entre nós 
realizados através de viagens de ar�stas e 
intelectuais, interessados em estudar na 
Europa e nos Estados Unidos – como foi o 
caso de Anita Malfa� e de Victor 
Brecheret -, ou foram provocados por 
leitura. Feita aqui mesmo, de textos e 
manifestos vanguardistas, divulgados com 
maior ou menor distorção, com maior ou 
menor adequação à realidade brasileira, 
dependendo do caso (HELENA, 1995, p. 
9). 

 

 

As correntes, mais conservadoras no sen�do de 

que há uma verdade única e absoluta, católicas e 

espiritualistas entendem a fase nacionalista no 

Modernismo como um modismo nacionalista. Algo que 

indicou um retorno pouco crí�co ao ufanismo entre 

outras consequências. Com esta retomada ao 

patrio�smo, outras vertentes cobram a coesão nacional. 

E esta, em nosso país, costuma mostrar as dimensões 

sociais mais profundas e o poder nas mãos dos 

conservadores, valorizando a mís�ca do pulso forte para 

alcançar o poder.      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa proporcionou a compreensão da 

construção da figura indígena nas obras Iracema e 

Macunaíma com relação a iden�dade e ao nacional. 

Pois, em Iracema os personagens possuem sua 

iden�dade construída no convívio em meio aos 

ambientes no qual transita, seus costumes e 

conhecimentos adquiridos de geração em geração. Já 

em Macunaíma, o indígena representa o mes�ço fruto 

da união do índio com o europeu e o africano. Sem 

caráter nenhum, resultado da construção iden�tária 

par�ndo da floresta como um índio negro e 

transformando-se num branco no decorrer do trajeto 

que faz para São Paulo.  

As obras Iracema e Macunaíma têm a intenção 

de exaltar uma nação que sofreu com a colonização e 

que até hoje não se recuperou totalmente desta 

doença. A pesar de tantos acontecidos tristes temos um 

povo que lutou por liberdade desde o início e con�nua 

lutando que é o índio, primeiro habitante destas terras 

que hoje conhecemos por Brasil. Uma figura de suma 

importância na construção nacional não poderia faltar 

nas obras literárias principalmente quando se fala da 

construção da iden�dade nacional. É interessante ver 

como o mesmo assunto é tratado de forma diferente 

por diferentes autores, já que os mesmos têm ideologias 

e visões diferentes, mas que não deixam de falar e 

compactuarem com a ideia de uma literatura nossa. Esta 

pesquisa teve como foco as obras já citadas e o que 

tenho a acrescentar é que na primeira a construção do 

índio retoma a pureza de um povo idealizado, com 

crenças próprias, conhecimentos que passam por 

gerações. Na segunda obra, temos um índio que passou 

pela faze da colonização e que con�nua sofrendo a 

influência do estrangeiro, é um ser mes�ço e nos 

representa como brasileiros.    

A pesquisa par�u da seguinte hipótese: a 

construção de uma personagem em obra literária 

depende muito do contexto vivenciado pelo autor e 

também da ideologia defendida pela corrente na qual o 

escritor se insere. No caso de Iracema, a personagem é 

construída durante a fase do Roman�smo, em que o 

índio é idealizado e a nação é aclamada. Totalmente 

adverso ao indianismo retomado em Macunaíma, uma 

personagem do Modernismo na qual seu autor procura 

cri�car a idealização do índio, trazendo na personagem 

principal uma criatura que representa tudo o que uma 

nação pode ter de vergonhoso.    

O ques�onamento que tanto nos inquietava era 

entender como a construção do nacionalismo e da 

iden�dade como um todo, agem como veias que ligam e 

inter-relacionam dois movimentos literários que 

ocorrem em momentos diferentes, principalmente nas 

obras Iracema e Macunaíma que  a pesar de José de 
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Alencar e Mário de Andrade terem o desejo de retomar 

acontecimentos importantes para construção nacional, 

como um todo e formas diferentes de tratarem a 

construção da iden�dade nacional nas personagens 

Iracema e Macunaíma. Algo que chegou claramente a 

uma conclusão através das pesquisas e discursões 

levantadas.  

Primeiro realizar uma comparação entre duas 

obras que foram escritas em períodos que são 

semelhantes em alguns aspectos e divergem em outros 

não é algo fácil, já que �vemos que levantar os 

conceitos que ambas as escolas literárias trabalham com 

relação a construção da iden�dade nacional. 

Segundo fazer uma análise de como cada obra 

traz a construção da iden�dade nacional nos 

personagens, principalmente no indígena. Assim, 

concluímos que as obras Iracema e Macunaíma são 

muito ricas em termos de valorização do nacional e que 

uma pesquisa nesta dimensão ainda não é suficiente 

para abranger ambas como todo. 

Recomendamos para interessados em realizar 

pesquisas sobre iden�dade e nacionalismo que 

adentrem e valorizem ainda mais a diversidade que há 

na construção da iden�dade nacional brasileira, 

destacando como o nosso país é mul�cultural.       
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DESAFIOS DOS EDUCADORES NO ENSINO REMOTO EM TEMPO DE PANDEMIA DE COVID -19 
 

CHALLENGES FOR EDUCATORS IN REMOTE LEARNING DURING THE COVID -19 PANDEMIC 
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RESUMO 
 

O presente ar�go, uma pesquisa bibliográfica descri�va e qualita�va,  tem como objetivo geral discorrer sobre os 
impactos das TICs no processo de ensino e aprendizagem escolar nos tempos de pandemia viral de covid -19. Entre os 
obje�vos específicos, que cons�tuíram os tópicos deste ar�go estão o de apresentar um breve contexto histórico de 
emergência das Tecnologias da Informação e da Comunicação, correlacionando-o à sua implementação no campo 
educacional; discorrer sobre a educação a distância, de modo a relacionar essa modalidade de educação com as novas 
tecnologias; comentar sobre os impactos experimentados pela escola e educadores com o advento das TICs e a 
necessidade de novas metodologias e prá�cas pedagógicas precisam ser aplicadas buscando melhorar a dinâmica do 
processo de ensino e aprendizagem nas salas de aula. Pode-se concluir que as TIC são importantes e que as mesmas 
influenciaram de forma significa�va no processo de ensino e de aprendizagem e permi�r a con�nuidade da educação 
escolar mesmo nos tempos de pandemia viral de covid-19. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia. Educação a Distância. Covid-19. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
The present ar�cle, a descrip�ve and qualita�ve bibliographic research, has as general objec�ve to discuss the impacts 
of ICTs in the process of teaching and learning in schools in the �mes of the covid-19 viral pandemic. Among the 
specific objec�ves that cons�tuted the topics of this ar�cle are to present a brief historical context of the emergence 
of Informa�on and Communica�on Technologies, correla�ng it to its implementa�on in the educa�onal field; talk 
about distance educa�on, in order to relate this type of educa�on with new technologies; commen�ng on the impacts 
experienced by the school and educators with the advent of ICTs and the need for new methodologies and 
pedagogical prac�ces need to be applied, seeking to improve the dynamics of the teaching and learning process in 
classrooms. It can be concluded that ICTs are important and that they significantly influenced the teaching and 
learning process and allowed the con�nuity of school educa�on even in times of viral pandemic of covid-19. 
 
KEYWORDS: Technology. Distance Educa�on. Covid-19. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2020 começou de forma a�pica devido 

à pandemia viral de covid-19 a qual resultou na 

paralisação de diversas a�vidades em razão de 

segurança e risco a saúde dos cidadãos devido ao 

grande risco de contágio e conseqüente disseminação 

da doença que a cada dia mais aumenta o número de 

casos e também mortes pelo mundo afora.  

A forma como o vírus se disseminou pelo mundo 

foi extremamente rápida e agressiva, ao ponto de que 

em poucos meses pra�camente todos os países 

no�ficassem altos índices de contágio, mortes e 

superlotação em hospitais que se viam funcionando 

acima de sua capacidade ocasionando um verdadeiro 

caos que em todos os âmbitos sociais.   

Tal fato impossibilitou que as ins�tuições de 

ensino pudessem concluir suas a�vidades de forma 

presencial o que prejudicaria a conclusão dos cursos em 

andamento em todos os níveis de ensino e etapas da 

educação.  

A solução encontrada pelo sistema educacional 

brasileiro foi adotar o sistema remoto fazendo uso das 

tecnologias de comunicação e informação causando 

impactos na autuação dos educadores.  

Diante disso, a jus�ficativa deste estudo gravita 

em torno da questão relacionada ao uso das tecnologias 

de comunicação e informação na educação remota nos 

tempos de pandemia viral de covid-19 tendo como 

questão problema: quais os desafios enfrentados pelos 

educadores na u�lização das tecnologias de 

comunicação e informação aplicadas no ensino remoto 

nos tempos de pandemia viral de covid-19? 

Para responder a esse ques�onamento, o 

presente ar�go, u�liza como metodologia uma pesquisa 

bibliográfica descri�va e qualita�va, tendo como 

obje�vo geral discorrer sobre os impactos das TICs no 

processo de ensino e aprendizagem escolar nos tempos 

de pandemia viral de covid-19. Para o alcance deste 

delimitou-se como obje�vos específicos: apresentar um 

breve contexto histórico de emergência das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação, correlacionando-o à 

sua implementação no campo educacional; discorrer 

sobre a educação a distância, de modo a relacionar essa 

modalidade de educação com as novas tecnologias; 

comentar sobre os impactos experimentados pela 

escola e educadores com o advento das TICs e a 

necessidade de novas metodologias e prá�cas 

pedagógicas precisam ser aplicadas buscando melhorar 

a dinâmica do processo de ensino e aprendizagem nas 

salas de aula. 

 

DESENVOLVIMENTO TEóR ICO: 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS TECNOLóGICOS NA EDUC AÇÃO 

 

No contexto educacional, as tecnologias vieram 

como forma de auxiliar o educador em sua tarefa de 

transmi�r os conhecimentos básicos da sociedade para 

seus alunos e, como já mencionada anteriormente, a 

escrita fora um exemplo desta tecnologia. Todavia, com 

os passar dos anos, ela deixa de ser a tecnologia 

educacional para se tornar apenas o conteúdo 

educacional a ser transmi�do, necessitada cada vez 

mais de novos métodos e tecnologias para que fosse 

ensinada como a própria u�lização do papel e �nta para 

escrever, tendo em vista que, conforme aborda Teixeira 

et al.(2017, p. 135):   

 

Com o avanço de sua capacidade 
cogni�va e do domínio dos instrumentos, 
o homem desenvolveu tecnologias que 
possibilitaram a criação de materiais mais 
refinados para u�lizar como suporte para 
se expressar feitos a par�r de peles e 
couros, barro cozido (cerâmica), metal, 
cascas de árvores e outras fibras vegetais. 
Por exemplo, há cerca de 3.700 a.C. na 
região do Egito, o homem desenvolveu o 
papiro como suporte de escrita, entre 
outras u�lizações. 
 
     

Teixeira et al.(2017)ainda menciona a criação do 

papel pelos chineses e sua introdução na Europa, onde 
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este tornou-se uma tecnologia para o processo de 

ensino e de aprendizagem. É nesta perspec�va que 

Barato (2021) menciona que a linguagem escrita, tal 

como o papel, emergiu como elemento importante no 

processo de ensino e de aprendizagem. Em torno do 

ano de 1600, surgiu a figura de Comenius, o qual 

despontou como precursor moderno da aplicação de 

uma nova tecnologia no ensino, ao propor a u�lização 

de meios audiovisuais para a alfabe�zação.  

Ainda segundo Barato (2021), a hipótese de 

Comenius era a de que as ilustrações inseridas nos livros 

didá�cos facilitariam, aos educandos, a aquisição de 

conhecimentos em seu processo de ensino e de 

aprendizagem e, com essa convicção, escreveu o 

primeiro livro ilustrado que se tem no�cia,  in�tulado 

“OrbisSensualiumPictus”, no ano de 1650, o que lhe 

renderia, posteriormente, o �tulo de fundador da 

Didá�ca Moderna, assim como de um dos maiores 

pedagogos do século XVII (BARATO, 2021) . 

Observa-se que Comenius transformou o 

processo de ensino e de aprendizagem por meio de uma 

tecnologia educacional simples para os padrões atuais, 

porém, inovadora à época, que impulsionou, conforme 

discorre Bruzzi (2016, p.477), o surgimento de outros 

aparatos tecnológicos: 

 

[...] como o Horn-Book (tratava-se de uma 
madeira com impressos), u�lizado para 
alfabe�zação de crianças e textos 
religiosos (era uma forma na época 
colonial de ajudar as crianças a aprender a 
ler e escrever). Entre 1850 a 1870 �vemos 
outro aparato curioso: o Ferule (tratava-
se de uma espécie de espeto de madeira 
mais grosso, que servia como 
apontador/indicador).   
 
 

Para Bruzzi (2016), tais aparatos acima 

mencionados, como o Horn-BookeoFerule, possuíam 

diversas aplicações nas salas de aula. Estes 

instrumentos eram u�lizados como ferramentas no 

processo de ensino e de aprendizagem, como também 

serviam como aparelhos des�nados à aplicação de 

punições, por meio de cas�gos �sicos aos educandos 

indisciplinados ou mesmo àqueles que, por algum 

mo�vo, não conseguiam aprender os conteúdos 

ensinados.   

Para Bruzzi (2016), o desenvolvimento capitalista 

do século XIX, que teve como base a revolução 

industrial do século anterior, privilegiou o surgimento 

de diversas tecnologias educacionais, que podem ser 

elencadas pela inserção nas escolas e universidades do 

magiclantern, no ano de 1870, um dos precursores do 

projetor de slides; do quadro negro, no ano de 1890; e 

da criação do lápis e sua introdução nas escolas, no ano 

de 1900.     

Vale ressaltar que outros eventos além do 

desenvolvimento capitalista contribuíram para que 

novas tecnologias educacionais fossem inseridas no 

contexto educacional, como foi o caso da Segunda 

Guerra Mundial, a qual impôs entre as nações 

envolvidas no conflito uma corrida em busca do 

aperfeiçoamento e do desenvolvimento tecnológico,  

fator que, segundo os autores Altoé e Silva (2005, p. 6) 

destacam. Ao se falar de transformações no processo 

educacional, pode-se afirmar que:   

  

[...] no campo educa�vo, a história da 
tecnologia se desenvolveu nos Estados 
Unidos a par�r da década de 1940. A 
tecnologia foi u�lizada visando formar 
especialistas militares durante a Segunda 
Guerra Mundial e, para alcançar tal 
obje�vo, foram desenvolvidos cursos com 
o auxílio de ferramentas audiovisuais. 
Como matéria no currículo escolar, a 
tecnologia educacional surgiu nos estudos 
de educação Audiovisual da Universidade 
de Indiana, em 1946. O uso dos meios 
audiovisuais com um intuito forma�vo 
cons�tuiu o primeiro campo específico da 
tecnologia educa�va e desde então tem 
sido uma área permanente de 
inves�gações (ALTOÉ; SILVA, 2005, p. 6).   
 

  
Entre outras inves�das no processo educacional 

relacionadas à introdução de novas tecnologias, há 

atualmente a introdução da informá�ca, por meio do 
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computador, de modo que, conforme aponta Valente 

(1999, apud FERNANDES et al., 2013), a questão da 

aplicação da informá�ca na educação dá ênfase a uma 

situação fá�ca, que é a capacidade de o educador desta 

área possuir o conhecimento necessário dessa disciplina 

curricular para aplicá-lo, no sen�do de u�lizar os 

potenciais educacionais, que podem ser ob�dos por 

intermédio de uma ferramenta, como o computador.   

Valente (1999, apud FERNANDES et al., 2013), 

pretende é compreender se o professor em sala de aula 

mostra-se capaz de aliar o uso tradicional do 

computador com elementos importantes a serem 

observados para a qualidade do processo de ensino e de 

aprendizagem.  No que tange à atual informa�zação 

do processo de ensino e de aprendizagem, Valente 

(1997, apud CARDOZO; AZEDO; MARTINS, 2013, p. 4) 

argumenta que:  

 

[...] o computador pode ser usado na 
educação como máquina de ensinar ou 
como máquina para ser ensinada. O uso 
do computador como máquina de ensinar 
consiste na informatização dos métodos 
de ensino tradicionais. Do ponto de vista 
pedagógico, esse é o paradigma 
instrucionista. 
     
 

Atualmente, além do computador, diversas 

tecnologias educacionais são aplicadas no processo de 

ensino e de aprendizagem, buscando cada vez mais a 

integração do ensino com o desenvolvimento 

tecnológico da sociedade, dessa forma, as TIC's tem 

proporcionado muitas possibilidades de comunicação e 

alterando como pode ocorrer o ensino aprendizagem 

quebrando as paredes das salas de aula coma Educação 

a Distância. 

 

CONHECENDO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

No âmbito educacional, as tecnologias também 

atuam no mesmo sen�do apontado por Verasztoet al 

(2008),de produzir melhor e em menor tempo, todavia, 

com seu direcionamento voltado para o processo de 

ensino e de aprendizagem e sua qualidade e eficiência:   

 

Desse modo, é de se esperar que a escola, 
tenha que “se reinventar”, se desejar 
sobreviver como ins�tuição educacional. É 
essencial que o professor se aproprie de 
gama de saberes advindos com a 
presença das tecnologias digitais da 
informação e da comunicação para que 
estes possam ser sistema�zadas em sua 
prá�ca pedagógica. A aplicação e 
mediação que o docente faz em sua 
prá�ca pedagógica do computador e das 
ferramentas mul�mídia em sala de aula 
depende, em parte, de como ele entende 
esse processo de transformação e de 
como ele se sente em relação a isso, se 
ele vê todo esse processo como algo 
benéfico, que pode ser favorável ao seu 
trabalho, ou se ele se sente ameaçado e 
acuado por essas mudanças (SOUZA et al., 
2011, p.20).  
   
 

Neste aspecto, os educadores, quando bem 

entrosados com as novas tecnologias, podem realizar 

um trabalho. No entanto, não basta apenas que a escola 

tenha um aparato tecnológico inovador.  

Essa inovação trazida pelas TICs inauguraram 

uma nova estrutura de ensino em que o processo de 

ensino e aprendizagem é pautado pela mediação a 

distância sedimentada numa nova modalidade 

educacional. Considerando os apontamentos acima, 

Althaus (2021, p. 9), ao abordar o assunto, informa que: 

 

[...] a mediação pedagógica ocorre por 
meio da troca de experiências, diálogos e 
debates, colocando o aprendiz diante de 
questões é�cas, sociais, cooperando para 
que este aprenda a comunicar 
conhecimentos.  
 
 

Dentro deste contexto, a mediação estaria 

associada à permuta constante de saberes e 

experiências que são compar�lhados no co�diano 

escolar entre os professores e seus alunos.   

Para Gonzaga (2021), mediar, numa perspec�va 

educacional, seria o meio pelo qual o educador tem 

76A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



para que possa conduzir, direcionar o educando ao 

entendimento dos conteúdos ministrados. Em outras 

palavras, seria considerado como sendo:   

 

[...] uma forma de o professor conduzir o 
aluno no ato de pensar em que se suscita 
discussões em torno de uma resposta 
ob�da e, em seguida, ques�ona-se sua 
veracidade, indica-se caminhos que 
podem levar à resolução e orienta-se a 
reformulação de hipóteses para obtenção 
de teses e conclusões (GONZAGA, 2021, 
p.1).   
 
  

Sforni (2021), ao comentar sobre a mediação no 

contexto do processo de ensino e de aprendizagem, 

salienta o fato de que exerce uma função de traduzir os 

conhecimentos, ou melhor, auxiliar na interpretação e 

assimilação dos propósitos que estes possuem quanto à 

sua função social. Para o autor, a mediação seria uma 

ponte entre diversos elementos do processo de ensino 

e de aprendizagem a qual estaria ligando os educandos 

aos conteúdos da proposta curricular da escola e à 

realidade, numa perspec�va sócio-histórica e cultural de 

cada um.  

Vale destacar que, uma das principais polí�cas 

públicas para o incen�vo do uso de novas tecnologias 

na educação é a educação a distância, pois esta u�liza  

diversos recursos tecnológicos para que se torne viável 

o ensino-aprendizagem. A �tulo de exemplo, podem-se 

citar as vídeoaulas, as teleconferências e, agora, a 

webconferência (SCHNECKENBERG, 2018).   

A educação a distância, apesar de parecer uma 

inovação deste século, já havia sido u�lizada há décadas 

passadas para difundir a educação e seus conceitos, 

como foi o caso da alfabe�zação pelo rádio, que 

ocorreu no Brasil na busca de reduzir o analfabe�smo 

no país. O rádio,  entre as décadas de 1930 e 1960, era 

o maior meio de comunicação existente e também o 

que mais a�ngia o público, por estar presente em quase 

todos os lares daquele período, considerado este a 

época de ouro do rádio. Após o rádio, a televisão foi o 

segundo meio de comunicação a ser u�lizado para 

ministrar a educação a distância, através de programas 

como o telecurso ofertados pela Fundação Roberto 

Marinho, que produziu diversos materiais para que os 

alunos pudessem acompanhar as aulas e registrá-las 

(MARQUES,2004).   

Par�ndo desse princípio de uso, as TIC foram 

ganhando espaço no meio educacional, inclusive com 

polí�cas públicas de incen�vo à sua aplicação nas 

escolas. Inicialmente, pode-se observar o fomento à 

u�lização e à inclusão de novos meios tecnológicos no 

campo educacional por meio de uma polí�ca pública ao 

se analisar a Lei de Diretrizes Bases da Educação 

Nacional de 1996. Lá, já se encontra uma determinação 

a respeito da tecnologia, no que diz respeito ao 

entendimento da relevância das TIC contemporâneas 

tanto para planejamento e gestão quanto para 

organização e fortalecimento do trabalho de equipe 

(BRASIL, 1996). 

Entretanto, como aponta Schneckenberg (2018), 

existem algumas dificuldades na consolidação das 

polí�cas públicas.    

 

As polí�cas educacionais permeiam os 
processos, não sendo consideradas 
propostas amplas e preestabelecidas às 
ações, pois uma coisa é o que se 
estabelece e outra o que se consegue 
realizar. É a par�r de tais proposições 
iniciais que as polí�cas educacionais se 
reconstroem no co�diano escolar. 
Evidencia-se assim um verdadeiro 
aprendizado da democracia, dado o 
caráter dinâmico, novo e desafiante que 
consiste em lidar com divergências, com 
interesses contraditórios e localizados no 
desenvolvimento das polí�cas 
educacionais, pois as boas decisões e os 
avanços não podem ser determinados 
pelo que alguns esperam para si, mas pelo 
que é melhor para todos em conjunto, a 
longo prazo (SCHNECKENBERG, 2018, p. 
113).   
 
   

Nesse aspecto, uma polí�ca educacional levaria 

algum tempo para elementos favoráveis à sua 
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implantação, assim como ocorreu com educação a 

distância, a qual, segundo Antônio de Melo, Bianchini 

Melo e Nunes (2009, p.287): 

   

Vem agregando em décadas experiências 
que resultaram em sucesso no mundo 
inteiro. A par�r do uso de novas 
tecnologias, do aparecimento da fibra 
ó�ca, da comunicação via satélite, da 
Internet, dos vídeos e teleconferências 
houve uma explosão que gerou a 
expansão da aprendizagem virtual em 
pra�camente todo o mundo. 
 
 

Isso significa que não só a implantação de uma 

polí�ca pública seria insuficiente para um projeto 

educacional, mesmo sendo certo que os avanços 

tecnológicos proporcionam meios para que a 

implantação de uma polí�ca voltada para a educação a 

distância, mas também seria necessário um 

planejamento de longo prazo para efeitos de 

aperfeiçoamento de tais projetos.  

Quanto aos aspectos que diferenciam a 

educação a distância da educação presencial, alguns 

podem ser observados nas palavras de Rodrigues (2016, 

p.4) em que sendo o autor:  

  

A educação a distância no nosso país, de 
dimensões con�nentais e grande 
diversidade regional e cultural, longe de 
distanciar, aproxima as pessoas ao 
garan�r acesso à educação de qualidade, 
e promover o fortalecimento da formação 
de jovens moradores de regiões distantes, 
geograficamente ou economicamente, 
dos grandes centros (RODIGUES, 2016, 
p.4).  
 
  

  Entretanto é a estrutura organizacional e 

pedagógica da educação a distância que a torna singular 

em relação ao ensino educação presencial. Enquanto 

que no ensino presencial o processo de ensino e 

aprendizagem tem contato direto entre alunos e 

professores, na educação a distância ocorre algo 

diferente, as TICs estarão intermediando a comunicação 

possibilitando a mediação didá�co-pedagógica entre 

educador e educando tal como previsto no ar�go 1º do 

Decreto nº 5.622 de 2005 (BRASIL, 2005):   

 

Art. 1º - Para os fins deste Decreto, 
caracteriza-se a educação a distância 
como modalidade educacional na qual a 
mediação didá�co-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem 
ocorre com a u�lização de meios e 
tecnologias de informação e 
comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo a�vidades 
educativas em lugares ou tempos 
diversos. 
 
 

     Existe dessa forma, aspectos bem delineados que 

diferenciam a diferenciam a educação a distância da 

educação presencial que vão da estrutura pedagógica 

ao modo como os conteúdos são disponibilizados para 

os educandos (ANDRADE; PEREIRA, 2012). 

 

ADVENTO DAS TIC’S E OS IMPACTOS NA  

ESCOLA E EDUCADORES 

 

 O atual cenário de pandemia viral de covid-19 fez 

com que mudanças estruturais ocorressem nos mais 

variados campos da sociedade, dentre eles a educação. 

Dessa forma, tem-se discu�do sobre as imensas 

potencialidades apresentadas pelas chamadas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), assim 

como suas aplicações no campo educacional, tendo em 

vista que, aos poucos, tais tecnologias vão se 

interligando às a�vidades educa�vas, ou seja, ao 

processo de ensino-aprendizagem (OLIVEIRA; MOURA; 

SOUSA, 2015). Em meio a esse contexto, há diversos 

argumentos que sustentam esse novo recurso de 

infraestrutura e suporte tecnológico oferecido pelas TIC, 

demonstrando como elas podem, em si, contribuir para 

a ampliação e o desenvolvimento dos meios tradicionais 

da produção do conhecimento.  

 Um primeiro argumento pode ser percebido a 

par�r da leitura da legislação educacional brasileira, 

78A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



mas especificamente na Lei de Diretrizes Bases da 

Educação Nacional (LDBEN). Nesse documento, as TIC 

têm posição de destaque, visto que faz parte do 

processo educacional: 

 

[...] entender a importância das 
tecnologias contemporâneas de 
comunicação e informação para o 
planejamento, gestão, organização, 
fortalecimento do trabalho de equipe 
(BRASIL, 1996, p.55).  
 
 

 Além do mais, leva-se em consideração o 

entendimento segundo o qual: 

 

Os atuais meios informá�cos oferecem 
acessos a múl�plas possibilidades de 
interação, mediação e expressão de 
sen�dos, propiciados, tanto pelos fluxos 
de informação e diversidade de discursos 
e recursos disponíveis – textuais, visuais e 
sonoros – como pela flexibilidade de 
exploração (MORAES et al., 2006, p. 1).  
 
   

 Diante dessa perspec�va, aponta-se que à 

educação se dirige a orientação de atualização de sua 

prá�ca e de sua metodologia, de modo a levar o 

conhecimento aos educandos, para colaborar, assim, no 

processo de mudança do tradicional paradigma escolar, 

especialmente em relação aos meios de se adquirir 

conhecimento e ofertá-lo ao discente. Isso acontece 

pelo fato de que, antes das TIC, os sujeitos, para 

adquirirem a educação e o conhecimento oferecidos 

pelo Estado ou pela inicia�va privada, �nham que se 

deslocar até as ins�tuições responsáveis por essas 

tarefas, ou seja, as escolas.  Agora, é a escola que se 

aproxima desses sujeitos, a par�r de um modelo de 

educação conhecido como “educação a distância”.  

 Com o avanço das tecnologias tornou-se uma 

necessidade adaptar as escolas às necessidades da 

sociedade atual, onde o computador,  para citar apenas 

uma tecnologia, é uma ferramenta essencial. De igual 

forma, se trabalhado, pode ser um recurso valioso no 

processo de ensino-aprendizagem. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), em relação ao uso do 

computador com internet, enfa�zam que: 

 

É indiscu�vel a necessidade do uso 
computadores pelos alunos como 
instrumento de aprendizagem escolar, 
para que possamos estar atualizadas em 
relação ás novas tecnologias da 
informação e se instrumentalizarem para 
as demandas sociais presentes e futuras 
(BRASIL,1997, p. 67).   
 
 

 Assim, esses recursos (em específico o 

computador), que ampliam as oportunidades de 

capacitação e de desenvolvimento de novas 

competências, vêm contribuindo para o exercício da 

cidadania, já que o uso de novas tecnologias como 

recurso de aprendizagem possibilita a troca de 

informações através da intera�vidade, contribuindo 

para o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e 

do senso crí�co dos educandos. Isso significa, pois, que 

os professores não podem mais ignorar essas 

tecnologias, porque há tempos o docente e o livro 

didá�co deixaram de ser as únicas fontes de 

conhecimento. 

 Atualmente, além do computador, existem 

diversos outros recursos tecnológicos que podem e são 

u�lizados nas escolas e outras ins�tuições de ensino 

para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, 

tendo em vista que, segundo Moraes (2009, p. 5), o 

papel relevante que: 

 

As novas tecnologias da informação e da 
comunicação poderão desempenhar no 
sistema educacional depende de vários 
fatores. Além de uma infraestrutura 
adequada de comunicação, de modelos 
sistêmicos bem planejados e projetos 
teoricamente bem formulados, o sucesso 
de qualquer empreendimento nesta área 
depende, fundamentalmente, de 
inves�mentos significa�vos que deverão 
ser feitos na formação de recursos 
humanos, de decisões polí�cas 
apropriadas e oportunas, amparadas por 
forte desejo e capacidade de realização. 
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    Nesse sen�do, para que, nas escolas, as novas 

tecnologias tenham um efeito posi�vo é preciso, a 

princípio, que os profissionais sejam capacitados para 

tal empreitada, no sen�do de saberem usá-las bem, 

como ainda saberem manejá-las como ferramenta da 

prá�ca pedagógica. As ferramentas pedagógicas quando 

u�lizadas de forma adequadas pelo educador podem 

ser muito eficientes em contribuir com a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem.   

 No que se refere aos educadores e as TIC’s 

San�ago (2006, p.10-11), ao comentar o assunto em 

questão, ressalta que:   

 

A tecnologia na educação requer novas 
estratégias, metodologias e atitudes que 
superem o trabalho educa�vo tradicional. 
Uma aula mal estruturada, mesmo com o 
uso da tecnologia, pode tornar-se 
tradicionalíssima, tendo apenas 
incorporado um recurso como um modo 
diferente de exposição, sem nenhuma 
interferência pedagógica relevante.  
 
 

    Dessa forma, é importante que os educadores 

estejam preparados para trabalharem com as TIC’s para 

que esta sejam u�lizadas como uma ferramenta 

pedagógica mais eficiente e, assim, possa garan�r a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Sobre 

as TIC’s, o professor deve entendê-las como auxiliares, 

facilitadoras e mediadoras do conhecimento em relação 

ao aluno, o que não torna dispensável o papel docente, 

já que a este cabe conduzir a u�lização das TIC com 

vistas à melhoria do ensino-aprendizagem.  

 Neste sen�do, é imperioso destacar as palavras 

dos autores Antônio de Melo, Bianchini Melo e Nunes 

(2009, p.287) os quase abordam que:  

 

A Educação à Distância vem agregando 
em décadas experiências que resultaram 
em sucesso no mundo inteiro. A par�r do 
uso de novas tecnologias, do 
aparecimento da fibra ó�ca, da 
comunicação via satélite, da Internet, dos 
vídeos e teleconferências houve uma 
explosão que gerou a expansão da 

aprendizagem virtual em pra�camente 
todo o mundo desenvolvido.   
 
   

 Analisando por esse ângulo, pode-se entender 

que a educação a distância, aliada às TIC’s, também 

pode contribuir para a formação con�nuada dos 

professores de modo que, além se especializar, o 

docente, também promova uma interação com as TIC’s., 

passando o educador a entendê-las como forma de se 

manter con�nuamente atualizado por meio da 

compreensão das funcionalidades e do uso dessas 

tecnologias. No entanto, é interessante salientar, de 

forma complementar à formação con�nuada, alguns 

apontamentos de Ga� et al. (2011, p. 89), onde se 

destaca que:    

 

A formação inicial de professores tem 
importância ímpar, uma vez que cria as 
bases sobre as quais esse profissional vem 
a ter condições de exercer a a�vidade 
educativa na escola com as crianças e os 
jovens que aí adentram, como também, 
as bases de sua profissionalidade e da 
cons�tuição de sua profissionalização. 
Essa formação, se bem realizada, permite 
posterior formação em serviço ou aos 
processos de educação con�nuada 
avançar em seu aperfeiçoamento 
profissional, e não se transformar em 
suprimento à precária formação anterior, 
o que representa alto custo, pessoal ou 
financeiro, aos próprios professores, aos 
governos, às escolas.   
  
 

 Isso significa que a formação inicial deve ser 

completa na medida em que esta busca formar 

profissionais capacitados a exercerem suas funções com 

qualidade e eficiência sempre, o que não significa que a 

atualização constante não seja necessária, até como 

forma de acompanhar as mudanças do mundo 

moderno, especialmente no que tange ao ensino-

aprendizagem. Assim, sobre a formação con�nuada, 

Couto (2005) defende a ideia de que esta deve ser 

encarada como sendo uma condição muito importante 

para que os educadores tenham a oportunidade de 
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fazerem uma releitura de suas experiências, assim como 

de suas aprendizagens ao longo de sua carreira 

profissional.   

 Insta salientar que entre os educandos os 

impactos das TIC’s estariam refle�ndo no 

desenvolvimento de competências como a autonomia e 

a auto-regulação, tendo em vista que, os autores 

Andrade e Pereira (2012, p.6) explicam que:  

 

[...] as TIC’s podem ajudar no ensino 
presencial, não como fator de isolamento 
e individualismo, mas como promotora de 
estratégias de aprendizagem, es�mulando 
a autonomia e a auto-regulação numa 
perspec�va cole�va e de 
compar�lhamento de conhecimento 
(ANDRADE; PEREIRA, 2012, p.6).    
 
 

 Essas habilidades serão essências para que os 

educandos possam estar se adaptando e assimilando as 

formas de u�lização das diversas plataformas digitais e 

Startups existentes na rede mundial de computadores e 

direcionadas ao auxilio no processo de ensino 

aprendizagem (MEDEIROS; MEDEIROS, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O presente trabalho trouxe uma reflexão sobre a  

u�lização das novas tecnologias de informação e 

comunicação e a atuação dos educadores no que diz 

respeito à u�lização destas na educação remota nos 

tempos de pandemia viral de covid-19. O obje�vo geral 

que era discorrer sobre os impactos das TICs no 

processo de ensino e aprendizagem escolar nos tempo s 

de pandemia viral de covid-19 foi alcançado.   

 Pôde-se ressaltar que as tecnologias surgem da 

necessidade do homem em criar ferramentas que 

pudessem facilitar sua vida diária. Essas ferramentas 

são também u�lizadas no processo de ensino e de 

aprendizagem como tecnologias educacionais e 

ferramentas pedagógicas de auxílio do educador.   

 As informações da pesquisa também apontaram 

que as TIC’s possuem vantagens a serem exploradas 

pelo sistema educacional neste momento em que o 

mundo se encontra em meio à pandemia viral de covid-

19 onde as aulas presenciais foram interrompidas. A 

solução encontrada foi a u�lização de aulas remotas, 

todavia, tornou-se um desafio para escolas e 

educadores que precisaram se adaptar a nova realidade 

e a u�lização de novas ferramentas educacionais no 

processo de ensino e aprendizagem.   

 Outro ponto abordado nesta pesquisa tratou da 

questão do educador como mediador no processo de 

ensino e de aprendizagem, o qual tem como sua 

principal função auxiliar seus alunos na compreensão e 

na aplicação dos conhecimentos apresentados. No caso 

das TICs, essas seriam uma ferramenta capaz de 

promover as aulas remotas a par�r de uma nova 

modalidade educacional que é a educação a distância 

essencial nos dias de hoje.    

 Assim, pode-se concluir que as TIC são 

importantes e que as mesmas influenciaram de forma 

significa�va no processo de ensino e de aprendizagem e 

permi�r a con�nuidade da educação escolar mesmo nos 

tempos de pandemia viral de covid-19. 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O presente ar�go pesquisa as concepções histórica da saúde bucal cole�va (SBC) no SUS com análise 
na   reorganização da atenção primária em saúde bucal, e ampliação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde 
da Família; aumento e qualificação da atenção especializada; assistência na atenção terciária na atualidade, buscando 
compreender a permanência de an�gas “Odontologias” no espaço social de luta pela saúde bucal no Brasil. OBJETIVO: 
Descrever as bases conceituais e avanços da saúde bucal dentro contexto da saúde cole�va.  METOLOGIA: Trata-se de 
uma pesquisa de natureza bibliográfica qualita�va, descri�va na a etapa inicial do processo de busca foram 
encontradas 88 publicações cien�ficas, sendo 14 na base de dados PubMed e outras 39 na SCiELO   e 36 BVS. Após a 
avaliação dos �tulos e resumos foram excluídos os ar�gos duplicados e aqueles que não atenderam aos critérios de 
inclusão, resultando 20 ar�gos dos quais foram selecionados 14 para realização do ar�go. RESULTADOS:  Os primeiros 
dez anos foram decisivos para a organização da atenção à saúde bucal no Brasil, a par�r de sua inserção no s 
programas recomendados pelo ministério da saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: os estudos indicam que não se têm 
realizado ações de saúde bucal plenamente da forma preconizada pelo Ministério da Saúde mesmo que e avanços 
têm sido iden�ficados no processo de construção em que ainda predominam as prá�cas do modelo tradicional. 
Analisar a qualidade da saúde bucal para que se realize a melhoria con�nua da qualidade dos cuidados em saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Cole�va Bucal. Conceitos. Avanços. Concepção Histórica. 
 
 

ABSTRATCT 
 

INTRODUCTIONT: This ar�cle researches the historical concep�ons of collec�ve oral health (BCS) in the SUS with anal-
ysis in the reorganiza�on of primary care in oral health, and expansion of Oral Health Teams in the Family Health 
Strategy; increase and qualifica�on of specialized care; ter�ary care care nowadays, seeking to understand the per-
manence of old "Den�stry" in the social space of struggle for oral health in Brazil .  OBJECTIVED: escribe the conceptu-
al bases and advances of oral health within the context of collec�ve health. METHOD: This is a research of qualita�ve 
bibliographic nature, descrip�ve in the ini�al stage of the search process, 88 scien�fic publica�ons were found, 14 in 
the PubMed database and another 39 in the SCiELO and 36 VHL. A�er the evalua�on of the �tles and abstracts, dupli-
cate ar�cles and those that did not meet the inclusion criteria were excluded, resul�ng in 20 ar�cles from which 14 
were selected to perform the ar�cle. RESULTS: The first ten years were decisive for the organiza�on of oral health 
care in Brazil, from its inser�on in the programs recommended by the Ministry of Health.  CONSIDERATIONS: Studies 
indicate that oral health ac�ons have not been fully carried out in the manner recommended by  the Ministry of Health 
even though and advances have been iden�fied in the construc�on process in which the prac�ces of the tradi�onal 
model s�ll predominate. Analyze the quality of oral health in order to con�nuously improve the quality of health c are. 
 
KEYWORDS: collec�ve oral health; concepts; advances; historical concep�on.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A saúde é assegurada a todos como um direi-

to na Cons�tuição, dentro desta proposta está o Siste-

ma Único de Saúde (SUS), com seus princípios funda-

mentais: integralidade da assistência, equidade, univer-

salidade e controle social das ações em saúde. Com a 

finalidade de ampliar a atenção básica, concre�zar as 

diretrizes do SUS e reorganizar a forma de assistências  

emerge a proposta da Estratégia Saúde da Família com 

o obje�vo da inserir a ESB na ESF, segundo o Ministério 

da Saúde e ampliar o acesso da população brasileira às 

ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde 

bucal, melhorar os indicadores de saúde, além de in-

cen�var a reorganização desta área na atenção básica.  

(SOARES. F et al.,2011). 

 Como marco relevante no percurso histórico 

das polí�cas de saúde bucal no Brasil, podem ser cita-

dos, como a realização da I Conferência Nacional de 

Saúde Bucal (CNSB) em 1986, a qual colheu frutos da 

VIII Conferência Nacional de Saúde, em que foram dis-

cu�das as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

a inserção da odontologia. a realização da II Conferência 

Nacional de Saúde Bucal em 1993, a qual buscou a con-

solidação da saúde bucal no âmbito do SUS; a realização 

da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB-Brasil) publi-

cada em 2003, que produziu informações sobre as con-

dições de saúde bucal da população brasileira e forne-

ceu subsídio para o planejamento e ações nessa área 

(BARROS et al., 2019). 

 O Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 

1.444, em dezembro de 2000, com o obje�vo de 

ampliar o acesso da população às ações de saúde bucal, 

incluindo as Equipes de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia 

Saúde da Família (ESF). A publicação da Portaria nº 267, 

de março de 2001, regulamentou e estabeleceu o Plano 

de Reorganização das Ações de Saúde Bucal na Atenção 

Primária (DALAZEN, DE-CARLI, MOYSES,2018). Tais 

polí�cas promoveram aumento da rede de serviços em 

todo o país e importante aporte de recursos no 

financiamento público da saúde bucal ao tratar da 

ampliação e qualificação das ações de saúde bucal, 

destacam a realização de visitas domiciliares (VD) a 

pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção, 

visando a iden�ficação dos riscos, acompanhamento e 

tratamento necessário . (SILVA   et al., 2020) 

 A Polí�ca Nacional de Saúde Bucal (PNSB), 

Brasil Sorridente, implantada em 2004,( LEME& 

SEIFFERT,2021) compreende, nos âmbitos individuais e 

cole�vos, um conjunto de ações de promoção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnós�co, tratamento e 

reabilitação. Para isso a polí�ca apresenta seis eixos 

estruturantes: reorganização da atenção primária em 

saúde bucal, com ampliação de Equipes de Saúde Bucal 

na Estratégia Saúde da Família; ampliação e quali -

ficação da atenção especializada; assistência na atenção 

terciária; promoção e prevenção; reestruturação e 

qualificação; vigilância, monitoria e avaliação 

(MACHADO et al.,2015). 

O sucesso das ações em saúde não depende 

apenas de inves�mentos em infraestrutura e treina-

mento pessoal, mas também de integração entre os 

diferentes setores e ciências, em especial aquelas com 

enfoque interdisciplinar. A ar�culação do conhecimento 

cien�fico com a formulação de novas estratégias facilita 

as tomadas de decisões e garante maior sucesso das 

ações resolu�vas (YAMAGUCHI et al., 2016). 

O progresso no cenário norma�vo admi�u mu-

danças, mas no interior das ESB o modo de saúde ainda 

reproduz o padrão biomédico, com centralização das 

ações no cirurgião-den�sta (CD), com enfoque individu-

al e cura�vista, pouca inserção comunitária e dificulda-

des no trabalho em equipe, em um cenário de universa-

lização excludente e integralidade sele�va das ações e 

serviços de saúde bucal (SILVA et al., 2020).  

 Na atualidade com avanço   da tecnologia mó-

vel houve necessidade crescente da a�vidade dos pro-

fissionais de saúde em processar informações de forma 

ágil como   na obtenção e registro de dados sobre o 

paciente, na pesquisa, nos procedimentos diagnós�cos, 
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no planejamento   e   estratégias   de   tratamento e por 

úl�mo na condução de estudos epidemiológicos. A 

u�lização de disposi�vos móveis pode completar e 

o�mizar o tempo     de trabalho     desses     profissionais 

e proporcionando bene�cios à população em geral. 

(BRAZ et al 2018) 

O presente ar�go visa discu�r essa 

problemá�ca, analisando as concepções histórica da 

saúde bucal cole�va no SUS fazendo analise de revisão 

bibliográfica de ar�gos comtemplando a evolução dos 

programas até a atualidade, bem como a subsidiar 

suporte para reorganização e compreender a 

permanência da “Odontologia cura�va no espaço da 

saúde cole�va bucal em detrimento da preven�va.  

Figura 1:  Fluxograma da seleção dos estudos incluídos. 

 

OBJETIVO 

 

Descrever as bases conceituais e avanços da 

saúde bucal dentro contexto da saúde cole�va. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo do �po revisão 

bibliográfica da literatura, foram etapas desta revisão: 

elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura, 

coleta de dados e elaboração com os dados rela�vos 

aos ar�gos cien�ficos, discussão dos resultados e 

elaboração das considerações finais. A busca dos ar�gos 

foi realizada em bases de dados nacionais e 

internacionais disponíveis em meios eletrônicos: Na 

etapa inicial do processo de busca encontrou 88 

publicações cien�ficas, sendo 14 na base de dados 

PubMed e outras 39 na SciELO  e 36 BVS(figura-1). Após 

a avaliação dos �tulos e resumos foram excluídos os 

ar�gos duplicados e aqueles que não atenderam aos 

critérios de inclusão, resultando 20 ar�gos dos quais 

foram selecionados 10 para realização do ar�go. 

 

FONTE: Pesquisa bibliográfica 2021. 

 

Foram u�lizados os seguintes descritores dis-

ponibilizados no DeCS na busca dos ar�gos: Saúde Bu-

cal; Saúde cole�va u�lizados operado “AND” para as 

combinações “Saúde cole�va AND Saúde Bucal”. E am-
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pliar ou especificar a pesquisa em busca da melhor 

informação. Foram selecionados descritores válidos e 

aplicados os filtros: texto completo, idiomas (inglês e 

português), ano, assunto e �po de documento (ar�go 

completo). 

 

RESULTADOS E DISCUS SÃO 

 

 Os primórdios do decênio foram decisivos para 

a organização da atenção à saúde bucal no Brasil, a 

par�r de sua inserção no Programa Saúde da Família, 

em 2001, por meio da Portaria Ministerial nº 1.444, de 

dezembro de 2000(posteriormente estratégia). o SB 

Brasil- 2003, foi realizada a pesquisa Condições de 

Saúde Bucal da população brasileira, considerado o 

primeiro diagnós�co aprofundado da situação de saúde 

bucal da população, e criação da vigilância 

epidemiológica em saúde bucal cujos resultados 

subsidiaram a construção da Polí�ca Nacional de Saúde 

Bucal. Esta polí�ca, conhecida como Brasil Sorridente, 

teve como eixo norteador a ampliação da atenção em 

saúde bucal para a população brasileira.  (GRAFF& 

TOASSI ,2018; ARRAIS, RONCALLI, ROSENDO ,2021) em 

paralelo, ocorreu a 3ª Conferência Nacional de Saúde 

Bucal Houve avanços em relação ao financiamento para 

equipes de saúde bucal na ESF e na implantação de 

serviços e procedimentos de média e alta 

complexidade, caracterizando uma rede ar�culada de 

cuidado em diferentes níveis de atenção à saúde. Alia-

se ao contexto, a implementação da Polí�ca Nacional de 

Humanização (PNH), com a valorização das dimensões 

subje�vas e sociais em todas as prá�cas no SUS(GRAFF& 

TOASSI ,2018), Em 2006, são implantados os Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e os Laboratórios 

Regionais de Próteses Dentaria (LRPD), com a 

introdução do atendimento em nível secundário para 

algumas especialidades, concre�zando mais um passo 

rumo à integralidade do atendimento. finalizando em 

2010, foi realizado o SB Brasil 2010 com a preocupação 

de aperfeiçoamento do método e estratégias, mas com 

os mesmos propósitos do SB Brasil 2003, incluindo a 

orientação dos rumos da Polí�ca Nacional de Saúde 

Bucal.(FERREIRA et al.,2020) 

Essa perspec�va, vale ressaltar que os cirurgi-

ões-den�stas representam uma contradição entre as 

perspec�vas iniciais relacionadas à profissão e a reali-

dade da ESF, que pode ser decorrente de uma formação 

profissional desfavorável ao SUS, implicando em um 

perfil inadequado jus�ficando a necessidade de educa-

ção permanente em saúde (bucal) para ambos os den-

�stas agentes comunitários de saúde. Em relação ao 

acesso à assistência odontológica, observa-se que os 

resultados do estudo são conflitantes, enquanto o mo-

delo atual de assistência odontológica tem melhorado o 

acesso,  ainda é considerado um obstáculo a ser supe-

rado. Algumas fragilidades do modelo de atenção foram 

listadas, como o acesso universal limitado, integridade 

de ações, falta de base epidemiológica do trabalho da 

ESB e de monitoramento / avaliação das ações e limita-

ções no processo de referência e contrarreferência 

assim como o processo de implementação das polí�cas 

públicas de saúde bucal no Brasil não está bem estabe-

lecido. (DALAZEN, DE-CARLI, MOYSES,2018). 

 A reestruturação da PNSB trouxe avanços na 

questão do financiamento da saúde bucal, principal-

mente, a par�r de incen�vos financeiros em todos os 

níveis de atenção contudo, a falta de autonomia finan-

ceira sobre os recursos des�nados à saúde compromete 

a sustentabilidade de ações de saúde bucal porque 

envolve a compra e a manutenção de equipamentos, 

materiais e insumos. Portanto, um dos pilares do acesso 

universal à saúde bucal é a integração da polí�ca de 

saúde bucal na agenda prioritária da polí�ca de saúde. A 

literatura evidenciou a necessidade de ar�culação da 

polí�ca de saúde bucal com outras polí�cas e outros 

programas de saúde para a inclusão de grupos mais 

vulneráveis no acesso à saúde bucal((FONSECA E P, 

FONSECA S G O , MENEGHIM ,2017) 

             A análise das prá�cas de SBC revela a manuten-

ção das contradições do campo odontológico avanços 
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tecnológicos com prá�cas eminentemente restaurado-

ras, dificuldades de rompimento com a clínica tradicio-

nal e de incorporação da equipe de saúde bucal na es-

tratégia de saúde da família (ESB/ESF) O fato dessa 

concepção de SBC não se encontrar consolidada no 

Brasil, nem tampouco no âmbito internacional .A persis-

tência de prá�cas de odontologia sanitária e preven�va 

podem estar relacionadas aos desafios revelados pelos 

seus fundadores, como a ampliação de quadros com 

cons�tuição de novos sujeitos, formação polí�ca e visão 

(DALAZEN, DE-CARLI, MOYSES,2018)crí�ca, compromis-

so com prá�cas além das odontológicas, incorporação 

de outras profissões de saúde no fazer e pensar a saúde 

bucal . Assim, A SBC permanece na luta pela hegemonia 

das prá�cas, tal como nasceu, disputando os rumos das 

PSB no Brasil. (SOARES et al.,2017) 

 A organização da assistência foi o foco da atu-

ação setorial desde o início da implantação do SUS, com 

o desafio de subs�tuir o modelo hospitalocêntrico e de 

livre demanda, por um modelo centrado no usuário. As 

avaliações de polí�cas públicas e serviços, devem ter 

como fundamento a solução para os problemas detec-

tados, com vistas à for�ficação do SUS e consequente-

mente, bene�cios para a sociedade. Portanto, precisam 

ser, deba�das  as políticas  pautadas cada vez mais da 

base das ciências sociais.(FERREIRA et al.,2020) 

Com a implementação do Brasil Sorridente, a 

população brasileira teve essa demanda atendida por 

meio da oferta e expansão dos serviços públicos de 

saúde bucal.( MACHADO et al.,2015; FER-REIRA et 

al.,2020; LEME& SEIFFERT,2021)  Em contrapar�da a 

questão da distribuição de profissionais não tenha 

a�ngido níveis ideais, as polí�cas públicas de saúde 

bucal passaram a incen�var o deslocamento de 

profissionais para o interior e para regiões com maior 

vulnerabilidade, visando uma oferta mais equita�va dos 

serviços odontológicos. O impacto posi�vo de tais 

medidas pode ser evidenciado inclusive pela melhora 

alcançada no quadro epidemiológico (PROBST et al., 

2019). 

O SB-Brasil 2010 levantamento epidemiológico 

em saúde bucal de âmbito nacional, mostrou uma 

distribuição heterogênea da doença cárie, registrando 

diferenças entre as regiões e os grupos sociais.  Este 

padrão de diferenças regionais se manteve, o que indica 

necessidade de polí�cas voltadas para a equidade na 

atenção. Para es�mular a ampliação do acesso e a 

melhoria da qualidade da atenção básica, no ano de 

2011, foi lançado o Programa de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ) – AB, que 

trata-se de um modelo de avaliação de desempenho 

dos sistemas de saúde, o qual pretende mensurar os 

possíveis efeitos da polí�ca de saúde com vistas a 

subsidiar a tomada de decisão, garan�r a transparência 

dos processos de gestão do SUS e dar visibilidade aos 

resultados alcançados, além de fortalecer o controle 

social e o foco do sistema de saúde nos usuários 

(ARRAIS, RONCALLI, ROSENDO ,2021). 

No (quadro-1) apresenta a distribuição dos 

autores mais relevante o ano de publicação e as 

conclusões dos ar�gos mostrando a evolução da saúde 

cole�va bucal ao longo da sua história mostrando as 

mudanças organizacional através de avaliações 

con�nuas ao longo do tempo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos indicam que os diversos locais não 

têm realizado suas ações de saúde bucal plenamente da 

forma preconizada pelo Ministério da Saúde. Além 

disso, barreiras e avanços têm sido iden�ficados no 

processo de construção em que ainda predominam as 

prá�cas do modelo tradicional. Contudo, a implantação  

de centros de regulação e a formação de consórcios de 

saúde foram formas de organização da assistência 

relacionadas com o melhor desempenho dos CEO. 

Difusão e aplicação do conhecimento técnico e 

cien�fico na promoção da saúde, de modo a facilitar o 

dimensionamento e a reformulação de ações 

estratégicas para o enfrentamento das iniquidades em 
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saúde nas próximas décadas.  Existem vários desafios 

para organização da ESB, como indicavam as diretrizes 

da PNSB em 2004. Analisar a qualidade da saúde bucal 

deve ser objeto de trabalho dos profissionais de saúde, 

gestores, formuladores de polí�ca, governo e sociedade 

civil para que se realize a melhoria con�nua da 

qualidade dos cuidados em saúde. 

 

Quadro1 - Distribuição segundo autores 

analisados

. 

FONTE: pesquisa bibliográfica 2021. 

  

 

 
AUTOR(ES)/ 

 
TÍTULO 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

CONCLUSÃO DOS ESTUDOS 

SOARES et 
al.,  

 O movimento da 
Saúde Bucal 
Cole�va no Brasil 
 

2017 A produção cien�fica evidencia baixa frequência de visita 
domiciliar, falta de priorização e sistema�zação das  ações de 
atenção domiciliar e pouca interação com a equipe de saúde 
da família. Os protocolos de atenção domiciliar e os 
instrumentos de priorização de visitas domiciliares indicam 
potenciais caminhos para superar o enfoque clínico restrito ao 
consultório odontológico. 

SILVA R, 
PERES, 
CARCERERI. 

Atuação da equipe 
de saúde bucal na 
atenção domiciliar 
na Estratégia Saúde 
da Família: uma 
revisão integra�va 
 

2020 Os resultados indicam que a concepção de SBC e SC como 
ruptura com as prá�cas de saúde oriundas às “Odontologias 
Alterna�vas” prevaleceu entre aqueles com disposições 
polí�cas em defesa da democracia e da Reforma Sanitária. 
Embora a SBC tenha proposta crí�ca, permanecem an�gas 
“Odontologias” na produção cien�fica e nas prá�cas de saúde 
bucal.  
 

BARROS et 
al., 

Análise da produção 
cien�fica sobre 

avaliação de polí�cas 
de saúde bucal no 

Brasil 

2019  confere a sua importância para compreensão da dinâmica da 
prestação do cuidado, como análise crí�ca e forma de apontar 
experiências exitosas e rumos a serem corrigidos nas polí�cas, 
conforme recomendado nas conferências de saúde bucal.  

FERREIRA et 
al. 

  A ciências da 
saúde cole�va por 
escrito: 
contribuições para 
estudo em saúde 
bucal cole�va. 

2020 Conclui-se que, mesmo com limitações, C&SC se mostrou, 
inequivocamente, um potente instrumento de divulgação da 
produção cien�fica na perspec�va da saúde bucal cole�va, 
possibilitando a divulgação e o intercâmbio de informações, 
facilitando a integração entre os pesquisadores e 
possibilitando um caminho da sua consolidação. 
 

CURI, 
FIGUEIREDO
,JJAMELLI 

 2016 os ar�gos foram de dis�ntos países, apresentando diferentes 
sistemas de saúde. Nesse sen�do, enfa�za-se que fatores 
relacionados à u�lização dos SSB por crianças e adolescentes 
podem variar conforme o contexto onde a pesquisa é 
realizada. Portanto, para o planejamento de polí�cas ou 
programas em saúde bucal da população pediátrica faz-se 
necessário. visto que apenas a expansão da oferta de SSB não 
é capaz de garan�r uma melhor u�lização e reduzir 
desigualdades entre grupos vulneráveis. 

LEME& 
SEIFFERT  

Indicadores 
No contexto da 
polí�ca nacional 
de saúde bucal: 
uma revisão 
integra�va 

2021 Os resultados evidenciam que, embora a diversidade de 
indicadores seja capaz de representar aspectos relevantes da 
realidade, de forma geral desconsideram a categor ia do 
cuidado e atributos do conceito de promoção de saúde, além 
de exis�r uma carência de indicadores de resultados, que 
permi�riam avaliar o impacto da polí�ca sobre as demandas 
dos usuários. 
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AS BRINCADEIRAS E SUAS INTERFERÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

THE JOKES AND ITS INTERFERENCES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION  

 
 

Jamille Carinne Silva Fagundes1 
 

RESUMO 
 

Numa educação que visa um aprendizado de qualidade o lúdico tem sido um dos instrumentos es� muladores para a 
criança da educação infan�l, a par�r das técnicas que promovem o desenvolvimento das habilidades fundamentais 
nesse processo. Nesse sen�do, esse trabalho tem a finalidade de compreender a inserção da criança e das a�vidades 
lúdicas no contexto da educação infan�l e os reflexos dessa prá�ca em seu desenvolvimento global. Para tanto, foi 
u�lizada uma pesquisa de natureza bibliográfica e elencou -se assuntos adequados para esse entendimento. Desse 
modo, foi exposta a história do brincar,  o lúdico na educação infan�l, a importância do brincar, dentre outros pontos 
importantes haja visto que a brincadeira é tudo na vida de uma criança. A par�r dessas ideias houve um 
entendimento de que as brincadeiras com obje�vo pedagógico favorecem o p rocesso de ensino-aprendizagem e 
tornam o sujeito mais consciente de seu papel na sociedade. Acredito que a Educação Lúdica está longe de ser uma 
simples brincadeira ou passatempo. É uma a�vidade inerente a criança que leva o ser humano ao encontro do 
conhecimento, da vontade de socializar-se e desenvolver o seu caráter. O diver�mento na educação infan�l tem sido 
uma das estratégias mais bem-sucedidas no que concerne à es�mulação do desenvolvimento cogni�vo e de 
aprendizagem de uma criança. Essa a�vidade é significa�va por que desenvolvem as capacidades de atenção, 
memória, percepção, sensação e todos os aspectos básicos referentes à aprendizagem. A escola e o educador atuam 
em parceria a fim de direcionar as a�vidades com o intuito de desmontar a br incadeira de uma ideia livre e focar em 
um aspecto pedagógico, de modo que es�mulem a interação social entre as crianças e desenvolva habilidades 
intelec�vas que respaldem o seu percurso na escola. Desenvolver o lúdico no contexto escolar exige que o edu cador 
tenha uma fundamentação teórica bem estruturada, e muito conhecimento, manejo e atenção para entender a 
par�cularidade de cada criança, bem como entender que o repertório de a�vidades deve estar adequado as situações. 
É interessante que o jogo lúdico seja planejado e sistema�zado para mediar avanços e promover condições para que a 
criança interaja e aprenda a brincar no cole�vo, desenvolvendo habilidades diversas e que isso não seja só para 
entretenimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Brincadeira. Ensino-Aprendizagem. Jogos. Ludicidade. 
 
 

ABSTRACT 
 
In an educa�on aimed at quality learning, play has been one of the s�mula�ng instruments for children in kindergarten, bas ed on 
techniques that promote the development of fundamental skills in this process. In th is sense, this work aims to understand the 
inser�on of children and playful ac�vi�es in the context of early childhood educa�on and the consequences of this prac�c e in their 
global development. For that, a bibliographical research was used and subjects suitable for this understanding were listed. Thus, it 
was exposed the history of playing, the ludic in early childhood educa�on, the importance of playing, among other important 
points, as play is everything in a child's life. Based on these ideas, there was an understanding that games with a pedagogical 
purpose favor the teaching-learning process and make the subject more aware of their role in society. I believe that Playful 
Educa�on is far from being a simple joke or hobby. It is an ac�vity inherent  to the child that leads the human being towards 
knowledge, the desire to socialize and develop his character. Fun in early childhood educa�on has been one of the most succe ssful 
strategies in terms of s�mula�ng a child's cogni�ve development and learn ing. This ac�vity is significant because it develops the 
abili�es of a�en�on, memory, percep�on, sensa�on and all the basic aspects related to learning. The school and the educa tor work 
in partnership in order to direct the ac�vi�es in order to dis mantle the game from a free idea and focus on a pedagogical aspect, so 
that they encourage social interac�on between children and develop intellectual skills that support their course in school. 
Developing playfulness in the school context requires the educator to have a well-structured theore�cal founda�on, and a lot of 
knowledge, management and a�en�on to understand the particularity of each child, as well as understanding that the repertoi re 
of ac�vi�es must be appropriate to the situa�ons. It is  interes�ng that the playful game is planned and systema�zed to mediate 
advances and promote condi�ons for the child to interact and learn to play in the collec�ve, developing different skills an d that this 
is not just for entertainment 

 
KEYWORDS: Joke. Teaching-Learning. Games. playfulness. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o nascimento, as crianças estão inseridas 

em um contexto sociocultural, e os adultos, quando se 

tornam parceiros de seus jogos e brincadeiras, muitas 

vezes não se dão conta da importância década gesto, 

palavra e movimento das crianças nessas a�vidades. 

O brincar é uma forma privilegiada de 

aprendizagem, pois é nesse ato que as crianças trazem 

para suas brincadeiras o que veem, escutam, observam 

e experimentam. O ato de brincar possibilita, ainda, o 

desenvolvimento da autonomia, o confronto com 

sen�mentos variados e o exercício da cria�vidade. 

Entretanto, muitos educadores envolvidos com 

a prá�ca acadêmica, deixam de reservar momentos 

para a brincadeira dentro da escola; perdendo uma rica 

oportunidade de auxiliar a formação cogni�va e 

emocional dos alunos e a consequente ampliação dos 

conhecimentos. A par�cipação em brincadeiras e jogos 

contribui para a formação de a�tudes sociais: respeito 

mútuo, solidariedade, cooperação, obediência às regras, 

senso de responsabilidade, inicia�va pessoal e grupal. 

Quando brincamos com uma criança, estamos 

ajudando-a a aprender a lidar com suas pulsões em 

busca da sa�sfação de seus desejos. Vencendo as 

frustrações, estamos ensinando-a a agir 

estrategicamente diante das forças que operam no 

ambiente. Com alegria despertamos nela o gosto pela 

vida e o enfrentamento dos desafios com segurança e 

confiança. 

Portanto, é de primordial importância u�lizar -

se das brincadeiras e jogos no processo pedagógico. 

Trata-se do exercício de habilidades necessárias ao 

domínio e ao bom uso de nossa inteligência emocional. 

Nos tempos da grande velocidade das inovações 

tecnológicas e do mesmo intenso renascimento cultural, 

o indivíduo é a unidade básica de mudança. É ele quem 

administra a tecnologia num mundo de complexidades 

em que as relações são fundamentais para os bons 

resultados. O desenvolvimento pleno da pessoa para a 

vida passa por sua capacidade de lidar com seus 

sen�mentos e elaborar suas experiências em busca de 

competência individual e em equipe. 

As reflexões, ideias e a metodologia u�lizada 

na construção deste ar�go, baseiam-se em leituras, 

análises e interpretações de texto e/ou ar�gos de 

autores já consagrados que abordam o tema, como 

Abramovich, Aries, Bandioli, Brougère, Coelho, 

Kishimoto, Piaget e Vygotsky. A metodologia u�lizada 

foi a pesquisa bibliográfica, pois ela permite que um 

tema seja estudado sob uma nova ó�ca, produzindo 

novas conclusões.  

 

O BRINQUEDO, A CRIAÇÃO E A IMAGINAÇÃO 

  

Atualmente as crianças à nossa volta brincam 

muito pouco em relação às crianças do século XX. A 

televisão anuncia brinquedos incríveis, sofis�cados, 

coloridos, autossuficientes, barulhentos e caros. Porém, 

com a mesma intensidade com que atraem a criança, 

são deixados de lado após serem manipulados por um 

curto período de tempo. 

 

COMO PROPICIAR E ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E 

IMAGINAÇÃO DESSAS CRIANÇAS 

 

Para as crianças, tudo pode ser transformado 

em um brinquedo, e isso acontece qual tem a 

disposição delas objetos que não são brinquedos 

propriamente ditos. No entanto, a sociedade classifica 

os objetos, colocando alguns como específicos para as 

crianças, caracterizando-os de acordo com a faixa etária 

e assim definindo-os como brinquedos próprios para 

elas. 

A mídia, por outro lado, aponta determinados 

brinquedos como sendo definidores do comportamento 

infan�l de uma determinada época, assim como temos 

os brinquedos considerados sazonais. 

 

A GRANDE QUESTÃO É:  
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SERÁ QUE O BRINQUEDO FAZ A CRIANÇA? 

 

Segundo Brougère (2004): 

 

Os brinquedos são, em um primeiro 
momento, instrumentos definidores do 
género dos indivíduos, não do ponto de 
vista biológico, portanto sexual, mas do 
ponto de vista sociocultural, ou seja, o 
que a sociedade define e diferencia o que 
vem a ser caracterís�cas do masculino e 
do feminino. Apesar da classificação 
lúdica que os brinquedos a princípio 
possam ter, estes definem e contribuem 
também para o desenvolvimento do papel 
social de cada um dos sexos. 
 

 

Para esse autor, o brinquedo tem uma 

par�cipação na formação social e cultural dos indivíduos 

na nossa sociedade. O que caracteriza o humano é que 

ele só pode ser fruto de uma cultura par�cular, pois é 

produto de um longo processo de aprendizagem. As 

formas dos brinquedos são condicionantes, como foram 

os jogos tradicionais em sociedades diferentes. 

A criança interage com o meio social e cultural, 

possibilitando sua aculturação, interpretando as 

imagens, mensagens e normas do contexto ao qual 

pertence. Assim, podemos compreender o que o 

brinquedo/objeto faz com a criança ao observar o que 

ela faz com ele. 

A criança dá ao brinquedo um sen�do 

específico, o que faz com que o mesmo contexto 

produza indivíduos diferentes. Por exemplo, se um 

arquiteto brincou com blocos de construção na sua 

infância, como inúmeras crianças, isso não pode ser 

considerado como a causa da sua escolha profissional.  

No brinquedo não está toda a experiência 

infan�l, mas ele é um elemento importante da 

experiência complexa e mul�forme que toda criança 

vive. 

Também tem-se o uso do brinquedo como 

material decora�vo. Alguns brinquedos 

necessariamente usados exteriorizam o valor da 

infância. Todo brinquedo pode ser inves�do de um forte 

valor afe�vo que o transforma em fe�che, 

companheiro, suporte para confidências impossíveis de 

serem contadas a qualquer ser humano. 

Brincar com um objeto e qualificá-lo como 

brinquedo implica inseri-lo em um universo específico, 

dis�nto das a�vidades comuns da vida, a par�r de uma 

decisão tomada livremente por quem brinca. 

Essa inserção supõe tomar decisões em função 

dos mecanismos do objeto/brinquedo, das regras das 

brincadeiras, do roteiro que está sendo inventado, sem 

que se saiba como vai terminar esse processo. 

Portanto, alguns elementos devem ser 

considerados ao dispormos os objetos/brinquedos para 

as crianças: 

• nem todo contato com um objeto/brinquedo 

é necessariamente uma brincadeira; 

• o brinquedo não pode brincar sozinho, como 

uma TV, por exemplo, que transmite imagens mesmo 

quando o espectador não olha para ela; 

• é preciso que um "brincador" o explore para 

descobrir o que se pode fazer com ele antes de 

apresentá-lo à criança. 

Os brinquedos denominados autómatos ou 

derivados eletrônicos fornecem um espetáculo sob a 

forma de uma ação repe��va. O brinquedo autómato 

concentra em si a imagem, a ação, o objeto e a 

brincadeira, colocando a criança entre parênteses. O 

brinquedo autómato permite ao adulto voltar a ser 

criança, já que não precisa brincar, pois o brinquedo faz 

isso no lugar dele, segundo Brougère (2004).  

Já os brinquedos de encaixe e construção, por 

não serem objetos acabados, prontos, oferecem várias 

possibilidades de uso. Ao brincar com blocos de 

construção e encaixe, as crianças obtêm conhecimentos 

de proporções e aprendem relações �sicas de causa e 

efeito. A construção de alguma coisa tem um significado 

especial para cada criança, pois todas podem ver suas 

ideias tomarem uma forma concreta. Já os jogos de 
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encaixe favorecem a sociabilidade e a cooperação 

quando montados em grupo. Assim: 

• O brinquedo só surte efeito no cenário de 

uma situação organizada pela criança. 

• O brinquedo inclui funções e significados, 

convida a criança a agir e a dar sen�do ao seu cotidiano. 

O brincar com esse objeto/brinquedo é, ao mesmo 

tempo, ação (que se traduz pela manipulação) e 

produção de sen�do. 

• O brinquedo aparece como suporte que 

estrutura a atividade, assim como a maior parte dos 

objetos da cultura. 

• O brinquedo oferece às crianças um universo 

de sen�dos que dão uma dimensão ao faz de conta, 

além da pura brincadeira motora.  

Os objetos e/ou brinquedos com os quais a 

criança brinca podem ser desde elementos simples da 

natureza até itens sofis�cados. Esses objetos aparecem 

em diferentes contextos no co�diano infan�l: na 

família, nas ins�tuições educacionais, no contexto 

psicológico. Em cada um deles, um brinquedo pode ser 

visto como objeto de solidão ou consolação, como 

objeto que es�mula a autonomia ou que potencializa a 

socialização da criança no cole�vo. 

 

COMO SURGIU A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA 

 

O mundo an�go �nha representações 

genéricas sobre a condição infan�l. Neste período, o 

papel das crianças era definido pelos pais, cujo direito 

sobre os filhos era total, cabendo-lhes até mesmo o 

poder de vida ou morte. 

De acordo com Aries (1981): 

 

Em diferentes períodos históricos e 
formas de organização econômica e social 
da sociedade, prevaleceram dis�ntas 
concepções do mundo infan�l. Assim, a 
concepção de infância que temos hoje 
resulta de um longo processo cultural e 
histórico. 

Na Idade Média, não havia uma noção de 

passagem entre o mundo infan�l e o mundo adulto, 

onde a infância era quase ignorada e considerada um 

período de transição curto e sem importância. A criança 

era vista como um adulto em miniatura.  

O modo de vida desse período não separava as 

crianças dos adultos, nem por meio dos trajes, nem do 

trabalho, nem dos jogos e brincadeiras. Até meados do 

século XVII os adultos permi�am tudo diante da criança. 

Não havia a preocupação em separar ou esconder as 

coisas do mundo do adulto da realidade da criança. 

Segundo Nunes & Silva (2000), essa concepção 

de adulto em miniatura foi tomando nova forma e:  

 

[...] a par�r do final do século XVII a 
infância adquiriria uma significação 
representada pelo estado de fraqueza e 
inocência associado ao reflexo da pureza 
divina, o que colocava a educação na 
situação de primeira obrigação humana 
(NUNES & SILVA, 2000, p. 32). 
 

 

Estas representações de fraqueza e inocência 

davam às crianças uma iden�dade de pureza angelical.  

A criança passou a ser valorizada nos retratos e 

pinturas, passou a ser considerada detentora  de 

sen�mentos. No século XVIII, aos sete anos de idade era 

a data fixada pela literatura moralista e pedagógica para 

a criança entrar na escola ou começar a trabalhar. Ao 

mesmo tempo, não havia discriminação entre os 

universos lúdicos de meninos e meninas, as brincadeiras 

e brinquedos eram comuns a ambos. 

Aries (1981) mostra-nos que: 

 

Foi necessária uma longa evolução para 
que o sen�mento de infância realmente 
se arraigasse. Assim, a par�r do início do 
século XVIII, os adultos modificaram sua 
concepção de infância e lhe concederam 
uma atenção nova que não manifestavam 
antes. Porém, essa atenção dada à criança 
não significa que lhe atribuía um lugar 
privilegiado, mas que começava a 
diferenciá-la como um período de idade 
específica. 
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Rousseau, com a publicação do clássico Emílio, 

em 1762, escreveu o tratado pedagógico que 

caracterizou as novas ideias sobre a criança e sua 

educação, dando um verdadeiro impulso inicial à família 

moderna. 

Rousseau coloca a infância como um tempo 

específico, um período em que a natureza humana 

ainda não foi corrompida pela sociedade, guardando 

toda a sua pureza.  

A criança é associada à natureza, à intuição, à 

inocência e à fragilidade, necessitando de proteção e, 

por isso, deve ser transformada por meio da educação. 

Essa concepção garante a ideia de natureza infan�l que 

define a criança como um ser abstrato e universal, 

desvinculado de suas tarefas reais de condições de 

existência. 

Percebidas como seres inocentes e imperfeitos, 

as crianças precisavam ser corrigidas para tornarem-se 

adultos honrados e racionais. Tais concepções 

desencadeiam o movimento de "moralização" para que 

as crianças fossem preparadas para a vida adulta. 

Esta imagem de criança gerou nos adultos um 

desejo de protegê-las do mundo corrupto, violento e 

opressivo que a cerca, construindo um �po de ambiente 

em que a criança pequena receberia proteção e 

segurança. 

No início do século XIX, com o avanço 

cien�fico, surge uma nova concepção de criança, com 

base biológica favorecida pela medicina e a psicologia 

do desenvolvimento, cuja ideia principal é do 

crescimento natural, ou seja, a infância é um estágio 

biologicamente determinado e que cons�tui um 

caminho para a condição humana plena (maturidade). 

Para Dahlberg, Moss & Pence (2003), esta 

concepção produz um entendimento da criança 

pequena como um ser essencial de natureza universal e 

capacidades inerentes, com um processo de 

desenvolvimento inato e biologicamente determinado. 

Esta imagem desconsidera a influência da cultura e dos 

contextos sociais, colocando a ação do adulto de 

maneira generalizada e universal.  

De acordo com esses autores, na segunda 

metade do século XX surge um novo entendimento do 

que vem a ser a infância, um novo paradigma, que inclui 

o reconhecimento de que: 

• A infância é uma construção social, elaborada 

para e pelas crianças. Embora a infância seja um fato 

biológico, a maneira como ela é entendida é 

determinada socialmente. 

• Como construção social, a infância é sempre 

contextualizada em relação ao tempo, local e cultura, 

variando segundo género e condições socioeconômicas. 

• As crianças são atores sociais, par�cipando da 

construção e determinando suas próprias vidas e 

daqueles que a cercam, contribuindo para a sua 

aprendizagem como agentes que constróem sobre o 

conhecimento experimental. 

Nesta concepção de criança pequena, 

entendida como um sujeito único, complexo e 

individual, rica em potencial, os autores acreditam que 

a aprendizagem: 

 
[...] é uma a�vidade coopera�va e 
comunica�va, na qual as crianças 
constroem o conhecimento, dão 
significado ao mundo, junto com adultos 
e, igualmente importante, com outras 
crianças: por isso, enfa�zamos que a 
criança pequena, como aprendiz, é um 
construtor a�vo (DAHLBERG, MOSS & 
PENCE, 2003, p. 72). 
 

  

Assim, a infância é uma 

convenção/interpretação cultural, consequentemente, 

uma questão sociopolí�ca que permite ou não 

reconhecer certas qualidades. 

Um marco importante no reconhecimento de 

que existem muitas crianças e muitas infâncias está na 

Declaração dos Direitos da Criança, assinada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas (1959). Esta 

declaração obje�va garan�r a dignidade de condições 
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de vida, tais como proteção, alimentação, saúde, 

educação e lazer, o qual inclui o brincar como uma das 

necessidades de desenvolvimento adequado. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEóRICA 

 

O homem busca na ação, imitação, 

representação e reflexão formas de expressar e 

compreender o seu contexto social, polí�co e cultural, 

procurando, assim, influenciar e transformar a 

realidade. 

Do ponto de vista histórico, a conceituação do 

jogo como ação é feita a par�r da imagem de criança 

presente no co�diano de uma determinada época. O 

lugar que a criança ocupa em um contexto social 

permite compreender melhor o seu brincar.  

Os termos criança e infância podem ser 

iden�ficados como sinônimos, porém existem algumas 

diferenças que precisam ser analisadas. A palavra 

criança do ponto de vista e�mológico é de origem la�na 

- creator- creatoris- cu\a definição é um ser humano de 

pouca idade sobre o qual se ignoravam sua condição 

social de vida. Já a palavra infância, também de origem 

la�na - infans - infan�s - significa aquele que não fala. 

Segundo Aries (1981): 

 

A concepção de infância e criança sempre 
esteve ligada aos modelos da sociedade. 
Para esse autor, até por volta do século 
XII, havia um desconhecimento do que 
vinha a ser infância. Poucas eram as 
crianças que sobreviviam à falta de 
higiene e cuidados. Muitas nasciam, 
porém poucas conseguiam sobreviver.  
 

 

A sociedade desse período não se de�nha em 

torno da infância, preservando-a e cuidando dela. A 

infância era apenas um período de transição e a criança 

que morria não era digna de lembrança. 

Segundo Kishimoto (2003), o brinquedo 

proporciona o "aprender fazendo" e, para ser bem 

aproveitado, é conveniente elaborarmos a�vidades 

dinâmicas, desafiadoras e que exijam a par�cipação 

a�va da criança. 

A riqueza do brinquedo está em sua 

capacidade de ins�gar a imaginação infan�l, 

proporcionando à criança a possibilidade de par�cipar 

do processo de criação dos objetos com os quais irá 

brincar. É intere ssante atentar, também, para o fato de 

que muitos desses objetos dificultam a possibilidade da 

escolha infan�l no desenvolvimento da brincadeira. 

 

METODOLOGIA: 

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa se classifica como bibliográfica e 

se baseia em subsídios literários dos pensadores para 

contextualizar o tema. 

Segundo Pedro Demo (1987, pág. 19): 

 
É uma preocupação instrumental. Trata -se 
das formas de se fazer ciência. Cuida dos 
procedimentos, das ferramentas, dos 
caminhos. A finalidade da ciência é tratar 
a realidade de teoria e prá�ca. Para 
a�ngirmos tal finalidade, colocam-se 
vários caminhos. 
  
 

TÉCNICAS PARA COLETA DE DADOS 

      

A técnica u�lizada foi a pesquisa bibliográfica e 

várias leituras e reflexões a cerca do tema. Foi feito um 

balanço de todo o material encontrado e disponível e 

assim pudemos selecionar as obras que de fato 

usaríamos. 

Conforme Gil (1999, p.102) “a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a par�r   de material já 

elaborado, cons�tuído principalmente de livros e 

ar�gos cien�ficos”. 

 

FONTE PARA COLETA DE DADOS  

 

Segundo Richardson (1999, pág.252): “O 

pesquisador deve procurar novas fontes, já existentes 
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que lhe permita descobrir novos dados que possam 

contribuir a uma melhor análise dos acontecimentos”. 

Foram u�lizadas internet,  ar�gos, revistas e 

livros didá�cos e serão analisadas as estratégias de 

mudança na postura do educador no ato de avaliar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Conclui-se que os jogos são estratégias 

intera�vas de ensino-aprendizagem que vêm tomando 

um amplo espaço no interior das ins�tuições escolares, 

na tenta�va de trazer o lúdico para dentro da sala de 

aula e para a vida da criança. 

A educação do corpo é indissociável do 

processo educa�vo lúdico, pois é uma variável 

complexa e importante, principalmente porque ar�cula 

uma série de fatores individuais e cole�vos em meio às 

a�vidades �sicas, do corpo e da mente. Isso envolve: 

biologia, cultura e psicologia em uma mesma a�vidade. 

Assim, acreditamos que, no contexto da Educação 

Corporal, as crianças, de maneira geral, além de 

construir conhecimentos, exercem a cidadania, 

permi�ndo-se compreender conceitos, a�tudes e 

valores.  

As prá�cas lúdicas, por meio do uso do corpo, 

podem ajudar para que os educandos ampliem e 

enriqueçam o conhecimento que já têm sobre si e sobre 

seus corpos, sen�ndo prazer naquilo que exercitam.  

Brincar não significa apenas recrear, é muito 

mais, pois é uma das formas mais complexas que a 

criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o 

mundo. Variam de uma região para outra e adquir em 

peculiaridades importantes. No entanto, é possível 

reconhecer uma mesma brincadeira e iden�ficar as 

variantes surgidas, as fusões ocorridas no decorrer do 

tempo.  

Entretanto o brincar é uma caracterís�ca 

primordial na vida das crianças porque é bom, é gostoso 

e dá felicidade, e ser feliz é estar mais predisposto a ser 

bondoso, a amar o próximo e a par�lhar 

fraternalmente; desenvolve, exercitando suas 

potencialidades; aprende com toda riqueza do aprender 

fazendo, espontaneamente, sem pressão ou medo de 

errar, mas com prazer pela aquisição do conhecimento; 

desenvolve a sociabilidade, faz amigos e aprende a 

conviver respeitando o direito dos outros e as normas 

estabelecidas pelo grupo. A par�cipação da criança nas 

a�vidades, lúdicas pela alegria de brincar onde adquire 

o hábito de estar ocupada, fazendo alguma coisa 

inteligente e cria�va; prepara-se para o futuro, 

experimentando o mundo ao seu redor dentro dos 

limites que a sua condição atual permite; 

É importante colocar que o educador que 

trabalha diretamente com crianças pequenas deve 

sempre que possível ler ar�gos, textos e livros que 

falem sobre jogos, brincadeiras, brinquedos, e ainda 

sobre a criança e o seu desenvolvimento. Pois, 

colaborar de forma obje�va e concreta para uma 

melhor compreensão do universo lúdico infan�l. E 

principalmente para uma melhor qualidade educa�va 

na formação lúdica do educador infan�l. Várias formas 

de brincar e nem sempre é preciso dinheiro para isso, só 

precisa de imaginação, ser cria�vo e acreditar em 

sonhos.  

Sendo assim fica claro que o brincar para a 

criança não é uma questão apenas de pura diversão, 

mas também de educação, socialização, construção e 

pleno desenvolvimento de suas potencialidades.  
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UTILIZANDO MECANISMOS TECNOLóGICOS COMO FERRAMENTA DE  
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

USING TECHNOLOGICAL MECHANISMS AS A SIGNIFICANT LEARNING TOOL 
 
 

Vanessa Auer Braga 1 
 

RESUMO 
 

O presente ar�go apresenta, inicialmente, algumas reflexões sobre a importância do uso das novas tecnologias na 
educação, analisando o papel do professor e o papel do aluno no processo ensino aprendizagem, bem como a 
necessidade de mudanças pedagógicas. Posteriormente, relata a vivencia de um projeto pedagógico realizado com 
alunos de uma turma do 5º ano do ensino fundamental de uma escola da rede municipal de Vila Velha - ES. A pesquisa 
consiste na apresentação de projeto educacional que busca ampliar os conhecimentos dos alunos acerca das 
operações matemá�cas que envolvem sistema monetário e empreendedorismo. Portanto, propiciou-se uma 
par�cipação a�va e cria�va dos alunos no processo de desenvolvimento do conhecimento. Os resultados revelam que 
os alunos interagem prazerosamente com o computador, desenvolvendo sua aut onomia e cria�vidade.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Tecnologia. Aprendizagem. 
 
 

ABSTRACT 
 
This ar�cle ini�ally presents some reflec�ons on the importance of using new technologies in educa�on, analyzing the 
role of the teacher and the role of the student in the teaching-learning process, as well as the need for pedagogical 
changes. Subsequently, he reports the experience of a pedagogical project carried out with students from a 5th grade 
elementary school class at a municipal school in Vila Velha - ES. The research consists of the presenta�on of an 
educa�onal project that seeks to expand students' knowledge about mathema�cal opera�ons involving monetary 
system and entrepreneurship. Therefore, it provided an ac�ve and crea�ve par�cipa�on of s tudents in the knowledge 
development process. The results reveal that students interact pleasantly with the computer, developing their 
autonomy and crea�vity. 
 
KEYWORDS: Educa�on. Technology. Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com as constantes inovações tecnológicas, e as 

mudanças no comportamento e interesses dos nossos 

alunos, as ins�tuições de ensino e seus profissionais 

precisam repensar suas competências e metodologias. 

As novas tecnologias estão sendo inseridas cada vez 

mais no meio educacional e muitos são os desafios que 

teremos que enfrentar para nos transformarmos em 

profissionais da modernidade, buscando capacitações 

para o desenvolvimento de novas prá�cas. 

Sendo assim, o professor precisa romper 

paradigmas e ter consciência do seu papel na era 

tecnológica, percebendo as potencialidades dessas 

ferramentas para o uso na mediação do conhecimento, 

construindo um saber par�lhado. 

 

O PROFESSOR E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

  

Os alunos atuais se desenvolvem em uma 

sociedade que os propiciam dominar prematuramente 

as novas tecnologias, gerando um impacto habitual 

dentro e fora da escola. Esses alunos possuem 

habilidades tecnológicas bem avançadas comparadas a 

grande parte dos docentes. Isso ocorre devido a 

vulnerabilidade tecnológica a qual a sociedade está 

imergida, pois além da len�dão da adesão dos 

processos tecnológicos pela sociedade escolar, a 

desvalorização e a falta de incen�vos também são 

determinantes para esse fator (SANTOS, ESMERALDO e 

FERRAZ, 2020). 

As crianças e adolescentes convivem 

diariamente com várias mídias tecnológicas. Assim, os 

alunos de hoje são diferentes, necessitando de novas 

metodologias educacionais que u�lizem a tecnologia 

como ferramenta de ensino, para que o aprendizado 

a�nja os alunos dessa geração informatizada. 

De acordo com Prensky (2001, apud ALDA  

2012, p. 2): 

 

Eles passaram a vida inteira cercados por 
e u�lizando computadores, videogames, 
reprodutores de música digital, câmeras 
de vídeo, celulares, e todos os outros 
brinquedos e ferramentas da era digital. 
[...] Jogos de computador, e -mail, 
internet, celulares e mensagens 
instantâneas são partes integrais de suas 
vidas.  

 

 

Nesse sen�do, de acordo com Alda (2012), os 

alunos atuais são mul�funcionais, dividindo a sua 

atenção em diversas a�vidades simultaneamente, 

u�lizam as mais diversas tecnologias em diferentes 

contextos, u�lizando sons, imagens, textos variados e 

vídeos. 

De acordo com a minha vivência docente, 

apesar de toda essa inovação, o sistema educacional 

atual pouco avançou. As prá�cas docentes con�nuam 

as mesmas, com modelos e métodos tradicionais, com 

pouca contribuição dos mecanismos tecnológicos. E 

necessário uma mudança na postura frente a essas 

transformações sociais. Sabendo u�lizar a tecnologia 

para facilitar e promover a aprendizagem. 

Infelizmente, muitos professores insistem em 

u�lizar os mesmos métodos de 30 a 40 anos atrás, que 

serviu para época, mas hoje não se adequa nem atende 

as necessidades encontradas. Os alunos de hoje 

precisam ser incluídos no processo educa�vo, onde a 

tecnologia e as informações fazem parte do seu 

co�diano. Diante disso, o professor não pode ser mais 

determinado como o único detentor do saber 

(PRENSKY , 2001 apud ALDA, 2012). 

Nessa perspec�va, segundo Alda (2012), as 

mudanças ocorridas na sociedade atual requer do 

professor uma mudança na prá�ca de ensino, tecendo 

uma rede de saberes entre seus alunos, tornando-se um 

mediador no processo ensino aprendizagem. Portanto, 

de acordo com Imbernón (2002), cabe aos os 

professores propiciarem capacidades de aprendizagem 

que priorize a relação e convivência do grupo, a cultura 

da comunidade em que os alunos estão inseridos.  
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Entretanto, as mudanças ocorridas na 

sociedade, não permitem que os docentes u�lizem as 

mesmas metodologias pedagógicas que eram u�lizadas 

a alguns anos atrás. Os alunos trazem para a sala de 

aula, muitas vivências com os instrumentos tecnológicos 

e de comunicação. Com isso, o papel do professor 

passou a ser o de mediador do conhecimento, não mais 

o detentor, u�lizando as n ovas tecnologias para 

aprimorar suas prá�cas pedagógicos, tornando o 

aprendizado de seus alunos mais significa�vo, levando 

os alunos a contribuir com a sociedade, construindo 

opiniões crí�cas e par�cipa�vas (ALDA, 2012). 

As novas tecnologias oferecem diversas 

possibilidades de interação com variadas a�vidades e 

recursos que promovem diferentes meios de 

informações, deixando para trás a memorização dos 

conteúdos transmi�dos pelos professores. 

Segundo Santos (2020), o uso da tecnologia na 

educação dinamiza o processo ensino-aprendizagem, 

fazendo com que alunos e professores desempenhem 

suas a�vidades com prazer ao tempo que possibilita a 

inserção dos indivíduos ao mundo globalizado e 

tecnológico. Portanto, diante desse contexto, o papel 

do professor é fundamental para que o processo de 

ensino-aprendizagem não seja abalado frente as 

inovações ocorridas, é necessário cons�tuir 

oportunidades, onde as ferramentas tecnológicas 

possam estar mais frequentes entre os alunos. 

Com todas as inovações ocorrendo no contexto 

educacional, cabe ao professor refle�r sobre o seu 

papel de aprendente. Nesse contexto, faz-se necessário 

adquirir conhecimento tecnológico, através de cursos 

de formações con�nuadas durante todo seu tempo 

como docente. Sendo importante destacar que, a 

diferença de sua prá�ca, deve se da não apenas no uso 

das novas tecnologias, mas na real compreensão das 

diversas possibilidades que esse novo instrumento pode 

proporcionar (ALMEIDA, 2001). 

As novas tecnologias permitem ao professor 

uma nova ferramenta que quando aliada a sua prá�ca 

pedagógica, permite ao aluno criar a aprendizagem 

necessárias para o seu desenvolvimento cogni�vo. Para 

SILVA (2018), o uso  das tecnologias em sala de aula 

favorece o aprendizado dos conteúdos. Apesar de parte 

dos professores não dominarem o uso desses recursos 

tecnológicos, os mesmos reconhecem a necessidade em 

conhecer mais sobre estas ferramentas educa�vas, 

sendo preciso buscar meios que despertem o interesse 

nos alunos em aprender.  

A real função do professor não deve ser apenas 

a de ensinar, mas também a de mediar condições de 

aprendizagem. Nesse sen�do, de acordo com Almeida & 

Prado (1999, p.1):  

 

Hoje é consenso que as novas tecnologias 
de informação e comunicação podem 
potencializar a mudança do processo de 
ensino e de aprendizagem e que, os 
resultados promissores em termos de 
avanços educacionais relacionam-se 
diretamente com a ideia do uso da 
tecnologia a serviço da emancipação 
humana, do desenvolvimento da 
cria�vidade, da autocrí�ca, da autonomia 
e da liberdade responsável.  

 
 

Nesse contexto, a formação do professor 

precisa ser encarada como um processo permanente. As 

ins�tuições que hoje formam os novos profissionais da 

educação precisam ter como obje�vo instruir na 

formação um cidadão preparado para trabalhar na 

atualidade, que seja crí�co e tenha condições de se 

autodesenvolver.  

 
UTILIZANDO MECANISMOS TECNOLóGICOS COMO 

FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

PROJETO: EMPREENDEDORISMO E MATEMÁTICA: O 

USO DAS TECNOLOGIAS PARA UMA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA  

 

Sabe-se que a informá�ca vem alcançando 

cada vez mais relevância no contexto educacional e 

101A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



social. O seu uso como instrumento de aprendizagem e 

sua ação no meio social vem crescendo rapidamente 

entre nós. Sendo assim, a educação vem se adaptando e 

inovando frente a essa nova tecnologia (CAVALCANTE, 

2013).  

De acordo com Silva (2018), existe uma real 

necessidade de efe�var as Tecnologias Digitais na 

escola, não somente como um instrumento de apoio 

pedagógico, mas como um elemento que propicie ao 

aluno o interesse pelo estudo. Portanto, “Nesse sen�do, 

é necessário permi�r ao educando o prazer pelo 

conhecimento, uma vez que vive-se em uma sociedade 

cada vez mais informa�zada pelas tecnologias digitais. O 

aluno, não se deve apenas aprender os conteúdos 

obrigatórios nos currículos escolares, mas adquirir 

novas possibilidades de aprendizagem para o seu 

desenvolvimento” (p. 07). 

Segundo Jonassen (2007), as tecnologias 

podem ser u�lizadas como ferramentas que o apoiam o 

processo de reflexão e de construção do conhecimento. 

Nesse sen�do, usando-a como estratégia cogni�va de 

aprendizagem facilitando e dinamizando o processo de 

aprendizagem significa�va.  

Visando favorecer o desempenho dos alunos 

na disciplina de matemá�ca nos conteúdos de sistema 

monetário, assim como, nas operações matemá�cas 

(divisão, mul�plicação, adição e subtração) e 

porcentagem, pensou-se em aliar a informática devido a 

sua grande gama de opções interativas, es�mulando o 

aprendizado com a�vidades cria�vas e que possuam um 

real significado para o aluno. 

Por fazer parte do dia a dia dos alunos e por ser 

um instrumento fascinador para a nova geração, as 

tecnologias devem ser envolvidas cada vez mais nas 

prá�cas pedagógicas. Os novos recursos tecnológicos 

são importantes: no acesso à informação, na 

comunicação (como troca de conhecimento) e como 

meio para que os alunos exerçam sua criatividade.  

A tecnologia vem favorecendo uma mudança 

de modelo nos métodos e na divulgação do 

conhecimento o que nos propicia a pensar no novo 

papel do educador e da escola, que não são mais as 

únicas fontes de informação de nossos alunos. O 

professor precisa aprimorar cada vez mais a função de 

aliar e integrar os conteúdos curriculares com 

conhecimentos significa�vos favorecendo os alunos a 

relacionar o aprendizado com o mundo (CAVALCANTE, 

2013). 

O projeto vivenciado teve como obje�vo, 

propor uma prá�ca com a�vidades digitais visando 

colaborar com o processo de ensino e aprendizagem na 

disciplina de matemá�ca no conteúdo curricular sobre 

sistema monetário, onde cada aluno desenvolveu sua 

Loja Virtual (fic�cia) com o auxílio do professor, 

facilitando a compreensão do tema em estudo de 

maneira autônoma e prazerosa. Possibilitando a 

interação do aluno no processo de construção do 

conhecimento, viabilizando a aprendizagem 

significa�va. 

Também cabe ressaltar que o trabalho 

possibilitou a integração do computador na realização 

de a�vidades curriculares do co�diano, aprimorando a 

cultura escolar com a u�lização das redes técnicas de 

transformação, produção e transmissão de informações. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualita�va, com abordagem descri�va, não 

experimental com alunos devidamente matriculados no 

ano de 2016, no quinto ano do Ensino Fundamental, do 

turno matu�no, na UMEF Ofélia Escobar, em Vila Velha 

–ES, estes sendo alfabe�zados, letrados com idade 

entre 9 a 11 anos, ambos os sexos, a maior parte desses 

sãos de etnia negra, de poder sócio econômico classe 

média baixa, residenciados nos bairros no entorno da 

escola como: Dom João Ba�sta, Ataíde, entre outros.  

O trabalho iniciou-se com uma abordagem 

teórica sobre o conteúdo, fazendo uma relação entre a 

teoria e prá�ca no contexto social do aluno. No segundo 
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momento foi apresentado aos alunos o programa 

“Tuxpaint”, onde desenvolveu-se os trabalhos. Cada 

aluno produziu sua loja, (o �po de produtos vendidos 

ficou de acordo com a vontade de cada um), os 

produtos cujo desenhos puderam ser baixados da 

internet, para exposição na página virtual fic�cia com 

descrições, código e valor.  Após o desenvolvimento 

dessa etapa, os alunos visitaram as lojas virtuais dos 

colegas e iniciaram as compras. Cada vendedor então, 

confeccionou o cupom fiscal com quan�dade, código do 

produto, nome do produto, preço unitário e valor total, 

usando o auxílio da calculadora ou não, ao final da 

venda o vendedor passou o valor de desconto nas 

compras à vista, ou especificou o valor das parcelas a 

serem pagas nas compras a prazo.  Após esse processo 

o professor desenvolveu com a turma resolução de 

situações com cálculos em sala de aula. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Confecção de uma página virtual fic�cia, com 

a�vidades de compra e venda, onde os alunos 

desenvolveram raciocínio lógico matemá�co no 

conteúdo curricular de sistema monetário, promovendo 

o seu contato com o mundo virtual, com isso, 

favorecendo suas a�vidades co�dianas. 

A professora desenvolveu junto com os alunos, 

lojas virtuais, no qual cada aluno escolheu o que iria 

vender e depois de pronto, uns visitaram as lojas dos 

outros e iniciaram as compras. O que deixou a 

matéria mais prazerosa e significa�va. A ideia principal 

foi possibilitar a integração do computador na 

realização de a�vidades curriculares do co�diano, 

aprimorando a cultura escolar com a u�lização das 

novas tecnologias de produção e transmissão de 

informações. 

De acordo com o aluno João Vitor,  “foi muito 

legal. Além de poder brincar, o supermercado ajudou a 

aprender matemá�ca, principalmente mul�plicação.” 

O projeto desenvolvido além de introduzir os alunos na 

web, propiciou os alunos a acreditarem nos sonhos, que 

eles podem se tornar um empreendedor, mas qu e para 

isso precisam aprender e colocar em prá�ca a 

matemática.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso das tecnologias educacionais na 

matemática no conteúdo curricular de sistema 

monetário contribuiu para o fortalecimento das 

a�vidades econômicas na comunidade, pois favoreceu a 

inclusão digital e o desenvolvimento dos conhecimentos 

financeiros de um comércio. Tornando os alunos mais 

capacitados para o mercado de trabalho, já que a 

maioria das empresas u�lizam diversos instrumentos 

tecnológicos. 

Esse instrumento pedagógico ameniza o 

fracasso escolar, pois foi u�lizado propiciando melhorias 

na assimilação do conteúdo abordado, levando o aluno 

a construir seus próprios conhecimentos. Essa vivência 

vidência que a tecnologia pode ser uma ferramenta 

para enriquecer a prá�ca pedagógica da escola.  
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA: O BRINCAR COMO 
FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

THE IMPORTANCE OF PLAYERS FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN: PLAYING AS A LEARNING 
TOOL IN CHILDHOOD EDUCATION  

 
 

Anderson Oliveira de Araújo 1 
 

 
RESUMO 

 
O ar�go a ser apresentado tem como proposta refle�r sobre o acompanhamento de projetos relacionados ao estudo 
do lúdico nas escolas. Através de pesquisas bibliográficas de cunho qualita�vo, pode -se compreender a necessidade 
de se trabalhar o mudo lúdico como uma ferramenta para a formação do indivíduo como um todo. Para isso, tem que 
todo corpo discente, juntamente com o docente se envolver neste trabalho. Em sua grande maioria, os projetos de  
ludicidade se atrelam somente aos professores do ensino infan�l, sendo que esses mesmos projetos são de forma 
interdisciplinar. A forma lúdica de ensinar ou aprender são um dos principais trunfos que a escola pode desenvolver 
para despertar alunos capazes para interpretar o meio em que estão inseridos, bem como despertar a cri�cidade e o 
raciocínio logico, para resolver problemas mais rápidos, e com maior facilidade . A Fundação Bradesco, que ficar em 
Felipe Camarão em um dos vários bairros periféricos de Natal-RN, é uma ins�tuição escolar de tempo quase integral e 
conta com todos os seguimentos escolares, o mesmo contém uma unidade em cada capital do Brasil, e acolhe alunos 
e alunas provenientes de áreas próxima a escola, em sua grande maioria alunos com um bom acompanhamento 
escolar e sem condições financeiras, a escola disponibiliza para aos alunos den�sta, acompanhamento de nutricionista 
com um cardápio de refeições balanceadas. A mesma no ano de 2018 propôs aos alunos de todas as series a primeira 
aula lúdica unificada, que posteriormente, ficou sendo uma vez a cada bimestre, pôs foi notório o avanço dos alunos 
com esse projeto. A escola agora segue com esse projeto desde então. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lúdico. Projetos. Acompanhamento. 
 

 
ABSTRACT 

 
The ar�cle to be presented aims to reflect on the monitoring of projects related to the study of playfulness in schools. 
Through bibliographic research of a qualita�ve nature, it is possible to understand the need to work the playful world 
as a tool for the forma�on of the individual as a whole. For this, every student body, along with the teacher, must be 
involved in this work. Most of the playfulness projects are linked only to teachers of early childhood educa�on, and 
these same projects are interdisciplinary. The playful way of teaching or learning are one of the main assets that the 
school can develop to awaken students capable of interpre�ng the environment in which they are inserted, as well as 
awakening cri�cality and logical reasoning, to solve problems faster, and with greater ease . Fundação B radesco, 
which is located in Felipe Camarão in one of the several peripheral neighborhoods of Natal -RN, is an almost full-�me 
school ins�tu�on with all the school segments, it contains a unit in each capital of Brazil, and welcomes students and 
students from areas close to the school, mostly students with good school a�endance and without financial 
condi�ons, the school provides den�st students with accompaniment from a nutri�onist with a balanced meal menu. 
The same in the year of 2018 proposed to the students of all the series the first unified play class, which later, was 
once every two months, put the progress of the students with this project was notorious. The school has now 
con�nued with this project since then. 
 
KEYWORDS: Ludic. Projects. Monitoring. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O presente ar�go, foi elaborado a par�r de um 

pensamento computacional do ensino do lúdico 

introduzido na Fundação Bradesco Natal-RN, no ano de 

2018.Este pensamento vem sendo usado desde o 

fundamental II, porém o ensino médio não estava sendo 

usado. Visto que o aluno com a ludicidade e gamificação 

estava em um avanço maior que o aluno sem o mesmo. 

Foi aderido está proposta pedagógica no ano 2018. Em 

menos de seis meses ficou evidente o crescimento no 

querer aprender do aluno e no prazer a aprender a 

aprender. O  projeto con�nua e alavancou outros 

projetos, em todas as disciplinas, mesmo a escola sendo 

na periferia, os alunos aqui tem uma grande estrutura 

escolar.  Esses projetos estão proporcionando um 

grande impulso na vida acadêmica dos alunos. O lúdico 

é uma grande ferramenta fundamental na vida do ser 

humano, para a formação do indivíduo e amplia as 

diversas visões de interpretar o meio em que está 

inserido.  

Considerando que durante um tempo a criança 

foi vista como apenas um ser em pequeno e 

desconsiderada em todas as suas necessidades e 

par�cularidades, pode-se argumentar que as 

concepções e ideias em torno do que é infância e de 

como a criança deve ser vista ou mesmo inserida na 

sociedade a que pertence, de modo geral, sofreram 

inúmeras modificações ao longo das décadas (ÀRIES, 

1981).  

Desde então, refle�r acerca das necessidades e 

caracterís�cas próprias desta fase de desenvolvimento 

do ser humano, tornou-se uma das mais importantes 

buscas de estudiosos, professores, psicólogos, pais e 

demais pessoas interessadas no processo de 

desenvolvimento infan�l.  

Sendo assim, apresento este ar�go, sob cunho 

inves�ga�vo, põe-se a discu�r, refle�r e analisar a 

importância do lúdico para o desenvolvimento infan�l. 

Dando ênfase na possibilidade de u�lização do brincar 

como ferramenta de aprendizagem e de como o 

profissional da educação pode contribuir com este 

processo.  

Por meio de revisões bibliográficas e acesso a 

fontes cien�ficas de pesquisa, o ar�go organiza -se da 

seguinte forma: o primeiro capítulo traz definições e 

conceitos em torno do lúdico e demais elementos 

ligados ao universo infan�l. O segundo trata da 

importância do lúdico para o desenvolvimento da 

criança e, o terceiro capítulo, da possibilidade de 

u�lização do brincar como ferramenta de aprendizagem 

em ambiente escolar e qual o papel do professor neste 

contexto.  

Frente ao exposto, o presente trabalho busca 

fundamentações teorias em diversas fontes e estrutura-

se sob a perspec�va de autores como Silva (2011), 

Fernandes (2013), Souza (2012), Kishimoto (2001) e 

diversos outros que trataram do assunto sob o aspecto 

de ressaltar o ato de brincar, bem como o jogo, o 

brinquedo e a brincadeira, como ferramentas de 

aprendizagem e desenvolvimento infan�l.  

 

PÚBLICO-ALVO 

 

A Fundação Bradesco, atende a crianças e 

adolescentes na faixa de 08 á 18 anos provenientes, em 

sua maioria, da classe periférica de Felipe Camarão ou 

bairros próximos de Natal-RN. Temos também alunos 

de assentamentos e alunos sem moradia fixa.  

Geralmente alunos com uma estrutura familiar bem 

adversa. A escola disponibiliza cursos de informá�ca, 

culinária, hotelarias dentre outros no turno da noite, 

para os moradores do bairro de Felipe Camarão Natal -

RN. 

 

PROJETO DE LÚDICO NA FUNDAÇÃO BRADESCO 

 

A Fundação Bradesco, realizou no ano de 2018, 

um projeto no google formes, focando nos alunos da 

escola, desde o ensino fundamental I até o ensino 
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médio, este projeto foi organizado pelos professores de 

matemática. O obje�vo era fazer com que os alunos se 

interessassem pela disciplina e entendessem que 

existem várias formas de aprender. Isso não de forma 

obrigatória e sim prazerosa. Mesmo sendo uma 

ins�tuição com alunos da periferia de Natal-RN, muitos 

alunos conseguiram realizar as a�vidades, pôs a escola 

disponibilizou os computadores necessários. Desde 

então outras disciplinas estão aderindo a forma lúdica 

de ensinar . Uma das novidades são as disciplinas de 

português, artes e matemá�ca que estão usando o 

teatro no ensino e aprendizagem.  

 

OBJETIVO 

 

Analisar o desenvolvimento dos alunos com o 

projeto do ensino do lúdico na Fundação Bradesco 

Nata-RN, através de conceitos teóricos, discu�ndo quais 

as linhas de ações para mo�var alunos a serem bons em 

qualquer disciplina acadêmica, inclusive na vida, bem 

como envolver os demais docentes da ins�tuição. 

 

REFERENCIAL TEóRICO  

 

Antes de propor futuras discussões e explanar 

a respeito do lúdico como ferramenta de aprendizagem 

na Educação Infan�l, torna-se per�nente, num primeiro 

momento, discorrer a respeito de definições a respeito 

de termos como lúdico, ludicidade, brinquedo, 

brincadeira e jogo.  

Destacando, antes de tudo, que o ato de 

brincar, como elemento cultural, sempre fez parte da 

história da humanidade e, por isso, ao longo dos anos, 

mediante contextos históricos e sociais, os termos 

rela�vos a esta a�vidade lúdica sofreram inúmeras 

modificações e receberam denominações variadas.   

Assim, pensando numa aceita definição do 

termo lúdico, tem-se que:  

 

[...] se o termo �vesse ligado a sua 
origem, o lúdico estaria se referindo 
apenas ao jogo, ao brincar, ao movimento 
espontâneo, mas passou a ser conhecido 
como traço essencialmente 
psicofisiológico, ou seja, uma necessidade 
básica da personalidade do corpo, da 
mente, no comportamento humano. As 
implicações das necessidades lúdicas 
extrapolaram as demarcações do brincar 
espontâneo de modo que a definição 
deixou de ser o simples sinônimo do jogo. 
O lúdico faz parte das atividades 
essenciais da dinâmica humana, 
trabalhando com a cultura corporal, 
movimento e expressão (ALMEIDA, 2008 
apud SILVA, 2011, p.12).    
 

 

Considerando ainda, que o termo em questão 

se origina da palavra em la�m ludos, que pode significar 

jogo, brinquedo, ou qualquer outra atividade que divirta 

ou distraia aquele que a pra�ca ou manipula (ALMEIDA, 

2008 apud SILVA, 2011, p.11).  

Ainda nesta mesma linha de pensamento, 

pode-se conceber que:  

O lúdico passou a ser reconhecido como traço 

essencial de psicofisiologia do comportamento humano. 

De modo que a definição deixou de ser o simples 

sinônimo de jogo. As implicações da necessidade lúdica 

extrapolaram as demarcações do brincar espontâneo.   

Passando a necessidade básica da 

personalidade, o lúdico faz parte das a�vidades 

essenciais da dinâmica humana. Caracterizando-se por 

ser espontâneo funcional e sa�sfatório (SILVA, 2011, 

p.16).  

Originada como método aplicado em 

programas de marke�ng e aplicações para web, com a 

finalidade de mo�var, engajar e fidelizar clientes e 

usuários (ZICHERMANN e CUNNINGHAM, 2012), a 

gamificação pressupõe a u�lização de elementos 

tradicionalmente encontrados nos games, como 

narra�va, sistema de feedback, sistema de 

recompensas, conflito, cooperação, compe�ção, 

obje�vos e regras claras, níveis, tenta�va e erro, 
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diversão, interação, interatividade, entre outros, em 

outras a�vidades que não são diretamente associadas 

aos games, com a finalidade de tentar obter o mesmo 

grau de envolvimento e mo�vação que normalmente 

encontramos nos jogadores quando em interação com 

bons games. Onde muitos alunos chamam de lúdico, 

porém a aula lúdica ela é uma ramificação de diversas 

formas de ministrar aulas. 

 

O obje�vo é conseguir visualizar um 
determinado problema ou contexto e 
pensar soluções a par�r do ponto de vista 
de um game designer (profissional 
responsável pela criação de jogos 
eletrônicos), já que esse profissional 
geralmente possui uma capacidade ímpar 
em produzir experiências que concentram 
a energia e o foco de muitos indivíduos 
para resolver problemas em mundos 
virtuais (MCGONIGAL, 2011). Porém, a 
gamificação não implica em criar um 
game que aborde o problema, recriando a 
situação dentro de um mundo virtual, mas 
sim em usar as mesmas estratégias, 
métodos e pensamentos u�lizados para 
resolver aqueles problemas nos mundos 
virtuais em situações do mundo real.  

 

 

É interessante pensar que a a�vidade lúdica em 

si, esteve presente desde os primórdios da humanidade. 

Modificando-se e aperfeiçoando-se aos contextos, 

necessidades e interesses de cada época.  

Os jogos é um grande exemplo do lúdico, para todas as 

gerações: 

 

Considerado como parte da cultura 
popular, o jogo tradicional guarda a 
produção cultural de um povo em certo 
período histórico. Essa cultura não oficial, 
desenvolvida, sobretudo, pela oralidade, 
não fica cristalizada. Está sempre em 
transformação, incorporando criações 
anônimas das gerações que vão se 
sucedendo (Kishimoto, 1993, p. 15). 
 

 

Esses mecanismos de regras, obje�vos e 

resultados, entre outros, foram trazidos para o processo 

do lúdico e a novidade da gamificação, que, segundo 

Vianna et al. (2013), é uma tradução de gamifica�on, 

termo em inglês u�lizado pela primeira vez em 2002 por 

Nick Pelling. Os autores concordam que, por meio da 

gamificação, os indivíduos são mais facilmente 

engajados, sociabilizados, mo�vados e tornam-se mais 

abertos à aprendizagem de um modo mais eficiente. 

Para Alves et al. (2014, p. 76), essa prá�ca “se cons�tui 

na u�lização da mecânica dos games em cenários non 

games, ou seja, fora de games, criando espaços de 

aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e 

entretenimento”. 

Sobre isso, reflete-se nas considerações de Luckesi 

(2007), que, lembrado por Fernandes (2013, p.3) 

ressalta que “[...] a a�vidade lúdica é um “fazer” 

humano mais amplo, que se relaciona não apenas à 

presença das brincadeiras ou jogos, mas também a uma 

a�tude verdadeira do sujeito envolvido na ação”.  

Reforçando ainda que:  

  

Na a�vidade lúdica, o que importa não é 
apenas o produto da a�vidade, o que dela 
resulta, mas a própria ação, o momento 
vivido. Possibilita a quem a vivencia, 
momentos de encontro consigo e com o 
outro, momentos de fantasia e de 
realidade, de ressignificação e percepção, 
momentos de autoconhecimento e 
conhecimento do outro, de cuidar de si e 
olhar para o outro, momentos de vida 
(SILVA, 2011, p.20).  

 

 

 

A ESCOLA COMO ARTICULADORA DO ESTUDO LÚDICO 

 

Nesta linha de pensamento, a escola tem um 

papel de mediar a passagem da criança, até a vida 

adulta como um cidadão pensante e atuante. 

 De 0 a 2 anos de idade, a criança par�cipa do 

que chamamos de Jogos de Exercício. Nessa etapa, a 

criança está adquirindo suas competências motoras e 

desenvolvendo autonomia. Ela demonstra alegria ao 
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imitar a fala e demanda que os adultos a coloquem no 

chão. Também revela prazer ao descobrir seu corpo 

através dos sen�dos. E assim, as brincadeiras da 

criança se desenvolvem em torno da exploração dos 

objetos através dos sen�dos, e é essencial ter cuidado 

com artefatos pequeninos, que as crianças tendem a 

inserir nas narinas, na boca e nos ouvidos! Com os 

chamados “jogos de manipulação”, a criança fortalece a 

autoes�ma. 

Entre os 2 e os 7 anos de idade, a simbologia 

passa a exercer um papel fundamental nas brincadeiras 

da criança. Daí a preferência por fantoches, desenhos, 

histórias e “faz de conta”. Nessa fase, a criança já é 

capaz de produzir imagens mentais e, com a fala, 

subs�tui objetos por símbolos. Através desta 

simbologia, a criança compreende os papéis sociais que 

integram sua cultura, como o do pai, da mãe, 

professores, irmãos, entre outros. 

A par�r dos 7 anos de idade, a criança passa a 

ter um entendimento melhor sobre seguir regras. Daí a 

importância de brincadeiras e jogos nos quais a criança 

desenvolva estratégias para tomar decisões. Desse 

modo, as crianças interagem socialmente, descobrindo 

que não são os únicos sujeitos envolvidos nas ações, 

desenvolvendo a empa�a e a capacidade de entender 

os obje�vos de outras pessoas. 

Através de jogos com regras, as crianças 

aprendem também a controlar o comportamento 

impulsivo. Portanto, de acordo com cada jogo, a criança 

desenvolve competências para adaptar seu 

comportamento. Dados os obje�vos e a estrutura do 

jogo, a criança desenvolve sua capacidade de pensar e 

refle�r sobre seus próprios atos, fazendo uma 

autoavaliação de seu progresso, habilidades e de seu 

comportamento moral. 

Diante de tantas ofertas de brinquedos 

pedagógicos e materiais educa�vos, é comum que os 

pais se sintam desorientados sobre o que é mais 

saudável para os pequenos. 

Porém, não há fórmula mágica: cada criança possui um 

desenvolvimento singular. Cabe aos adultos 

es�mularem a imaginação dos pequeninos, 

ques�onando-os e incen�vando-os a encontrar 

soluções para os problemas que surgirão. Por isso, 

procure ins�gar seu filho a trilhar seu próprio caminho e 

se envolver nas brincadeiras! Brincar com alguém 

reforça laços afe�vos, e quando um adulto se dispõe a 

brincar com as crianças, ele demonstra afeto e eleva o 

nível de interesse dos pequenos. 

 

METODOLOGIA 

 

Para o aprofundamento metodológico foi 

u�lizado um estudo qualita�vo e quan�ta�vo de cunho 

bibliográfico, onde através de  teorias, conceitos, 

opinião de autores, profissionais da escola, e pesquisa 

via internet, podemos trazer uma breve reflexão sobre 

o assunto a ser discu�do.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste ar�go, a par�r de teóricos conceituados, 

vemos que o lúdico torna as aulas mais ins�gantes aos 

alunos de um modo geral. Para isso, todo corpo 

discente e docente tem que se envolver da melhor 

forma possível. A�ngir todos os alunos para serem 

grandes cidadãos da vida, sabemos que é di�cil, fazer 

com que os alunos compreendam que a aula lúdica, 

também ensina, pois muitos deles pensam que é só 

brincadeira. Também temos que ressaltar que os alunos 

da Fundação Bradesco Natal-RN, são alunos de 

periferias e muitos deles não tem acesso a esse �po de 

trabalho lúdico desde sempre. Abrindo uma lacuna de 

aprendizagem, entre alguns alunos do mesmo 

seguimento. Quase sempre o aluno não entende porque 

aquela aula foi ministrada de forma diferente, vendo a 

compreender depois que percebe os resultados ob�dos. 

Uma das aulas que os alunos mais gostarão em 2018, foi 
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a aula inver�da, onde eles mesmos ministravam os 

conteúdos de formas individualizadas. 

No ambiente escolar é propício para que se 

tenha atalhos aos alunos terem o prazer para os 

estudos desde criança. Mas sem incen�vo, os alunos 

ficam anestesiados para essa prá�ca.  

Momentos durante a aula para se explicar 

como e porque a aula seria diferente da tradicional, 

ajudava bastante na compreensão e na par�cipação das 

crianças, a análise do jogo, a parte histórica do jogo, ou 

mesmo proporcionar rodas de debates sobre o jogo, 

quem sabe um vídeo demonstra�vo do mesmo. Muito 

importante ressaltar os mediadores de lúdico que sejam 

mo�vadores para isso com o devido acompanhamento 

dos professores. 

Essa realidade não é somente discu�da numa 

escola, sala de aula ou reunião dos professores, é uma 

realidade do Brasil todo. Enquanto pequenos projetos 

dão certo no país, outros sequer saem do papel por não 

ter um incen�vo, um inves�mento tanto humano 

quanto financeiro capaz de alavancar a educação. Na 

rede privada de ensino é mais fácil acontecer os 

projetos. - 

O processo do lúdico tem que ser constante, 

desta forma, trará uma qualidade de vida aos alunos e 

proporcionará uma perspec�va para um cidadão mais 

a�vo. Quem não quer aprender brincando? 

É por meio das brincadeiras que a criança 

emerge no processo de aprendizagem, facilitando a 

construção da autonomia, reflexão e cria�vidade. Dessa 

forma, a criança se desenvolve integralmente, 

abrangendo os âmbitos sociais, afe�vos, culturais, 

cogni�vos, emocionais e �sicos. Portanto, as 

brincadeiras são vitais para o desenvolvimento infan�l.  

Mas se você pensa que brincar se restringe à 

diversão, é hora de rever seus conceitos! Brincar vai 

além da recreação. Trata-se de uma dinâmica complexa, 

na qual a criança comunica-se consigo mesma e com o 

mundo ao seu redor. Assim, o desenvolvimento ocorre 

com as trocas recíprocas. Além de brincar e se diver�r, a 

criança desenvolve a memória, a atenção, a imitação e a 

imaginação, bem como a sua personalidade, inteligência 

e afe�vidade. 

Vygotsky, um dos maiores representantes da 

psicologia histórico-cultural, afirmava que o sujeito se 

cons�tui ao se relacionar com os outros em a�vidades 

“caracteris�camente humanas”. A brincadeira infan�l, 

nesse sen�do, é uma maneira da criança se expressar e 

formar sen�dos sobre o mundo. Por meio da 

brincadeira e de a�vidades lúdicas, a criança atua 

simbolicamente nas diferentes situações vividas por ela, 

elaborando conhecimentos, significados e sen�mentos.  

Quando as crianças brincam, assumem 

diferentes papéis. Assim, elas criam mecanismos para 

agir diante da realidade, subs�tuindo ações co�dianas 

pelas ações cumpridas pelo papel assumido. É por meio 

das brincadeiras que a criança estabelece contato com o 

mundo �sico e social. 
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LEITURA EM SALA DE AULA DA TEORIA A PRÁTICA 
 

THEORY IN PRACTICE CLASSROOM READING 
 
 

Alexsandra Mendes Nascimento França 1 
 

 
RESUMO 

 
O trabalho em questão procura analisar sobre a leitura em sala de aula desde a teoria até a prá�ca e outros assuntos 
relacionados ao tema como forma de interação e obtenção intelectuais e grama�cais. O obje�vo é analisar algumas 
reflexões sobre a leitura dentro da escola e a forma como essa deve acontecer nas a�vidades comunica�vas de 
interação par�ndo das teorias que dá prioridade ao estudo da língua em seu conjunto de funções e reflexão para 
conseguir um melhor aproveitamento das aulas de leitura. Para fins teóricos está fundamentado nos autores Antunes 
(2013) Lajolo (2017) Pimenta (2011), Bagno (2008) Buzen e Mendonça (2007), Dionísio e Machado (2002) entre 
outros, que discorrem sobre o tema e dos documentos de língua portuguesa. Portanto, foram ana lisadas algumas 
referências através de dados coletados em pesquisas. Nessa perspec�va procurou -se esclarecer que a leitura até hoje 
ainda apresenta entraves que dificultam no comportamento linguís�co e comunica�vo dos discentes.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Escola. Reflexão. Comportamento Linguís�co. 
 
 

ABSTRACT 
 

The work in ques�on seeks to analyze about reading in the classroom from theory to prac�ce and other subjects 
related to the theme as a form of interac�on and obtaining intellectual and grammatical. The objec�ve is to analyze 
some reflec�ons on reading within the school and the way it should happen in communica�ve interac�on ac�vi�es 
based on theories that priori�ze the study of the language in its set of func�ons and reflec�on t o achieve a be�er use 
of reading classes. . For theore�cal purposes it is based on the authors Antunes (2013) Lajolo (2017) Pimenta (2011), 
Bagno (2008) Buzen and Mendonça (2007), Dionísio and Machado (2002) among others, who discuss the topic and the 
language documents Portuguese. Therefore, some references were analyzed through data collected in research. In 
this perspec�ve, we tried to clarify that reading s�ll presents obstacles that hinder students' linguis�c and 
communica�ve behavior.  

 
KEYWORDS: Reading. Schoo. Reflec�on. Linguis�c Behavior. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A aquisição da leitura tem sido mo�vo de 

debates e ques�onamentos de vários estudiosos 

relacionados ao assunto levantando diversas reflexões 

sobre o tema e a função da leitura desempenhada pelos 

discentes. 

 O ar�go em questão está dividido em seis 

capítulos para melhor entendimento do aluno no 

referente ao contexto. 

Nessa esperança de melhoria os docentes 

procuram alterna�vas e também inovações com o 

obje�vo de aperfeiçoar sua prá�ca u�lizando propostas 

atraentes e mo�vadoras no incen�vo a leitura como 

destaque do ensino aprendizagem levando os alunos a 

compreensão da leitura como suporte para evoluir na 

vida e também na sociedade. 

As inovações per�nentes a leitura prioriza o 

estudo da língua portuguesa voltado a uma perspec�va 

funcional e comunica�va, mas para tanto, é necessário 

que o trabalho com a gramá�ca aconteça em uma 

vertente enuncia�vo discursiva onde a leitura se integra 

no desenvolvimento dessas capacidades que envolvem 

situações linguís�cas e discursivas. 

A problemá�ca da leitura se apresenta em 

todas as etapas da educação, entretanto, esse trabalho 

se ateve a iden�ficar e ques�onar as prá�cas de leitura 

no ensino fundamental usando para essa análise os 

dados coletados do contexto escolar vivido no dia-a-dia 

analisando e refle�ndo sobre as concepções que 

envolvam essa prá�ca tendo como aporte teórico 

outros autores que tratam dessa questão como Antunes 

(2014) Mar�ns (2011) Pimenta (2011) e outros. 

           Através da leitura existem maneiras diferenciadas 

de se compreender algumas situações sem importância, 

o importante é que nos tornamos pessoas melhores e 

capazes de enxergar além, ou seja, a leitura amplia 

nossos conhecimentos, abre novos horizontes para o 

aprendizado.  

 O livro é um companheiro a qualquer hora e 

através dele podemos refle�r sobre várias coisas, por 

exemplo, a falta de amor ao próximo, a falta de 

consideração de uns para com os outros, enfim, coisas 

que estão sempre acontecendo e nem sempre tomamos 

conhecimento e a leitura nos informa. 

            É de suma importância que o professor incen�ve 

seus alunos para a leitura, mesmo eles não gostando, 

com o es�mulo do professor eles se sen�rão mo�vados 

e verão o quanto uma leitura pode ser prazerosa e cheia 

de significados.  

  Mar�ns diz que:  

 

 

Podemos até imaginar, enquanto lemos o 
livro que nossos professores de 
ensinofundamental ou médio nos pedia 
para ler um livro e fazermos um resumo, 
resenha, síntese, enfim coisas que nunca 
nos explicaram. Como se faz? Mas 
queriam e pronto, assim como: se virem, 
os estudantes são vocês e o ves�bular 
vem ai, por isso a necessidade do 
decoreba.  (2016 p. 24).  

 
 

 Ser alfabe�zado e um privilégio é algo que 

alguém jamais nos �ra e jamais se esquece, não importa 

a que classe social pertence, pois é uma cultura muito 

rica e fácil de se adquirir.  

             Segundo Mar�ns:  

 

 

Embora o aprendizado, o 
desenvolvimento da capacidade de leitura 
possa ser algo mais complexo, ambas as 
experiências evidenciam a curiosidade se 
transformando em necessidade e esforço 
para alimentar o imaginário. Ou seja, a 
necessidade de desvendar os segredos do 
mundo e dar a conhecer o leitor a si 
mesmo através do que lê e como lê. (2016 
p, 26) 

 

 

Toda leitura tem sua importância e seu valor 

não importa a maneira como ela seja feita, o que 

realmente importa e que se torna mais fácil a produção 

de textos. A escrita pode se tornar uma arma 
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importante para reivindicar nossos direitos, protestar, 

fazer valer a nossa palavra. 

 

A LEITURA: FORMAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

 A sociedade exige que os indivíduos tenham 

conhecimento sobre a leitura, pois essa é fundamental 

para se conseguir um espaço no mercado de trabalho. 

    Quem não tem leitura, ou seja, quem não 

sabe ler e escrever tem poucas chances de se conseguir 

um bom emprego e com um bom salário, pois para se 

conseguir um emprego razoável exige -se leitura e 

escrita. 

  Mar�ns ainda esclarece que: “a leitura, na 

nossa sociedade, é uma condição para dar voz ao 

cidadão, e, mais é preciso prepará-lo para tornar-se 

sujeito no ato de ler. o livro deve levar a uma 

leitura/interpretação do indivíduo na transformação de 

si mesmo e do mundo. (2016, p.33.34). 

De acordo com Bamberger (2015, p. 10) “ler e 

adquirir a capacidade de explorar, compreender o que 

foi lido”. Fazer uma boa leitura é confrontar de forma 

crí�ca o texto e as ideias do autor. Quanto mais 

interessarmos pela leitura mais aumenta a capacidade 

de interpretação.   

A relação entre o texto lido e a interpretação 

individual, a capacidade crí�ca se transforma em 

cria�vidade gerando resultados sa�sfatórios.  

          Bamberger enfa�za: 

 

 

Não e só a evolução tecnológica que 
regride a ap�dão para a linguagem do 
indivíduo. Outro fator que prejudica o 
gosto pela leitura são os es�mulos visuais 
das histórias em quadrinhos, assim 
também como todas as imagens 
veiculadas pelos meios de comunicação. 
Eles restringem o poder imagina�vo da 
mente. A leitura iniciada precocemente 
deve ser considerada, também, do ponto 
de vista de sua influência para 
contrabalançar a deformação e o 
empobrecimento linguís�co. (2016 p. 11).  

 

 O contato com a leitura deve acontecer antes 

que as imagens tomem conta da mente do leitor, ou 

seja, a leitura sem gravuras promove mais o 

aprendizado principalmente quando se é um leitor 

iniciante, se o livro for bem colorido com certeza ele 

perderá o  interesse pela escrita  e só vai querer saber 

das imagens e gravuras.  

 Soares (2017) enfa�za que: às vezes a leitura 

pode ser comparada com um objeto de tortura, pois o 

leitor não consegue interpretar o que está lendo e a 

leitura se torna algo sem prazer.  A escola deve 

es�mular mais a leitura, oferecer ao aluno a chance de 

viajar através dos textos, imaginar, sonhar.  

 Os professores muitas vezes são os 

responsáveis pela falta de es�mulo para a leitura, pois 

pedem os alunos para ler um livro ou um texto e nem 

sempre cobra do aluno a leitura realizada levando os 

alunos a sen�rem deses�mulados, não sendo cobrados 

eles não se interessam em ler.  

 O professor discu�ndo a leitura com os 

alunos estará ensinando a eles como argumentar sobre 

o que leram esclarecer dúvidas havendo uma interação 

entre aluno e professor.  

             Ler não é traduzir o escrito em oral para se 

compreender o que está lendo, grande parte das 

pessoas que aprenderam a ler aprenderam o significado 

e seguem com o habito da leitura para sempre, sem 

dificuldade na leitura; a velocidade da vocalização acaba 

dando condições para que a leitura também se torne 

veloz. 

 Ler é uma a�vidade voluntária, inserida em 

um projeto único ou em conjunto. Deve haver uma 

estratégia para que a leitura se torne adequada e de 

acordo com a intenção de ler.  

 

[...] há uma dimensão de poder envolvida 
no processo de aculturação efe�vado na 
escola: aprender – ou não – a ler e 
escrever não equivale a aprender uma 
técnica ou um conjunto de 
conhecimentos. O que está envolvido 
para o aluno adulto é a aceitação ou o 

114A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



desafio e a rejeição dos pressupostos, 
concepções e prá�cas de um grupo 
dominante – a saber, as prá�cas de 
letramento desses grupos entre as quais 
se incluem a leitura e a produção de 
textos em diversas ins�tuições, bem como 
as formas legi�madas de se falar desses 
textos  e o consequente abandono (e 
rejeição) das prá�cas culturais primárias 
de seu grupo subalterno que, até esse 
momento, eram as que lhe permi�am 
compreender o mundo. (Kleiman, 2018, p. 
271). 
 

 

 O autor chama a atenção para um mundo 

letrado construído por prá�cas pedagógicas no 

co�diano da sala de aula, onde a leitura se torna uma 

forma de compreender o mundo.  A aprendizagem da 

língua escrita envolve um processo de aculturação – 

através, e na direção das prá�cas discursivas de grupos 

letrados, não sendo, portanto, apenas um processo 

marcado pelo conflito, como todo processo de 

aprendizagem, mas também um processo de perda e de 

luta social. 

 

ESTABELECER A COMPREENSÃO DURANTE A LEITURA 

 

      Existem dois �pos de leitores: o qualificado e 

o desqualificado; o primeiro possui inteligência, sabe se 

comunicar, é disciplinado com a leitura; o outro, se 

expressa mal, não tem domínio de gramá�ca e não tem 

familiaridade com a leitura. Dessa forma, quando se fala 

em algo fácil de ler e necessário mencionar qual o nível 

de leitor a que se refere. O leitor desqualificado não 

sabe iden�ficar um texto ruim, enquanto o leitor 

qualificado seleciona o que vai ler cada um tem uma 

forma de interpretação.  

 Um dos mo�vos que leva acriança a não 

aprender a ler é o risco suposto em toda a 

aprendizagem. O medo de enfrentar uma situação 

desconhecida, o medo de achar que não é capaz, o 

medo de errar e ser cri�cado pelos colegas, tudo isso 

pode causar um bloqueio na criança e dificultar a 

aprendizagem. 

     Segundo Barbosa (2017): 

 

 

Ao trocar uma palavra por outra no ato de 
ler, por exemplo, a própria criança 
percebe que cometeu um erro caso a 
leitura perca o sen�do. do mesmo modo 
que o adulto. Se a palavra for trocada não 
compromete o sen�do da leitura, tanto a 
criança como o adulto não percebem a 
troca e con�nuam a ler, como se nada 
�vesse acontecido, (2014, p, 135). 

 

 

 Toda criança faz uma análise do tempo que 

tem para ler e o interesse de cada aprendizagem em 

que está se envolvendo. Prevê a recompensa e o preço 

a ser pago pelo erro. Se não chegar a uma conclusão de 

que o inves�mento é muito alto e que vale a pena a 

arriscar.  

 A leitura deve ser simples, fácil, algo que 

desperte a atenção da criança para que ela possa se 

interessar . Forçar a criança a escrever e a ler pode se 

tornar desagradável, para que aconteça a leitura e a 

escrita é necessário que haja também uma interação 

entre a criança e o professor.  

 Quando o professor realiza com frequência 

leituras de um mesmo gênero está propiciando as 

crianças oportunidades para que conheçam as 

caracterís�cas próprias de cada gênero, ou seja, 

iden�ficar se no teto lido, é, por exemplo, uma história, 

um anuncio etc. são inúmeras as estratégias das quais o  

professor pode u�lizar para melhorar as a�vidades de 

leitura.  

A leitura é um instrumento mais eficaz para o 

acesso ao conhecimento linguís�co e ao 

desenvolvimento intelectual do aluno e também é 

através da leitura que o ser humano desenvolve o seu 

senso crí�co e torna-se usuário eficiente e apto a 

par�cipar de qualquer esfera comunica�va na 

sociedade. 

 

O PAPEL DAS ESTRATÉGIAS NA LEITURA NA  

TEORIA E NA PRÁTICA 
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 Em torno da leitura sempre surgem 

polemicas e contestação sobre a teoria e a prá�ca nem 

tudo e inconsequência existe um acordo generalizado 

em publicações que estão na perspec�va 

cogni�vista/constru�vista da leitura em aceitar que, 

quando se possui uma razoável destreza para decifrar e 

compreender o que se lê.  

 De acordo com Sole (2018 pg. 70) “Da clareza 

a coerência do conteúdo dos textos, da familiaridade ou 

conhecimento da sua estrutura e conhecimento do  

nível aceitável do seu léxico, sintaxe  e coesão interna 

há uma significa lógica”. Ou seja, para o leitor pode 

compreender o texto em si, deve se deixar 

compreender e o leitor deve ter conhecimentos para 

elaborar uma interpretação sobre ele.  

 As estratégias que o leitor u�liza para 

melhorar a compreensão e recordar o que foi lido assim 

como descobrir onde estão os erros e falhas são 

estratégias que zelam pela construção e interpretação 

para o texto que o leitor deve entender ou não para 

resolver o problema que tem pela frente. Na medida em 

que a leitura acontece vem seguida da interpretação e a 

informação escrita que o ato da leitura requer surge em 

seguida.  

 O texto é entendido como unidade linguís�ca 

com sen�dos e criado por vários enunciados numa 

situação onde haja uma interação específica. o texto 

pode se tornar uma forma de comunicação efe�va. para 

que um texto passe a exis�r é preciso haver coerência e 

diálogo entre o escritor e o leitor.  

 Segundo Geraldi: 

 

 
Uma rede de relações por onde trafegam 
possíveis significações, produzidas, cada 
vez, por uma relação de enunciação 
específica. A cada leitura uma nova 
relação de enunciação se estabelece. 
Cada leitor se cons�tui como um sujeito 
de experiências que buscará estabelecer 
relações com as estruturas linguís�cas do 
texto, de forma a produzir os sen�dos 
possíveis, nesse preciso momento social e 
histórico. (...) É um espaço em que se 

entrecruzam experiências históricas e 
sociais, na forma dinâmica de uma 
produção de sen�dos. (2016: 36-37) 
 

 

 O leitor: deixa de ser visto como um decifrador 

do sen�do colocado no texto e passa a ser visto como 

um codenunciado, desempenhando um papel a�vo na 

construção das significações criadas pelo texto.  

O leitor deve ter condições de entender e compreender 

o que escreveu, leu ou está lendo, deve estabelecer 

relações entre o que lê e seu conhecimento prévio, 

ques�onar seu conhecimento e transformar o conteúdo 

aprendido para outros contextos, entre outras 

habilidades. Deve se considerar que a competência 

leitora não e interligada, pois alguém que costuma ler e 

compreende muito bem textos com estruturas de 

romances poderia não conseguir compreender em 

mesmo grau um texto cien�fico. 

 Por tudo isso, Sole (2018 pg.116) afirma que: 

“o leitor precisa ser a�vo, processar e examinar o texto 

buscando o obje�vo daquela leitura, o que interferiria 

na interpretação e extração de informações por aquele 

leitor.” A finalidade da leitura, no âmbito Ferreiro 

(2016) esclarece:  

 

 

As a�vidades de reescrita de diversos 
textos fazem com que as situações se 
tornam a favor da compreensão das 
caracterís�cas da linguagem escrita, dos 
gêneros, convenções e formas.  Essas 
situações têm como obje�vo acabar com 
as dificuldades que são próprias da 
produção de textos, pois e uma maneira 
de recriar algo a par�r do que já existe, 
sem que para tanto seja preciso usar a 
imaginação, a cria�vidade.  (2010 pg.87).  

 

 

 Ao invés de criar algo, o aluno usa um texto 

pronto e só faz algumas mudanças, essas situações 

consistem onde nas crianças reproduzem um texto 

pronto escrito por outro autor.  
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 Nas a�vidades escritas partem-se da hipótese 

de que as crianças fazem seu próprio conteúdo, e 

aproveita-os para seu próprio conhecimento e o que já 

sabem para tornar melhor e mais atra�vo.  

 O professor pode u�lizar nas a�vidades um 

texto conhecido pelos alunos para que eles possam 

reescrevê-lo fazendo adaptações mostrando com 

cria�vidade os conhecimentos adquiridos. A imaginação 

e o interesse dos alunos, sempre ressaltando a 

importância do conhecimento linguís�co sem dar muita 

importância ao tema.  

 Cada leitura e produção de texto são 

interpretadas de maneiras diversificado depende do 

leitor, do escritor e da maneira como ele vê e escreve o 

texto, a compreensão da leitura vai acontecendo aos 

poucos, principalmente na literatura infan�l essa possui 

certa magia, que faz com que o leitor use a imaginação 

onde a leitura vai ganhando novos projeções, ou seja, o 

leitor viaja através da imaginação. 

 

A LEITURA UTILIZADA PARA A PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

 Todo professor e aluno têm que entender que 

a leitura e o embasamento para se conseguir uma boa 

escrita não é somente para escrever algo, mas se deve 

ler para crescer como ser humano cria�vo e 

par�cipa�vo.  O prazer de dialogar com alguém que já 

leu um livro e outros que leram dá a sensação de um 

conhecimento aprofundado, de novas descobertas.  

 Os alunos devem se convencer de que escrever 

é mostrar suas ideias, conceitos, e deve haver um 

sen�do entre o desejo do aluno e do professor pois é 

função desse ensinar como selecionar textos, conceitos 

e informações para que se possa obter o resultado 

desejado em sua produção textual.   

           As várias formas de ler para apreender o sen�do 

dos textos, e imprescindível para que o indivíduo se 

adapte ao mundo moderno.  

 Barbosa (2014) enfa�za:  

 

A escola não tem levado em conta a 

existência da escrita diversificada e a 

evolução das diversas modalidades de 

leitura. Ao contrário, con�nua se 

preocupando com um modelo imutável 

de leitura voltada somente para a escrita 

dos livros, a escrita literária. E como se 

�véssemos vivendo a escrita encerrada 

nos mosteiros e não presente na rua, nas 

lojas, em nossa casa.  (2014, pg. 115).  

 

 

  A escola deveria dar mais atenção   no que se 

refere ao comportamento dos alunos, alguns são bem 

cria�vos e capazes de produzir  excelentes textos e nem 

sempre tem uma chance, pois a escola tem deixado 

muito de lado a importância da redação nas  aulas de 

língua portuguesa e isso  é imperdoável, pois a redação 

e fundamental para que o aluno possa expandir suas 

idéias,para a amplidão da leitura o leitor não tem 

limites, pois a imaginação não conhece obstáculos, ele é 

o construtor das imagens, quem constrói as imagens 

referentes a leitura, portanto, ela se torna uma 

a�vidade gostosa de se realizar. 

 Através da leitura o aluno é capaz de criar 

textos a par�r do que leu, sem se preocupar com as 

palavras, pois elas fluem livremente devido a 

capacidade que tem de usar a imaginação, a cria�vidade 

e graças a leitura. O aluno que gosta de ler , 

simultaneamente gosta de interpretar e também 

escrever, sem medo.  

 Aprender a ler e a escrever fazem parte de um 

longo processo ligado à par�cipação em prá�cas sociais 

de leitura e escrita. 

Teberosky diz que: 

 

 

Sabe-se que para aprender a escrever a 

criança terá de lidar com dois processos 

de aprendizagem para elos: o da natureza 

do sistema de escrita da língua e o das 

caracterís�cas da linguagem que se usa 

para escrever. A aprendizagem da 

linguagem escrita está associada ao 
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contato com textos diversos, para que as 

crianças possam desenvolver a 

capacidade de escrever autonomamente. 

(2017 p, 154). 

 

 

 Essa observação revela que as crianças aos 

poucos tomam consciência das caracterís�cas formais 

da linguagem. Constata-se, que desde cedo a criança 

pode usar o lápis e o papel para deixar marcas imitando 

a escrita dos mais velhos da mesma forma que u�lizam 

os livros e revistas e outros para “ler” o que está escrito. 

 É fundamental que o professor aceite a ideia 

das crianças ao planejar e orientar as a�vidades 

didá�cas com o obje�vo de desencadear e apoiar as 

suas ações, estabelecendo um diálogo com elas e 

fazendo-as avançar nos seus conhecimentos as crianças 

podem saber de cor os textos de música.  

 O professor pode usar metodologias 

diferenciadas para trabalhar com a produção de texto 

como por exemplo contar uma história infan�l e sugerir 

que os alunos façam uma produção de texto u�lizando 

a história que foi contada, dessa forma estará fazendo 

com que a criança desenvolva a escrita e também use a 

imaginação de acordo com o que ouviu. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Dominar a leitura requer menos controle por 

parte do educador e maior controle do educando, de 

outra perspec�va considera-se um conjunto de 

propostas para o ensino de estratégias de compreensão 

leitora que se englobam sob a denominação de ensino 

direto ressaltando a necessidade de ensinar a ler e a 

compreender de forma clara.  

   A literatura se tornou um recurso, porém, 

nem todos sabem explorá-la da maneira devida, até 

mesmo as pessoas menos favorecidas têm acesso a 

leitura quando interessam. Quem tem o habito de ler 

deve explorar de maneira adequada o seu gosto pela 

leitura e transformar esse gosto em prazer, pois quem 

não gosta de ler, de certa fora não par�cipa da 

sociedade ficara desatualizado. 

   Portanto, mo�var as crianças para a leitura 

não consiste em que o professor diga palavras bonitas, 

mas que elas mesmas o digam, ou pensem. Isto se 

consegue planejando bem a tarefa de leitura e 

selecionando com critério os materiais a serem 

trabalhados, tomando decisões sobre ajuda que alguns 

alunos possam precisar, evitando conflitos entre as 

crianças e promovendo no decorrer do processo de 

criação.  
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THE IMPORTANCE OF NATURE IN THE EVERYDAY OF CHILDHOOD EDUCATION 
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RESUMO 

 
O presente ar�go apresenta a importância da natureza no co�diano da Educação Infan�l e a relação com a preservação 
do meio ambiente. Por meio de pesquisa bibliográfica, foi exposta a relação da criança com a  natureza, a relevância 
do trabalho com esse tema nas Ins�tuições e o professor como possibilitador das vivências.  Pôde-se constatar que 
através dos elementos e fenômenos naturais é possível desenvolver nas crianças as  primeiras impressões do mundo, 
formando valores morais para toda a vida e assim impactando na sociedade como um todo. Ademais, foram 
desenvolvidas prá�cas simples para fortalecer o vínculo das crianças com a natureza. 
 
PALAVRA-CHAVE: Educação. Natureza. Infan�l. 
 
 

ABSTRACT 
 
This ar�cle presents the importance of nature in the daily life of Early Childhood Educa�on and the rela�onship with  
the preserva�on of the environment. Through bibliographic research, the child's rela�onship with nature was  exposed, 
the relevance of working with this theme in the Ins�tu�ons and the teacher as an enabler  of the experiences. It was 
possible to verify that through the elements and natural phenomena it is possible to develop in the children the first 
impressions of the world, forming moral values for the whole life and thus impac�ng society as  a whole. In addi�on, 
simple prac�ces have been developed to strengthen the bond between children and nature. 
 
KEYWORDS: Educa�on. Nature. Childish. 
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INTRODUÇÃO 

 

As vivências / experiências com a natureza no 

co�diano da Educação Infan�l podem favorecer a 

construção de valores morais na criança, incen�vando o 

respeito e o cuidado com o meio ambiente, e assim 

desenvolvendo consciência crí�ca e responsável e com 

isso contribuir para auxiliar na preservação do planeta 

para as futuras gerações. 

É importante salientar que natureza e 

sociedade são indissociáveis, as pessoas estão 

vinculadas no dia a dia por elementos e fenômenos 

naturais percebíveis facilmente. Quando a criança desde 

pequena tem contato significa�vo com a natureza, essa 

relação contribuirá para reflexões sobre os problemas 

em sua volta, a ter hábitos mais saudáveis e consciência 

sobre a preservação do meio ambiente. Tais princípios 

permanecerão por toda a vida, trazendo bene�cios para 

toda a sociedade. 

Através da convivência da criança com a 

natureza é possível desenvolver capacidades 

importantes como a cria�vidade, a inicia�va, a 

autoconfiança, a capacidade de escolhas, o 

desenvolvimento das múl�plas linguagens e da melhora 

da coordenação psicomotora, ou seja, o aprender e 

brincar com e na natureza não é perda de tempo, nem 

mesmo um desperdício, pois muito pelo contrario, a  

relação da criança com a natureza vai muito mais 

além, pois envolve um conjunto de fatores que ajudam 

no desenvolvimento da empa�a, humildade e senso de 

pertencimento. 

A natureza proporciona conhecimentos, 

emoções, socialização, a experimentação de situações 

da vida prá�ca. Nesse contexto a relação in�ma  da 

criança com a natureza gera bene�cios fundamentais 

para o ser humano e para o meio ambiente através do 

amor e do respeito. 

A temá�ca sobre a natureza vem abrindo e 

proporcionando novos espaços na educação Infan�l. 

Muitos professores estão em busca de conhecimentos 

que possam lhe subsidiar em sua prá�ca escolar,  

proporcionando conhecimentos para a vida prá�ca das 

crianças através do brincar com a natureza. A natureza 

no co�diano da Educação Infan�l pode contribuir no que 

se refere as vivências e experiências das crianças e nas 

prá�cas pedagógicas dos professores. 

As vivências e experiências significa�vas 

envolvendo a natureza no co�diano das crianças da 

Educação Infan�l são geradoras de aprendizagens  que 

permearão por todas as fases da vida e trará impacto na 

cole�vidade. 

É importante, na prá�ca, convidar as crianças 

para conhecer os elementos e fenômenos naturais, 

oferecer areia, pisar nas folhas secas, brincar na chuva, 

subir em árvores, ouvir o canto dos pássaros, observar 

o céu com as nuvens e desenhos, sen�r o vento, cheiros, 

texturas, perceber as cores, os sabores. 

Vale ressaltar aqui, que o professor de 

Educação Infan�l tem um papel primordial para que 

essas descobertas possam ser prazerosas, desafiadoras 

e encantadoras. Nesse sen�do, é necessário que o 

professor busque se aperfeiçoar con�nuamente para 

desenvolver conhecimentos, habilidades e a�tudes em 

projetos permanentes e relevantes para a formação 

integral das crianças. 

As crianças precisam ter a oportunidade de 

conhecer a natureza através da brincadeira, da 

simplicidade, do co�diano, somente dessa forma 

aprenderão a amar.  Aprendendo a amar o mundo 

natural passarão á cuidar, respeitar e colaborar 

efe�vamente na preservação do planeta. 

 

OBJETIVO 

 

Contribuir com a reflexão de professores sobre 

a importância das vivências/experiências com a natureza 

no co�diano da Educação Infan�l e o papel do professor 

nesse contexto. 
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METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão de 

literatura com abordagem qualita�va. Foram realizados 

estudos relacionados ao tema, como ar�gos, livros e 

documentos. 

Buscou-se apresentar questões voltadas para a 

compreensão da relevância do trabalho com a  

natureza na Educação Infan�l tendo o  professor como 

propulsou dessas prá�cas e as crianças como 

protagonistas do processo. 

 

RELAÇÃO CRIANÇA E NATUREZA 

 

Por muito tempo acreditou-se que a natureza 

era infinita, que era capaz de oferecer tudo o necessário 

para sobrevivência humana e ainda ser explorada sem 

perdas relevantes para as pessoas. 

Hoje sabemos que a exploração descontrolada 

dos recursos extraídos da natureza, a devastação das 

florestas, a ex�nção de varias espécies de animais e os 

maus hábitos do dia a dia como jogar lixo nas praias, uso 

excessivo de descartáveis, desperdício de água dentre 

outros vem ameaçando a con�nuidade da vida no 

planeta. 

Mas, não basta saber, ver, ler e  ouvir 

diariamente as consequências resultantes dessas 

prá�cas, é preciso agir para que as futuras gerações 

possam desfrutar dos bene�cios proporcionados pela 

natureza de forma respeitosa, responsável e 

compromissada com o bem comum.   

Nesse contexto as crianças tem um papel 

fundamental, pois nessa fase estão desenvolvendo sua 

personalidade moral, além de estarem inseridas em um 

contexto de elementos e fenômenos naturais 

diariamente, mesmo que de forma impercep�vel, 

muitas vezes. 

Mas, porque a criança deve ter uma relação 

próxima com a natureza? Quais os bene�cios desse 

contato para o desenvolvimento infan�l? Como a 

relação da criança com a natureza pode contribuir para 

amenizar os problemas ambientais? A fim de discu�r 

essas questões o presente ar�go terá como principais 

obje�vos apresentar a definição de criança e natureza, 

relatar a importância dessa relação nas Ins�tuições de 

Educação Infan�l, além de sugestões possíveis de serem 

trabalhadas co�dianamente com as crianças pelos 

professores, e, por fim analisar as possíveis 

contribuições que a relação criança e natureza 

proporcionam para o desenvolvimento de pessoas com 

pensamentos crí�cos e conscientes da necessidade do 

cuidar com meio ambiente. Para tanto, esse 

pensamento deve ser valorizado no contexto das 

Ins�tuições de Educação Infan�l, pois são locais 

privilegiados onde as crianças colhem suas primeiras 

impressões do viver.  

O que é criança? De acordo com as Diretrizes 

Curriculares para Educação Infan�l (2009) é: 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas 
interações, relações e prá�cas co�dianas 
que vivencia, constrói sua iden�dade 
pessoal e cole�va, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, ques�ona e constrói 
sen�dos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura (DCNEI, 2009, art.4°) 
 

 

Percebe-se a par�r desse conceito que as 

crianças são seres da cultura e de direitos que através 

das prá�cas do co�diano fazem descobertas sobre si e 

sobre o mundo.   

Chauí (2001) ao falar sobre a importância da 

natureza, afirma que é o: 

 

princípio a�vo que anima e movimenta os 
seres, força espontânea capaz de gerar e 
de cuidar de todos os seres por ela criados 
e movidos, substancia (matéria e forma) 
dos seres (CHAUÍ, 2001, p. 209). 

 

 

Sendo as crianças parte da natureza,  capazes 

121A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



 
 

de produzir cultura através das interações com o meio 

social, torna-se importante ressaltar a relevância que a 

relação criança e natureza tem para a conscien�zação  

das futuras gerações quanto a importância do cuidado 

e do respeito da diversidade de cultura e da 

biodiversidade. 

Porém é possível perceber através da  reflexão 

de Grun (2003) que infelizmente o meio ambiente 

parece que só é entendido como teoria distante da 

prá�ca do co�diano das pessoas. 

Como podemos ter uma educação não 

ambiental se desde o dia do nosso nascimento até o dia 

de nossa morte vivemos em um ambiente? (....) A única 

maneira de se entender o conceito de natureza na 

teoria educacional é por meio de sua ausência. (...) Tudo 

se passa como se fossemos educados e educássemos 

fora de um ambiente. (GRUN, 2003, p. 2-3).  

Portanto, é preciso com urgência desmis�ficar 

o mito da natureza indestru�vel e modificar a cultura da 

exploração indiscriminada, dando espaço para uma 

religação saudável do ser humano com a natureza, 

afinal ela faz parte das pessoas e os indivíduos são parte 

dela, ao prejudicar o meio ambiente automa�camente 

estamos nos prejudicando. 

 

A NATUREZA COMO RECURSO PEDAGóGICO  NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Através de reflexões frente aos estudos 

bibliográficos realizados é possível dizer que a natureza 

no co�diano das crianças da Educação Infan�l pode 

trazer importantes contribuições. 

Segundo Tiriba (2010): 

 

O contato com a natureza proporciona à 
criança a atenção curiosa, a 
contemplação, as sensações, as emoções 
as alegrias. São aprendizagens que não 
servem apenas para confirmar o que foi 
trabalhado de forma sistemá�ca, mas 
trata-se de considerar as intervenções 
cria�vas e os interesses das crianças. 

(TIRIBA, 2010, p. 10). 
 

 

Percebe-se, a par�r da fala da autora, a 

importância da relação da criança com a natureza e a 

necessidade de considerar os interesses dos meninos e 

meninas. 

Todavia, não significa que as aprendizagens 

ocorram de forma natural e espontânea, é preciso que 

haja intencionalidade educa�ve às prá�cas pedagógicas 

na Educação Infan�l através de organização e 

proposição de vivencias / experiências significa�vas com 

prá�cas sociais, brincadeiras e materiais diversos.  

Portanto é preciso que as Ins�tuições  de 

Educação Infan�l oportunizem no co�diano das crianças 

prá�cas com a natureza que envolvam explorar as fruta, 

folhas e flores que caem das árvores, criar castelos de 

areia e depois demolir,  fazer comidinha com água, 

sementes, troncos, dar banho em bonecas, contemplar 

os sons naturais. É preciso sair das salas de referências 

emparedadas e ter contato �sico com os elementos, não 

basta a teoria, criança aprende com o concreto.  

Também é importante destacar que as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infan�l 

(DCNEI, 2019) informa que as propostas da Educação 

Infan�l devem garan�r que: 

 

As experiências “incen�vem a curiosidade, 
a exploração, o encantamento, o 
ques�onamento, a indagação e o 
conhecimento das crianças em relação ao 
mundo �sico e social, ao tempo e à 
natureza” e “promovam a interação, o 
cuidado, a preservação e o conhecimento 
da biodiversidade e da sustentabilidade da 
vida na terra, assim como o não 
desperdício dos recursos naturais” 
(Resolução nº 5/2009, do Conselho 
Nacional de Educação, Art.9º, VIII e X), 
sendo protagonista desse processo. 
 

 

As Ins�tuições de Educação Infan�l devem ser 

mediadoras de aprendizagens prazerosas, cheias de 

significados, que enxerguem o contexto das crianças, 
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seus  interesses, que ques�onem e valorizem as 

respostas, as artes e as emoções das crianças. Tudo isso 

é possível com uma prá�ca pedagógica que entende o 

protagonismo das crianças e o valor que as inúmeras 

experiências possíveis e o conhecimento sobre o 

cuidado necessário com a natureza tem para o 

desenvolvimento integral das crianças e para a 

esperança de um mundo mais justo e solidário para 

convivermos. 

 

O PAPEL DO PROFESSOR 

 

Como já apontamos, as Ins�tuições de Educação 

Infan�l são locais privilegiados para que as crianças 

possam desenvolver suas primeiras impressões sobre o 

mundo, para descobrirem o amor e o cuidado que é 

preciso ter com o meio ambiente o qual fazem parte. E é 

nesse contexto que os professores têm um papel muito 

significa�vo. Precisam ter um olhar sensível para mediar 

e proporcionar oportunidades prá�cas do co�diano 

através de projetos voltados para o contexto das crianças  

e com valores relevantes para a vida. 

Para trabalhar com temas referentes a 

natureza com crianças pequenas é preciso transformar 

nossos hábitos, mudar os métodos.   

É importante que as crianças tenham contato 

com        diferentes elementos, fenômenos e 

acontecimentos do mundo, sejam ins�gadas por 

questões significa�vas para observá-los e explicá-los e 

tenham acesso a modos variados de compreendê- los e 

representá-los. (BRASIL, 1988, p. 146)  

Percebe-se que as crianças devem ser levadas a 

viver diariamente com os elementos e os fenômenos 

naturais através da observação, exploração e reflexão e 

busca de respostas para suas curiosidades.  

Segundo Gomes (2002) o professor deve: 

 

capacitar a criança a dispor de condições 
de explicar o meio junto de si e saber 
como atuar nesse meio, entendendo os 
fenômenos e mudanças. (GOMES, 2002, 

p.184) 
 

Vale salientar que em qualquer proposta é 

fundamental que seja levado em consideração fatores 

como a faixa etária, o contexto, os interesses e os 

conhecimentos prévios das crianças.  

Entre as diversas atribuições do professor,  este 

deve propiciar um espaço desafiador, es�mulador da 

inves�gação, que traga curiosidade e encantamento 

para as crianças. O professor também deve ter domínio 

sobre o tema que esta trabalhando, e despertar o 

interesse dos alunos através de vivências/experiências

 pensadas especificamente para eles.  

Perante o exposto pode se dizer que ser 

docente é uma tarefa bastante complexa,  que exige 

formação con�nua e muita pesquisa, só assim os 

profissionais de educação melhoraram cada vez mais 

suas prá�cas no co�diano das crianças da Educação 

Infan�l. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho de pesquisa, foi constatado que 

o tema natureza é de fundamental relevância para o 

desenvolvimento integral das crianças. 

Entre os bene�cios é importante destacar a 

cria�vidade, imaginação, autoconfiança, observação, 

análise, empa�a, socialização, coordenação motora, 

equilíbrio, além de melhorar os sintomas de depressão, 

aumentar os níveis de vitamina D quando exposição ao 

verde e à luz natural e além de uma vida comprome�da 

com o cuidar, preservar e amar o meio ambiente. 

No ambiente co�diano, os elementos e 

fenômenos naturais são facilmente percebidos através 

das árvores e o balanças das suas folhas, do céu com as 

estrelas, sol, lua, nuvens, a chuva, o canto dos pássaros, 

os bichinhos (joaninhas, aranhas de jardim, formigas...), 

as praias, rios, montanhas... enfim a natureza faz parte 

do contexto do ser humano. 

Foi observada a importância que a natureza 
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tem no dia a dia das ins�tuições de Educação Infan�l 

através das        vivências/experiências proporcionadas 

as crianças com a mediação dos professores que através 

de formações con�nuas e pesquisas buscam se 

aperfeiçoar para atenderem as necessidades das 

crianças.  

As prá�cas diárias formam a personalidade 

moral das crianças, se essas aprendem a preservar o 

meio ambiente, através do não jogar lixo no chão, não 

usar tantos descartáveis, não maltratar os animais e as 

plantas, respeitar o planeta, esses hábitos permearam 

por toda a vida e contribuirão para toda a sociedade 

como um todo. Só assim teremos um mundo mais justo 

e melhor de se viver.  
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PRÁTICAS INOVADORAS NA ENFERMAGEM: 
 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

INNOVATIVE PRACTICES IN NURSING: TEACHER TRAINING AND THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES  
 

 
 Ana Paula Quintanilha Bastos De Jesus 1 

 
 

RESUMO 
 
Os avanços tecnológicos são desenvolvidos para atender às necessidades humanas e, ao mesmo tempo, promove 
mudanças significa�vas na sociedade e nos saberes. Na enfermagem, estas mudanças se tornam cada dia mais precisas na 
prá�ca do profissional, para tanto, a formação do prof essor do curso de enfermagem se faz fundamental para que futuros 
enfermeiros tenham acesso a prá�cas inovadoras promovidas pelas tecnologias atuais. Assim, este estudo tem como 
obje�vo compreender as prá�cas inovadoras subsidiadas pelas tecnologias na f ormação do docente do ensino superior, 
em especial, do curso de enfermagem. Assim, se desenvolveu uma revisão bibliográfica sobre o tema, a fim de entender 
os impactos das tecnologias na sociedade e, consequentemente, na formação do professor universitário . 
 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Formação Docente. Tecnologia. Prá�cas.  inovadoras. 
 

 
ABSTRACT 

 
Technological advances are developed to meet human needs and, at the same �me, promote significant changes in 
society and knowledge. In nursing, these changes are becoming more and more precise in the professional prac�ce, for 
this reason, the training of the teacher of the nursing course is essen�al for future nurses to have access to innova�ve 
prac�ces promoted by current technologies. Thus, this study aims to understand the innova�ve prac�ces subsidized by 
technologies in the training of higher educa�on teachers, especially in the nursing course. Thus, a bibliographic review on 
the topic was developed in order to understand the impacts of technologies on society and, consequently, on the training 
of university professors. 
 
KEYWORDS: Nursing. Teacher Educa�on. Technologies. Innova�ve prac�ces. 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: EDUCAÇÃO.
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INTRODUÇÃO 

 

É inegável dizer que a sociedade contemporânea 

está mergulhada na era da informação e das tecnologias, 

fato que qualquer pessoa pode comprovar pela 

quan�dade de informações nos telejornais diários e 

outros veículos de comunicação. O que também não se 

pode negar é que esta mesma sociedade passa por 

constantes transformações e que as TICs (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) tem influenciado, direta ou 

indiretamente, grande parte delas.  

As formas como nos relacionamos e nos 

comunicamos, também, já não são mais as mesmas. As 

pessoas mudaram a maneira como se enxergam e 

enxergam o outro. E, de acordo com Sobral e Campos 

(2012), embora na área da saúde haja resistência a 

prá�cas inovadoras tanto no ensino quanto nas prá�cas, 

há a necessidade de se repensar tal postura, até porque, 

os futuros enfermeiros são sujeitos atuais, inseridos em 

um contexto digital. 

Desse modo, é preciso compreender que a 

tecnologia não é somente um ato individual, mas sim uma 

“ação social cole�va, como rede de enlaces entre atores 

humanos e não humanos, e o seu desenvolvimento como 

um processo de desvios, derivas, deslizamentos, e 

translações sucessivos” (BUZATO, 2006, p.5).  

Pensando nisto, este estudo obje�va 

compreender as prá�cas inovadoras subsidiadas pelas 

tecnologias na formação do docente do ensino superior, 

em especial, do curso de enfermagem. Para isso, se 

desenvolveu uma pesquisa bibliográfica, a qual, segundo 

Gil (2010) possibilita uma compreensão aprofundada 

acerca da temática em estudo. 

Assim, este estudo foi desenvolvido em tópicos, 

no primeiro se discorrerá sobre as tecnologias na 

sociedade. No segundo a ênfase será dada para as 

tecnologias no âmbito do saber e, por fim, no terceiro 

tópico se discu�rá a formação do docente universitário na 

atualidade com obje�vo de subsidiar prá�cas inovadoras 

no curso de enfermagem. 

 

PROBLEMA 

 

 A área da saúde foca no conhecimento biológico e, 

muitas vezes, ignora as evoluções prá�cas, especialmente, 

no que condiz ao ensino. Então, esse estudo ques�ona: 

como o docente universitário no curso de enfermagem 

pode atuar no contexto das tecnologias contemporâneas 

com prá�cas inovadoras? 

 

HIPóTESE  

 

 Acredita-se que as tecnologias impactam nos 

conhecimentos, sendo assim, possibilitam mudanças 

também na prá�ca profissional. No curso de enfermagem, 

percebe-se que a formação con�nuada dos docentes 

universitários desse curso precisa ser o foco para que 

futuros enfermeiros, sujeitos do tempo das tecnologias 

contemporâneas, possam atuar com conhecimentos 

sólidos e também com as inovações provenientes de tais 

tecnologias. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Compreender as prá�cas inovadoras subsidiadas 

pelas tecnologias na formação do docente do ensino 

superior, em especial, do curso de enfermagem.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Discu�r acerca dos impactos das tecnologias na 

sociedade e nos saberes; 

- Inves�gar prá�cas inovadoras do professor universitário.  
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METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa tem como metodologia a revisão 

bibliográfica, a qual Gil (2007) infere ser um percurso de 

pesquisa que permite compreender o tema analisado a 

par�r da leitura de teorias anteriores. Ademais, a 

abordagem da pesquisa é qualita�va, que permite extrair 

do objeto de pesquisa “os significados visíveis e latentes 

que somente são percep�veis a uma atenção sensível” 

(CHIZZOTTI, 2017, p.28), não o reduzindo a métodos 

nomoté�cos, mas pensando em possiblidades para a 

atuação inovadora do docente universitário do curso de 

enfermagem. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

AS TECNOLOGIAS E A SOCIEDADE: AS RELAÇÕES ENTRE 

OS SUJEITOS E AS INOVAÇÕES 

 

Ao longo da história da sociedade, percebem-se 

avanços significa�vos desde os nossos primi�vos – 

todavia, na atualidade para se compreender as mudanças 

da sociedade não basta apenas verificar o modo de agir, 

de se relacionar ou pensar dos sujeitos de determinada 

época, precisa-se inves�gar quais os aparatos 

tecnológicos que conduziram os indivíduos a agirem de tal 

maneira (KOHN, MORAES, 2007, p.1). 

Tem-se ciência que descobertas como o fogo, a 

luz e o telefone, por exemplo - contribuíram significa�va 

para os conhecimentos atuais e os avanços tecnológicos, 

como afirmam Konh e Moraes (2007, p.2). As autoras 

ainda asseveram que a informação, antes dada em 

manuscritos passou por dis�ntas transformações até se 

manifestar na atualidade como algo instantâneo. 

Ainda, sobre as transformações acerca da difusão 

da informação, Souza (2001, p.19) infere que a instalação 

de �pografias ocorreu por toda a Europa, o que permi�a 

explosão da produção de folhas volantes, de relações de 

acontecimentos e de gazetas, que eram publicadas com 

caráter periódico, ou seja-os antepassados diretos dos 

jornais atuais. 

A Revolução Industrial, segundo Dathein (2003, 

p.1) contribuiu diretamente com o progresso da 

sociedade, na primeira etapa (1760-1860), esse avanço 

ficou limitado à Inglaterra. O desenvolvimento da 

indústria de tecido de algodão marcou este período com a 

u�lização do tear mecânico. Além disso, o 

aperfeiçoamento das máquinas a vapor teve extrema 

importância para o progresso das fábricas. Já na segunda 

etapa (1860-1900), espalharam-se por algumas regiões da 

Europa Ocidental e Oriental, a�ngido países como Bélgica, 

França, Alemanha, Itália e Rússia, alcançando também 

outros con�nentes, ganhando espaço nos Estados Unidos 

e no Japão. 

Nesta etapa, as principais inovações técnicas 

foram a u�lização do aço que já superava o ferro, o 

aproveitamento da energia elétrica e dos combus�veis 

petrolíferos, a invenção do motor a explosão, da 

locomo�va e do barco a vapor e o desenvolvimento de 

produtos químicos. Além disso, criaram meios de 

comunicação, como o telégrafo, o telefone, o rádio e o 

cinema. A terceira etapa iniciou-se a par�r de meados do 

século XX. Grandes avanços tecnológicos repercu�ram 

intensamente na produção econômica e no trabalho 

mundial como um todo (DATHEIN, 2003, p.3). 

Alguns historiadores contemporâneos, conforme 

assinala Dathein (2003, p.5), denominaram essas 

transformações de terceira Revolução Industrial, que se 

traduz no impacto das novas tecnologias como o, 

microcomputador, a microeletrônica, a robó�ca, a 

engenharia gené�ca, a telemá�ca, uso combinado dos 

computadores e os meios de telecomunicação, como fax, 

celular, internet, televisão.  

Inicialmente, como afirma ALMEIDA (2004, p.8):  
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As TICs foram introduzidas no meio 
educacional obje�vando a informa�zação 
das a�vidades administra�vas, buscando 
agilizar a�vidades de controle e gestão 
técnica, notadamente no que se refere à 
oferta e demanda de vagas e aspectos da 
vida escolar dos alunos. Numa etapa 
posterior as tecnologias passaram a se 
inserir nas a�vidades de ensino-
aprendizagem, como a�vidades adicionais, 
sem uma integração real (aulas de 
informática, projetos extraclasse com apoio 
de laboratorista, etc.). Percebeu -se com o 
passar do tempo que o uso das TIC na escola 
poderia significar uma expansão do acesso à 
informação atualizada, promovendo e 
viabilizando o surgimento de comunidades 
colabora�vas e de comunicação, capazes de 
ultrapassar os limites de materiais 
tradicionais de instrução, estabelecendo 
novas relações com o saber, rompendo os 
muros da escola, ar�culando-a com outros 
ambientes produtores de conhecimento, 
podendo resultar em novos 
direcionamentos em seu próprio interior.  

 
 
 

As tecnologias da informação e comunicação 

referidas como TIC são consideradas como sinônimo das 

tecnologias de informá�ca (TI). Contudo, é um termo 

geral que frisa o papel da comunicação na moderna 

tecnologia da informação. Entende-se que TIC consistem 

em todos os meios técnicos usados para tratar a 

informação e auxiliar na comunicação.  

Em outras palavras, TIC consistem em TI, bem 

como quaisquer formas de transmissão de informações e, 

correspondem a todas as tecnologias que interferem e 

medeia um conjunto de recursos tecnológicos integrados 

entre si, que proporcionam por meio de funções de 

so�ware e telecomunicação, a automação e a 

comunicação dos processos de negócios, da pesquisa 

cien�fica e do ensino e aprendizagem. 

 

AS TECNOLOGIAS E O ENSINO: AS INOVAÇÕES QUE AS 

TECNOLOGIAS ATUAIS TRAZEM PARA A SALA DE AULA 

Diante da inserção da tecnologia no ensino, 

despertou-nos o interesse uma discussão que 

problema�zasse os reflexos do avanço tecnológico na 

aprendizagem do aluno. As TICs possibilitam a adequação 

do contexto e as situações do processo de aprendizagem 

às diversidades em sala de aula, pois as tecnologias 

fornecem recursos didá�cos adequados para atender às 

diferenças e às necessidades de cada aluno. 

As possibilidades constatadas no uso das TICs são 

variadas, oportunizando que o professor apresente de 

forma diferenciada as informações. O termo TICs é a 

junção da tecnologia ou informá�ca com a tecnologia da 

comunicação, a internet é um ensinamento claro disso. As 

TICs, quando são u�lizadas, melhoram o processo de 

ensino, pois criam ambientes virtuais de aprendizagem, 

colaborando com o aluno no processo de assimilação dos 

conteúdos.  

O computador e a internet atraem a atenção dos 

alunos desenvolvendo neles habilidades para captar a 

informação. Para Imbérnon (2010, p.36) 

 

para que o uso das TIC signifique uma 
transformação educa�va que se transforme 
em melhora, muitas coisas terão que 
mudar. Muitas estão nas mãos dos próprios 
professores, que terão que redesenhar seu 
papel e sua responsabilidade na escola 
atual. Mas outras tantas escapam de seu 
controle e se inscrevem na esfera da direção 
da escola, da administração e da própria 
sociedade. 

 
 
 

Assim, as escolas devem fazer uso das TICs como 

meios de aprendizagem em todos os aspectos do 

currículo. Entretanto, ainda hoje - as TICs são u�lizadas 

unicamente, muitas vezes - em trabalhos extracurriculares 

ou em disciplinas como complemento didá�co. 

Precisamos então começar a pensar no que realmente 

pode ser feito a par�r da u�lização dessas novas 
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tecnologias, par�cularmente da internet, no processo 

educa�vo. Para isso, é necessário compreender quais são 

suas especificidades técnicas e seu potencial pedagógico. 

A inserção das TICs no co�diano escolar 

potencializa o desenvolvimento do pensamento crí�co, 

cria�vo e es�mula a aprendizagem coopera�va, uma vez 

que torna possível a realização de a�vidades intera�vas. 

Vieira (2011, p.3) ressalta duas possibilidades para se 

fazer uso das TICs, a primeira é instruir os alunos e, a 

segunda possibilidade é a criação de condições para que 

os alunos descrevam seus pensamentos, reconstruam-nos 

e materializem-nos por meio de novas linguagens. Logo, 

nesse processo - o educando é desafiado a transformar as 

informações em conhecimentos prá�cos para a vida. 

Sendo assim, 

 

a implantação da informá�ca como auxiliar 
do processo de construção do 
conhecimento implica mudanças na escola 
que vão além da formação do professor. É 
necessário que todos os segmentos da 
escola – alunos, professores, 
administradores e comunidade de pais – 
estejam preparados e suportem as 
mudanças educacionais necessárias para a 
formação de um novo profissional. Nesse 
sen�do, a informá�ca é um dos elementos 
que deverão fazer parte da mudança, 
porém essa mudança é mais profunda do 
que simplesmente montar laboratórios de 
computadores na escola e formar 
professores para u�lização dos mesmos. 
(VIEIRA, 2011, p. 4). 

 
 
 

A implementação de laboratório de informá�ca 

nas escolas não é suficiente para que a educação no Brasil 

dê um salto na qualidade, é fundamental que todos os 

membros do ambiente escolar tenham seus papéis 

redefinidos a fim de que esse espaço seja u�lizado de 

forma produ�vo no processo de ensino e aprendizagem.  

Para Libâneo (1990), a escola é um espaço de educação 

formal exatamente porque a aquisição de saberes é 

planejada e direcionada para resultar nos interesses que 

organizam a sociedade, por essa razão surge a 

necessidade de reforçar um modelo a ser seguido, por 

isso – muitas escolas se orgulham de expor seus 

laboratórios de informá�ca, mas esquecem da 

funcionalidade educacional. 

Com o uso das TICs, a escola passará a colaborar 

mais com a sociedade, pois os alunos irão conseguir 

explorar os aspectos posi�vos das tecnologias para 

favorecer a aprendizagem e interagir socialmente. No 

caso, do Ensino Fundamental I, empregar as tecnologias 

no processo de ensino e aprendizagem dinamiza as aulas, 

atrai os alunos por terem a�vidades intera�vas e 

diversificadas e, ainda, explora uma diversidade de 

percepções como visão, audição ao mesmo tempo. 

Quanto à problemá�ca da formação dos 

professores, não basta incluir a informá�ca como 

disciplina, preocupando-se apenas com um ensino técnico 

computacional. É importante que o professor não domine 

apenas as ferramentas computacionais, mas seja capaz de 

criar ambientes de aprendizagem e, principalmente, 

pensar cri�camente sobre tais disposi�vos ao aliar o saber 

técnico ao crí�co. 

Dessa maneira, a incorporação das TICs na 

formação dos professores pode contribuir para o 

enriquecimento do trabalho pedagógico, uma vez que 

colabora com a construção de um aprendizado mais 

autônomo, cria�vo e coerente com as construções de 

sen�do da contemporaneidade (KENSKI, 2008). 

No cenário educacional contemporâneo, é 

crescente a inserção de métodos, técnicas e tecnologias 

das TICs na formação de professores. Segundo Li�o (2009, 

p.117), grande parte desses disposi�vos educacionais de 

aprendizagem pode ser sinte�zada em três grandes 

grupos: os disposi�vos estruturados em forma de curso, 

os disposi�vos organizados no formato de um acervo 
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digital e aqueles que permitem ao indivíduo a vivência de 

experiências virtuais.  

Cabe ressaltar que a tomada de notas facilita a 

recuperação de ideias, leituras e esboços de projeto, pois 

o uso integrado de celulares e smartphones amplia a 

u�lidade de tal recurso, uma vez que ele pode ser 

facilmente acessado em qualquer lugar. Além disso, pode 

ser uma importante ferramenta de compar�lhamento de 

ideias e projeto na equipe em que o professor atua.  

 

O domínio das novas tecnologias 
educacionais pelos professores pode lhes 
garan�r a segurança para, com 
conhecimento de causa, sobrepor-se 
imposições de programas e projetos 
tecnológicos que não tenham a necessária 
qualidade educa�va. Cri�camente, os 
professores vão poder aceita-las ou rejeitá-
las em suas prá�cas docentes, �rando o 
melhor proveito dessas ferramentas para 
auxiliar o ensino no momento adequado 
(KENSKI, 2008, p.50). 

 
 
 

Percebe-se que há obstáculos muito maiores a 

enfrentar para que as TICs sejam inseridas nas escolas 

promovendo a aprendizagem, pois muitas vezes os 

estudantes têm o equipamento em mãos, mas não sabem 

u�lizar ou até mesmo não são direcionados para pesquisa 

e a�vidades que possam levá-los a essa nova forma de 

conhecimento. É uma mudança de pensamento que não 

ocorre repen�namente, pois exigem mudanças 

metodologias e prá�cas que muitas vezes não fizeram 

parte da formação dos professores, assim eles não 

conseguem impor ou se opor a algo que não faz parte de 

sua realidade, pois não desenvolveram um olhar crí�co 

sobre o uso da TICs em sala de aula, por isso – se faz 

relevante a formação con�nuada do docente, para que 

ele tenha sua prá�ca renovada de modo constante.  

No entanto, para que haja a u�lização das TICs 

nas escolas, deve haver professores que estejam 

preparados. Para isso, as ins�tuições formadoras devem 

possibilitar o alcance da capacidade de integrar as novas 

tecnologias a favor do processo de ensino e 

aprendizagem. Com isso, estaremos encarando o ensino 

de forma diferente da tradicional, ou seja, tentando 

construir uma escola inovadora que dê condições ao 

aluno de ter um maior e melhor desenvolvimento 

intelectual e social.  

Na medida do possível, os professores têm 

buscado se adaptar às novas demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho, buscando novas ferramentas de 

trabalho e, u�lizando os meios já disponibilizados pela 

escola. Além disso, Valente (2013) aponta que a educação 

com as TICs só tem sen�do se es�ver integrada ao 

currículo escolar, quando não se tornam apenas 

apêndices das aulas ou marke�ng para a escola. O autor 

afirma que é importante o letramento digital dos 

professores e alunos, ou seja, de não ser um mero 

apertador de botões (alfabe�zado digital), mas sim de ser 

capaz de usar essas tecnologias em prá�cas sociais.  

Nesse sen�do, segundo Lévy (2004), é 

importante entender as mídias como um meio de 

transmi�r o conhecimento, já que quem direciona o 

conteúdo ainda é o professor. Mas, não é possível 

descartar a necessidade de se refle�r acerca das novas 

metodologias para uso de TICs. O grande desafio é criar 

estratégias e formas de apropriação de TIC para a 

produção do conhecimento. É preciso repensar a prá�ca 

docente no sen�do de uma formação para mediar novos 

conhecimentos através de TICs, direcionando o caminho à 

aprendizagem significativa e auxiliando o alcance dos 

obje�vos e expecta�vas de aprendizagem.  

 

FORMAÇÃO DO DOCENTE UNIVERSITÁRIO FRENTE À 

CONTEMPORANEIDADE: FORMAÇÃO CONTINUADA E 

PRÁTICAS INOVADORAS  
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Todos os dias é visível o ingresso de novos 

professores nas redes de ensino e esses trazem consigo, 

muitas vezes, experiências em sala de aula apenas dos 

estágios realizados enquanto ainda eram estudantes, ou 

seja, possuem pouca prá�ca na área do ensino na sala de 

aula. Com isso, surgem os desafios que o professor do 

curso de enfermagem precisa enfrentar, pois de acordo 

com Romanowski (2004), que caracteriza o primeiro ano 

de docência como um “choque de realidade”, em que 

através de suas prá�cas o professor aprende todas as 

etapas do processo de aprendizagem, sendo essas 

prá�cas algumas vezes efe�vas ou outras vezes 

imprecisas. 

De acordo com Pimenta e Anastasiou (2014), a 

formação con�nuada ou profissionalização con�nuada é o 

processo em que o profissional se constrói de maneira 

contextualizada e histórica. Nesse processo serão 

contemplados vários componentes que se unem ao 

conhecimento adquirido enquanto docentes e enquanto 

alunos também. 

Como docentes, os conhecimentos que o 

professor possui são os conhecimentos pedagógicos que 

foram adquiridos na formação con�nuada durante o curso 

de pós-graduação na área de docência e também 

conhecimentos pedagógicos adquiridos na prá�ca da sala 

de aula. 

Já o conhecimento adquirido como aluno, de 

acordo com Pimenta e Anastasiou (2014), contribui com a 

formação da iden�dade do professor, principalmente, 

porque a avaliação ins�tucional feita pelo aluno indica 

como está sendo a prá�ca desse professor, resu ltando em 

uma melhora da prá�ca através do que é indicado nesta 

avaliação. 

Romanowski (2007) define o obje�vo da 

formação con�nuada como a “melhoria do ensino”. O 

professor precisa de reciclagem con�nuamente, pois a 

sociedade vive em constante mudança e o professor 

precisa estar preparado para enfrentar os desafios que 

aparecem em sala de aula e tudo isso contribui para um 

melhor aprendizado em sala de aula. 

Para tanto, de acordo com Perrenoud (2002), 

competências é um conjunto de saberes que orienta o 

professor a enfrentar determinadas situações. E só é 

adquirida através das experiências vivenciadas no 

decorrer de todos os anos da atuação na profissão. Mas, é 

através da formação con�nuada que é possível 

aperfeiçoar essas competências. 

Uma das competências necessárias é ter o 

domínio dos alunos em salas muito agitadas. É necessário 

mo�var o aluno a aprender. Faz -se importante adaptar os 

conteúdos à realidade do aluno. 

Cabe ao professor iden�ficar suas competências 

e analisar quais maneiras u�lizar dentro da sala de aula, 

com o obje�vo de formar um aluno senso crí�co. Sendo 

necessárias estratégias de inovação como, por exemplo, a 

u�lização de novas metodologias. 

Um dos desafios relevantes para o professor é o 

de se reinventar em meio às novas prá�cas, sendo 

necessária uma mudança na sua realidade profissional, 

individual, como também no local em que ele atua 

(THURLER, 2002). 

Sem se esquecer de adaptar as prá�cas 

pedagógicas ao contexto atual, criando estratégias que 

possibilitem o ensino-aprendizagem, tendo como foco as 

necessidades do aluno na atualidade. E para que isso 

ocorra, o professor precisa se iden�ficar como 

contribuinte de uma formação, construtores de 

competências.  

Com a chamada era digital, torna-se um desafio 

para o professor entender que o uso das tecnologias é um 

meio de ensinar e aprender, ou seja, é uma nova 

metodologia que acompanha a sociedade atual, na qual 

tudo é composto por novas tecnologias apresentadas 

todos os dias. Essas novas metodologias são necessárias, 
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pois as muitas já existentes não se adequam a realidade 

vivenciada na sociedade atual. 

De acordo com Thurler (2002, p.101): 

 

(...) os professores das escolas inovadoras 
organizam-se de modo a não depender 
somente desse tempo de formação para 
obter ajuda de agentes externos. Ao 
contrário disso, eles constroem múl�plas 
colaborações com o mundo da pesquisa, 
integram-se em redes de prá�cos, 
par�cipam de universidades de verão e de 
jornadas de debate ou de seminários e 
reflexão de todo �po, contribuem com 
publicações em obras cole�vas ou revistas 
profissionais. 

 
 

Esse é um desafio para o professor universitário 

de enfermagem que tenha intenções de melhorar suas 

competências. Para que ele tenha uma maior capacidade, 

então, deve buscar uma formação con�nuada, 

aperfeiçoar suas técnicas em cursos ofertados em outras 

ins�tuições, compar�lhar os saberes por meio de novas 

metodologias, fazendo uma troca de informações com 

outros colegas. Visto que nem toda universidade tem 

projetos e cursos de aperfeiçoamento, ou seja, métodos 

de auxílio, isso por falta de recursos ou por desinteresse 

em mo�var os professores a buscar novas prá�cas para 

seu co�diano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os avanços tecnológicos impactam a sociedade e 

os saberes e, isso, pode ser aproveitado através dos 

benefícios que as TICs podem ofertam a cada área de 

conhecimento. Na enfermagem, percebeu-se a 

necessidade de repensar as prá�cas dos docentes 

universitários, a fim de formar futuros enfermeiros mais 

atuantes e com prá�cas contextualizadas. 

Percebe-se ainda que através dos desafios 

enfrentados pelo professor universitário, é preciso que o 

docente ao se empenhar para vencer esses desafios possa 

se desenvolver como pessoa e profissionalmente, além de 

alcançar novos níveis de realização pessoal, visto que todo 

o esforço em atuar de forma competente resulta em uma 

grande gra�ficação ao conseguir transpor situações 

di�ceis e resolver problemas. 

A proposta deste estudo ressaltou a importância 

de didá�cas diferenciadas na transmissão do 

conhecimento, pois atualmente novas prá�cas são 

necessárias com o propósito de mo�var o aluno a 

par�cipar e, consequentemente, desenvolver nele o 

prazer de aprender. O professo r que u�liza de meios 

diferenciados para as situações que se encontra, cria 

oportunidades de aprendizado formando assim pessoas 

mais crí�cas e autônomas. Portanto, cabe ao docente 

buscar sempre atualizações para sua prá�ca pedagógica, 

pois a cada ano são criados novos métodos e técnicas que 

auxiliam os professores em sua área de conhecimento 

específica com vistas no caráter pedagógico. Mas para 

que tudo isso ocorra, é necessário que o docente esteja 

mo�vado a se aperfeiçoar.  

A atualização do professor é um processo de 

aperfeiçoamento constante, sendo sempre necessária, 

visto que ele é um gerador de conhecimentos e quanto 

mais ele desenvolve competências e transforma suas 

prá�cas pedagógicas, melhor ele vai estar para orientar 

seus alunos no processo de aprendizagem. A formação 

con�nuada proporciona seu desenvolvimento profissional 

e pessoal, sendo assim, uma forma de aprimorar seus 

conhecimentos. Como o mundo vive em constantes 

mudanças, o ensino também muda e o que se aplica hoje 

como metodologia, amanhã poderá estar ultrapassado em 

relação à necessidade do momento.  

Portanto, pesquisar a formação dos professores 

universitários de enfermagem frente às demandas 

132A B S O U L U T E R E V I E W -  V. 7 . N . 0 1 . A G O S T O . 2 0 2 1 - I S S N : 2 6 7 4 - 6 6 2 X



 
 

educa�vas da atualidade, como a inovação tecnológica, é 

um caminho para a transformação na prá�ca pedagógica 

e no desenvolvimento profissional desses professores.  
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LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO: CONCEITOS E FRONTEIRAS DESPERCEBIDOS  
 

LITERACY AND LITERACY: CONCEPTS AND UNNOTICED BORDERS  
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RESUMO 
 

O tema a ser explorado neste ar�go é o letramento e alfabe�zação: conceitos e fronteiras desper cebidos no intuito de 
compreender, analisar e de aprofundar o conhecimento. Sendo de suma importância para o âmbito educacional, com 
a finalidade de aperfeiçoar cada vez mais o conhecimento. Diante da problemá�ca de quais percursos históricos e 
sociais influenciaram diretamente no letramento e alfabe�zação da população brasileira? Jus�ficou -se na relevância 
quanto à importância para o âmbito educacional, pois a alfabe�zação é crucial na formação do ser humano. 
Exploraram-se no referencial teórico os conceitos de letramento e alfabe�zação contextualizando, trazendo o 
conhecimento histórico da alfabe�zação, e métodos possíveis de alfabe�zação. Caracterizou -se uma pesquisa 
qualita�va visando compreender as caracterís�cas subje�vas de um fenômeno, qual  seja analisar as fronteiras 
despercebidas do letramento e alfabe�zação no Brasil, baseando - se em alguns teóricos, tornando a pesquisa 
mul�rreferencial bibliográfica, uma vez que a mesma buscou soluções hipoté�cas por meio de um referencial teórico, 
analisando e discu�ndo diversas contribuições cien�ficas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Alfabe�zação. Linguagem. 
 

 
ABSTRACT 

 
The theme to be explored in this ar�cle is literacy and literacy: unno�ced concepts and boundaries in order to 
understand, analyze and deepen knowledge. Being of paramount importance for the educa�onal field, with the 
purpose of improving knowledge more and more. Faced with the issue of which historical and social paths directly 
influenced the literacy and literacy of the Brazilian popula�on? It was jus�fied in terms of its importance for the 
educa�onal sphere, as literacy is crucial in the forma�on of human beings. The concepts of literacy and literacy were 
explored in the theore�cal framework, contextualizing them, bringing the historical knowledge of literacy, and 
possible literacy methods. Qualita�ve research was characterized in order to understand the subjec�ve characteris�cs 
of a phenomenon, which is to analyze the unno�ced borders of literacy and literacy in Brazil,  based on some theorists, 
making the bibliographic mul�-referen�al research, as it sought hypothe�cal solu�ons for through a theore�cal 
framework, analyzing and discussing various scien�fic contribu�ons.  
 
KEYWORDS: Literacy; Instruc�on; Language. 
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INTRODUÇÃO 

 

Determinar as formas mais eficazes de 

alfabe�zação não é novidade, pelo contrário, é uma 

discussão milenar que cons�tui uma das maiores 

polêmicas da pedagogia e da educação. Historicamente, 

o uso e a transição entre diferentes métodos de 

letramento é caracterizado pela insa�sfação e 

resistência, que definem os conflitos e disputas quase 

sempre ideológicas entre os defensores das velhas e 

novas ideias. 

Esta pesquisa é de relevância importância para 

o âmbito educacional, pois a alfabe�zação é crucial na 

formação do ser humano, tornando-se essencial para a 

interação social e aprofundar o conhecimento através 

da revisão bibliográfica realizada, ou seja, que os dados 

e informações selecionados para realização do trabalho, 

analisados a par�r da interpretação própria e de 

comparações entre as visões dos estudiosos sobre o 

tema, sejam capazes de fornecer conclusões fá�cas e de 

aplicação prá�ca, Ademais, é um campo vasto e 

complexo da educação, para o qual é necessário um 

enfoque com mais atenção, a fim de colaborar para a 

construção de uma sociedade justa e igualitária, que 

promova equidade para os cidadãos. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as fronteiras despercebidas do 

letramento e alfabe�zação no Brasil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Conceituar o letramento e alfabe�zação.   

� Analisar o histórico da alfabe�zação no Brasil.  

� Obje�va-se inves�gar o cenário da alfabe�zação no 

atual contexto social. 

 

CONCEITO DE LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO:UM 

BREVE CONTEXTO 

O obje�vo da alfabe�zação é refle�r, ensinar 

ou aprender os aspectos sociais da linguagem escrita 

“[...] na produção acadêmica brasileira alfabe�zação e 

letramento estão quase sempre associados [...]” 

(SOARES, 2004, p.8). No contexto do ciclo escolar, 

assumir que a alfabe�zação é uma meta, significa 

adotar um conceito socializado de letramento e escrita, 

enquanto o conceito tradicional acredita que aprender 

a ler e produzir textos são o aprendizado de habilidades 

pessoais, “[...] a alfabe�zação desenvolve-se no 

contexto de e por meio de prá�cas sociais de leitura e de 

escrita [...]” (SOARES, 2004, p.14). Pois, 

 

Alfabe�zação – processo de aquisição da 
“tecnologia da escrita” , isto é do conjunto 
de técnicas – procedimentos habilidades - 
necessárias para a prá�ca de leitura e da 
escrita: as habilidades de codificação de 
fonemas em grafemas e de decodificação 
de grafemas em fonemas, isto é, o 
domínio do sistema de escrita (alfabé�co 
ortográfico) (MORAIS; ALBUQUERQUE, 
2007, p. 15). 
 

 

Contudo, 

 

[...] as alterações no conceito de 
alfabe�zação nos censos demográficos, ao 
longo das décadas, permitem iden�ficar 
uma progressiva extensão desse conceito. 
A par�r do conceito de alfabe�zado, que 
vigorou até o Censo de 1940, como 
aquele que declarasse saber ler e 
escrever, o que era interpretado como 
capacidade de escrever o próprio nome; 
passando pelo conceito de alfabe�zado 
como aquele capaz de ler e escrever um 
bilhete simples, ou seja, capaz de não só 
saber ler e escrever, mas de já exercer 
uma prá�ca de leitura e escrita, ainda que 
bastante trivial” (SOARES, 2004, p.7) 
 

 
Para Freire (2000), o processo de alfabe�zação 

é caracterizado por processos internos Um projeto 

polí�co deve garan�r que todo aluno tenha o direito de 

declarar sua própria voz, “a alfabe�zação não é um jogo 

de palavras; é a consciência reflexiva da cultura, a 
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reconstrução crí�ca do mundo humano, a abertura de 

novos caminhos (...). A alfabe�zação, portanto, é toda a 

pedagogia: aprender a ler é aprender a dizer a sua 

palavra” (p. 14). 

Assim, pensa-se a alfabe�zação como uma 

construção conceitual, con�nuo, dentro e fora da sala 

de aula ao mesmo tempo, con�nuo Interação, que 

ocorre desde que a criança teve o primeiro contato com 

a escrita. Tal a compreensão enfa�za que a escrita de 

cartas de aprendizagem não se limita a o processo de 

associação entre letras e sons. 

É importante salientar que “Embora a relação 

entre alfabe�zação e letramento seja inegável, além de 

necessária e até mesmo imperiosa, ela, ainda que 

focalize diferenças, acaba por diluir a especificidade de 

cada um dos dois fenômenos” (SOARES, 2004, p.8). 

 

HISTóRICO DA ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL  

 

A Revolução Francesa é um marco no contexto 

do tempo, e enfa�zou o momento em que a escola se 

tornou uma escola torne-o público e gratuito 

(MOREIRA; ROCHA, 2013). 

Todavia, propor uma educação universal não 

significa desenvolver um Educação de qualidade para 

todos. De acordo com a pesquisa de Moreira e Rocha 

(2013), No início de sua história, mesmo que 

generalizada, não pode servir às pessoas de forma 

eficaz toda a população. Por exemplo,  apenas no século 

19 a leitura e a escrita começaram Pode ser inserido no 

espaço escolar ao mesmo tempo, o que torna Salto de 

desenvolvimento educacional. 

É impossível falar sobre a taxa de alfabe�zação 

do Brasil sem citar as car�lhas, que segundo Cagliari 

(1999), eles possuem a mesma estrutura, ou seja, são 

compostos por letras, Sílabas, palavras e frases curtas 

para promover a aprendizagem da leitura e da escrita.  

Desde a década de 1950, o conhecimento 

fundamental baseado na leitura sofreu mudanças 

drás�cas. Quando as escolas começaram a se 

concentrar nas habilidades de alfabe�zação de alunos 

pobres, eles não �nham os recursos materiais e 

culturais da vida familiar, usa diferentes linguagens e 

dialetos culturais. Isto Comece a se concentrar no 

trabalho escrito dos alunos em vez de ler. O mais 

importante é aprenda a escrever palavras, as a�vidades 

escolares deixaram de aprender privilegiadas e 

começaram Quase só cuida do ensino, ou seja, o que o 

professor deve fazer no ensino sala de aula (CAGLIARI, 

1999). 

Ressalva-se que “[...] a mudança conceitual a 

respeito da aprendizagem da língua escrita que se 

difundiu no Brasil a par�r de meados dos anos de 

1980.” (SOARES, 2004, p.9). De acordo com Morta� 

(2000) os métodos das car�lhas deram espaço ao livro 

didá�co, uma vez que os mesmos eram baseados nas 

realidades e contextos sociais da atualidade. 

 

MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Historicamente, os métodos de alfabe�zação 

podem ser divididos em métodos sinté�cos e métodos 

analí�cos. No método de sinté�co, podemos escolher 

diferentes princípios organizacionais, que concedem o 

privilégio da comunicação fonema. Essa tendência inclui 

o método das letras em unidades de letras. O método 

foné�co usa fonemas como uma unidade; o método da 

sílaba usa uma sílaba que é mais fácil de pronunciar 

como uma unidade e a sílaba é uma sílaba. O debate 

sobre qual unidade de análise considerar (letra, fonema 

ou sílaba) dá o tom para as diferenças em torno da 

correspondência fonológica. Para esse conjunto de 

métodos ditos abrangentes, o caso de uso e a distância 

de significado são propostos para promover a estratégia 

de análise do sistema de escrita. O método sinté�co se 

subdivide em alfabé�co, fônico e silábico. No método 

alfabé�co, os alunos primeiro aprendem as letras, 

depois formam sílabas conectando consoantes e vogais 

e, em seguida, formam as palavras que compõem o 

texto. No método fônico, os alunos começam com os 
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sons das letras, combinam os sons das consoantes e 

vogais e pronunciam as sílabas. No silábico, o aluno 

aprende primeiro as sílabas para depois formar 

palavras.  

O método analí�co visa a leitura é um 

comportamento audiovisual global. Par�ndo desse 

princípio, os adeptos desse método passam a trabalhar 

a par�r da unidade linguís�ca completa e a par�r daí 

dividem em partes menores. 

Já o método alfabé�co, trata-se do método 

mais an�go, tem como base que a leitura deve começar 

com a decoração verbal da letra, depois todas as 

combinações de sílabas e depois a palavra. 

O método fônico envolve o aprendizado por 

meio da associação entre fonemas e fonemas (ou seja, 

sons e letras). Através deste método de ensino, você 

pode primeiro descobrir o princípio da ordem alfabé�ca 

e, então, gradualmente dominar o conhecimento 

ortográfico do seu idioma por meio das palavras feita s 

especialmente para esse fim. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim ressalta-se que o letramento se refere 

ao estado em que indivíduos ou grupos sociais têm rica 

experiência após familiarização com a escrita e a leitura, 

podendo desenvolver sua prá�ca nos mais diversos 

ambientes sociais. De acordo com Kleiman (2005) e 

Soares (2001), para realmente se tornar um usuário de 

um sistema de escrita que apoia a cidadania, é 

necessário ir além do escopo do código escrito, ou seja, 

usar leitura e escrita em sua prá�ca social, eis o 

conceito de letramento.  
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RESUMO 

 
A presente pesquisa está relacionada a um �po de acidente cada vez mais frequente nas vias urbanas. O número de 
acidentes com motociclistas pode diminuir, entre outras providencias, se o campo visual dos espelhos retrovisores for 
ampliado. Embora se tenha cuidados para fazer uma conversão segura, os motoristas às vezes não enxergam outros 
carros ou motocicletas e acabam sendo fechados. Isto acontece por conta dos locais cegos que impedem de ter uma 
visão estendida e limpa do que se encontra ao lado dos condutores. Esses locais cegos significam ver dadeiros pontos 
existentes ou cegos que dependendo da distância entre uma pessoa e o veículo a ser observado, são capazes de 
encobrir desde pequenos até grandes materiais. Estes “locais” são originados pelo próprio modelo e tamanho. 
Entretanto, enquanto as colunas de sustentação do teto são os responsáveis pela limitação da visibilidade no sen�do 
horizontal; o comprimento, a largura e altura respondem pela marcação ada visibilidade na marcação ver�cal. Neste 
ar�go propomos esclarecer que nos locais, ou seja, nos pontos cegos dos automóveis podem ser diminuídos, 
mantendo tais espelhos retrovisores bem ajustados e limpos. A metodologia u�lizada foi feito uma pesquisa 
bibliográfica de natureza descri�va, obje�vando entender os espaços que escapam da visão dos condutores, pois os 
espelhos não conseguem mostrar determinados espaços ao redor dos automóveis. Traz também conteúdos 
importantes que podem ser u�lizados tanto para educação no trânsito como exemplo didá�co, em sala de aula, da 
aplicação de conceitos de Física no dia a dia quanto ao uso dos espelhos esféricos convexos.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acidentes. Motoristas. Espelhos retrovisores. Veículos. 
 

 
ABSTRACT 

 
This research is related to an increasingly frequent type of accident on urban roads. The number of accidents with 
motorcyclists can decrease, among other measures, if the visual field of the rear view mirrors is enlarged. Although 
care is taken to make a safe conversion, drivers some�mes cannot see other cars or motorcycles and end up being 
closed off. This happens because of the blind spots that prevent you from having an extended and clean view of what 
is next to the drivers. These blind spots mean real exis�ng or blind spots that, depending on the distance between a 
person and the vehicle to be observed, are capable of covering from small to large materials. These “places” are 
originated by the model and size itself. However, while the columns suppor� ng the ceiling are responsible for the 
limited visibility in the horizontal direc�on; the length, width and height account for the marking of visibility in the 
ver�cal marking. In this ar�cle we propose to clarify that in places, that is, in the blind s pots of automobiles, they can 
be reduced, keeping such rearview mirrors well adjusted and clean. The methodology used was a bibliographical 
research of descrip�ve nature, aiming to understand the spaces that escape the drivers' vision, because the mirrors  
cannot show certain spaces around the cars. It also brings important content that can be used both for traffic 
educa�on as a didac�c example, in the classroom, of the applica�on of Physics concepts in everyday life as well as the 
use of convex spherical mirror . 
 
KEYWORDS: Accidents. Drivers. Rearview mirrors. Vehicles. 
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INTRODUÇÃO 

 

              O engenheiro especializado em segurança no 

trânsito, José Aurélio Ramalho, conduziu em 2008 um 

estudo sobre pontos cegos em veículos que trafegam 

nas ruas brasileiras, com um teste bastante simples, 

mas muito significa�vo. Ele convida um motorista a 

entrar em um veículo e ajeitar a imagem do retrovisor 

esquerdo, do modo mais conveniente possível. 

Ques�onado se conseguia visualizar alguma coisa pelo 

retrovisor, o motorista respondeu que não, que não 

estava vendo nada pelo espelho, que estava “tudo livre 

e limpo”. 

              O engenheiro solicitou ao motorista que se 

voltasse e olhasse para trás. Para a sua surpresa, a um 

metro de distância da traseira do veículo, alinhado com 

sua lateral esquerda, estava parado um motociclista 

sobre sua moto. Como não há espaços para encontrar a 

luminosidade em determinada parte da visão, que é um 

local onde o espaço da imagem. Assim sendo, o cérebro 

tende a preencher esse lugar com informações onde 

são encontradas e formadas. Co�dianamente, esse 

termo assume um outro sen�do quando se trata do 

trânsito: o local não visto é um espaço de falta de 

visualidade, isto é, uma região cujo posicionamento não 

permite, muitas vezes, que o retrovisor seja capacidade 

de ser visível para o motorista a imagem de veículos 

próximos. Por isso, muitos dos acidentes, muitos com 

ví�mas fatais acabam tornando realidade. Para algumas 

aplicações, em vez de usarmos um espelho plano, pode 

ser mais interessante usarmos um espelho “curvo”. 

Nesse ar�go analisaremos um caso par�cular de 

espelho curvo: o espelho esférico, destacando-se o 

espelho convexo pois são muito usados como espelhos 

retrovisores de automóveis e também em entradas de 

elevadores e garagens, com isso entenderemos o 

funcionamento dos espelhos retrovisores de 

automóveis pois, dependendo da posição em que 

estamos em relação a eles e ao tamanho deles, os 

limites desse setor visível serão diferentes, o que 

denominamos campo visual do espelho retrovisor. Além 

do mais a principal vantagem dos espelhos convexos é 

que eles têm campo visual maior, ou seja, com um 

espelho convexo, enxergamos uma região “mais 

ampla”. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualita�va, com abordagem descri�va não 

experimental, tecendo e fomentando questões 

inerentes a temá�ca. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

           Muitos espelhos alteram a percepção de 

distância, fazendo com que os outros carros pareçam 

estar mais longe do que realmente estão isso depende 

do campo visual do espelho. O campo visual é a região 

onde se formam as imagens. Nas figuras abaixo, as 

partes sombreadas representam estes campos. A 

determinação dessa região depende da natureza do 

espelho, das dimensões do objeto e da sua posição em 

relação ao espelho. 

 

1. Campo visual: espelho côncavo e convexo 

 

FONTE: YAMAMOTO, FUKE, 2010, Vol. 2, p. 177 

 

             Se o observador vai ver ou não a imagem 

formada pelo espelho, isso vai depender do campo 

visual do observador em relação a esse espelho. Um 

espelho plano comum é cons�tuído de uma lâmina de 

vidro de faces paralelas, sendo que em uma das faces é 

depositada uma delgada camada de prata. A imagem de 
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um objeto colocado na frente da face refletora de um 

espelho plano se forma “atrás” do espelho, a distância 

entre a imagem e o espelho é igual à longitude entre o 

objeto e o espelho. A imagem ob�da tem as mesmas 

dimensões do objeto e é direita em relação ao objeto. 

Representado abaixo a figura que representa um raio de 

luz que, par�ndo de um objeto pontual A, incide no 

espelho, sofre reflexão e a�nge o olho O de uma 

pessoa. Essa construção é feita do seguinte modo: 

determina-se a imagem A’ do ponto A. Em seguida une 

os pontos O e A’,  determinando no espelho o ponto I de 

incidência da luz. AI é o raio incidente, e IO é o raio 

refle�do. Nota-se que que o ângulo de reflexão r (entre 

o raio refle�do e a normal N) é igual ao ângulo de 

incidência i (entre o raio incidente e a reta normal N). 

 

2. Formação de uma imagem frente a um espelho plano 

 

FONTE: YAMAMOTO, FUKE, 2010, Vol. 2, p. 177 

 

              Qualquer outro raio de luz, proveniente de A e 

que incide no espelho possui um feixe de raio refle�do 

cujo prolongamento passa por A´. O observador O vê A´. 

A é chamado ponto objeto, e A´, ponto imagem. O 

objeto é definido por raios de luz que incidem no 

espelho, e o ponto imagem, por raios de luz que 

emergem do espelho. Quando se forma uma imagem no 

processo de reflexão, essa imagem pode ser real ou 

virtual.              

              Denominamos a imagem ob�da no processo de 

reflexão de real quanto esta imagem é ob�da mediante 

o encontro dos próprios raios luminosos refle�dos. Uma 

imagem é virtual quando ela é formada pelo processo 

de prolongamento dos raios luminosos refle�dos (e não 

dos próprios raios). A imagem de um objeto diante de 

um espelho plano é uma imagem virtual. Imagens reais 

podem ser ob�das quando se usa um espelho côncavo 

ou convexo. 

               Nos retrovisores de automóveis, cujo estes são 

curvos (esféricos), existem locais que podem ser 

diminuído, mantendo-os sempre lavados e u�lizando-os 

de maneira correta, ajustando o espelho interno dos 

veículos de maneira a ter um campo visual extenso do 

vidro traseiro e evitando também colocar materiais 

sobre a tampão na parte traseira para que não 

atrapalhem a visão; quanto aos espelhos retrovisores 

localizados externamente esquerdo e direito, é 

recomendável ajustá-los de maneira que veja o limite 

traseiro do automóvel que está conduzindo. 

               A região de visibilidade depende, para o 

automóvel, dos três retrovisores – interno, direito 

externo e esquerdo externo –, das dimensões das 

colunas do veículo e do vidro traseiro; são detalhes 

constru�vos que não podem ser alterados. Mas é 

possível alterar o tamanho do espelho retrovisor, a área 

convexa do retrovisor dianteiro ou mesmo a disposição 

do encosto de cabeça dos bancos traseiros. Uma 

medida simples e de grande efeito é mudar o ângulo 

dos retrovisores externos: devem ser posicionados de 

modo a minimizar – quando não eliminar – a visão 

traseira do próprio veículo: isso se consegue dispondo 

os retrovisores externos a 90º da lateral. Segundo o 

engenheiro Ramalho, é uma pequena mudança que faz 

a diferença. Os espelhos mais abertos reduzem os locais 

não visíveis, mas não os eliminam; por isso é preciso 

que tantos condutores de veículos quanto os de 

motocicletas tomem conhecimento dessa caracterís�ca 

e executem manobras de aproximação e ultrapassagem 

com cuidado e responsabilidade. Os veículos novos 

vendidos no país, já vêm equipados com três espelhos 

retrovisores. O espelho central vem para que o 

condutor possa enxergar diretamente o tráfego atrás do 
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seu veículo e os laterais para enxergar o tráfego das 

pistas laterais. 

              São nos espelhos laterais que estão o maior erro 

de u�lização. A grande maioria dos motoristas posiciona 

os espelhos laterais de modo a enxergar a lateral do 

veículo e o tráfego atrás do mesmo. A posição à 90º é 

muito pouco u�lizada e, por incrível que pareça isto é 

causador de muitos acidentes. Existem pelo menos mais 

5 bons mo�vos para manter os espelhos à 90º. Não 

precisa olhar sobre ombros, basta apenas dar uma 

olhada no espelho para ver o local (sem ter que olhar 

sobre os ombros e perder alguns segundos da visão à 

sua frente; manter sempre a atenção no que está à 

frente; ter uma visão à sua frente); ter um campo visual 

de 360º do automóvel, incluindo os locais não vistos, ou 

seja, cegos dos espelhos; à noite, os faróis de quem vêm 

atrás não refle�rão em todos os espelhos ao mesmo 

tempo. 

              Além de mais segurança, esta posição dos 

retrovisores a 90º também oferece mais comodidade. 

Parte dos acidentes envolvendo veículos, pedestres, 

motocicletas e bicicletas, além de objetos imóveis, 

ocorre porque, em determinado momento, um desses 

elementos se encontra na trajetória de um automóve l, 

mas fora do alcance de visão do motorista. Todos os 

automóveis possuem pontos cegos, e os riscos de 

acidentes variam de acordo com o número e o tamanho 

desses pontos. Um acidente cada vez mais frequente 

em nossas vias está diretamente relacionado à 

incapacidade do condutor do automóvel visualizar uma 

motocicleta que se movimenta em velocidade em torno 

de si, passando rapidamente por alguns dos seus pontos 

cegos. A moto circula entre as faixas, muito próxima dos 

veículos, escondendo no local cego do espelho 

retrovisor externo. Pensando na questão dos acidentes 

relacionados a não visibilidade do motorista, o Ins�tuto 

de Pesquisa de Automobilís�ca de São Paulo realizou 

um estudo visando a diferenciar os modelos de veículos 

quanto à visibilidade proporcionada, iden�ficando quais 

oferecem mais e menos riscos à segurança no trânsito. 

Este índice de visibilidade leva em consideração a 

medição e análise das áreas não-visíveis ao motorista, 

classificando-as de acordo com três principais 

parâmetros: visibilidade dianteira, visibilidade lateral e 

visibilidade traseira. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS CEGOS EM UM VEÍCULO: 

 

1 – Levar em conta que o local não visível do veículo se 

localiza em um ângulo de 45 graus ao lado, por trás do 

seu ombro. Trata-se de uma área retangular várias 

vezes maior que o carro. 

2 – Para encontrar determinado local em que não é 

visível do carro, estacionar em uma rua com bastante 

trânsito. 

3 – Prestar atenção quando o veículo se aproximar e 

seguir o percurso dele pelo espelho retrovisor.  

4 – Quando o carro desaparecer da área de cobertura 

do espelho, girar rapidamente a cabeça para vê-lo. Esse 

é o local não visível que se deve considerar ao dirigir.  

5 – A maioria dos acidentes acontece quando se acha 

que as imagens estão refle�ndo tudo o que de fato está 

acontecendo à volta. 

6 – Em alguns carros, as colunas localizadas nas laterais 

do para-brisa ocultam os objetos que se encontram na 

direção. Por isso, ao dobrar em uma esquina, os 

pedestres desaparecem do campo visual do motorista. 

Girar a cabeça para ter certeza que não há ninguém 

atravessando. 

7 – Ajustar os espelhos para cobrir a maior área de visão 

posterior do veículo. 

8 – Olhar com frequência os espelhos para iden�ficar o 

que vem atrás do seu carro e, girar a cabeça por sobre 

os ombros para confirmar a ausência de outros carros.  

9 – Na hora de girar a cabeça, não se desligar o que 

acontece à sua frente. Enquanto a atenção está voltada 

para trás, um carro pode frear de repente e estar 

novamente diante de um ponto cego, só que à frente 

dos próprios olhos. 
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10 – Se es�ver pretendendo passar um determinado 

automóvel, lembrar que tais locais não vistos são 

maiores do que os de um carro comum. 

             O ajuste do retrovisor interno deve refle�r o 

máximo da área traseira do automóvel, já que os 

externos devem refle�r o máximo possível do meio 

externo, observando uma pequena área, 

aproximadamente 1 cm, para o enquadramento das 

respec�vas laterais do veículo. O ajuste pode ser feito 

fechando-se o espelho até começar a ver a ponta 

traseira do veículo, quando é preciso abrir um pouco 

novamente, mantendo-se a linha do horizonte um 

pouco abaixo do meio do espelho. No caso de manobras 

de estacionamento, as guias e laterais do veículo podem 

ser vistas com um pequeno movimento da cabeça. 

                A permanência de quaisquer elementos 

entre o espelho interno e o vidro traseiro, por menores 

que sejam, atrapalha a visibilidade; e há o perigo de que 

esses objetos se tornem projéteis letais no caso de 

colisão que os arremessem para frente contra os 

ocupantes. Por isso, é importante evitar objetos mal 

acomodados ou sobre o porta-pacote traseiro. 

                Deve-se evitar a colagem de adesivos nos 

vidros traseiros, pois eles reduzem a visibilidade e 

aumentam o risco de acidentes. Na ausência de 

ocupantes, recomenda-se abaixar os encostos de 

cabeça do banco traseiro. Essa prá�ca beneficia a 

visibilidade pelo vidro traseiro. Embora seja complicado 

alterar as caracterís�cas originais dos veículos, há 

recursos que podem minimizar as limitações de 

visibilidade, como a implantação de pequenas câmeras 

na traseira do automóvel, permi�ndo que o motorista 

enxergar o ambiente antes de executar uma manobra 

de ré, percebendo a u�lização de cones, pequenos 

muros e, principalmente, crianças. Os automóveis 

maiores, como caminhões, ônibus, carretas e 

“treminhões”, possuem áreas de pontos cegos bem 

maiores do que as dos automóveis. O fato dos 

condutores estarem em uma altura mais elevada não 

significa, necessariamente, que eles tenham melhor 

campo visual e conhecimento do que ocorre ao redor 

dos veículos. Modelos mais novos de caminhões vêm 

equipados com múl�plos espelhos retrovisores, 

inclusive aqueles que são colocados sobre a porta 

lateral direita, reduzindo a área cega próxima à roda 

dianteira. Portanto, para caminhões que não possuem 

esses espelhos extras, é recomendável a instalação, 

para que o condutor tenha as áreas cegas reduzidas, 

principalmente do lado direito, que é mais susce�vel a 

colisões nas manobras. 

              Os números de acidentes no Brasil demonstram 

o quanto precisa ser feito em relação à segurança dos 

usuários das vias, já que cerca de metade dos que 

morrem no trânsito são pedestres, e uma parcela 

destes, significa�va em muitos locais, morre à noite. Por 

isso, a iluminação de travessias de pedestres, 

construção de passarelas e outras soluções precisam ser 

adequadamente planejadas e implantadas para auxiliar 

na segurança viária e reduzir ví�mas. Ver e ser visto no 

trânsito à noite, a tempo, pode ser a diferença entre 

sofrer ou não um acidente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            O presente estudo iden�ficou uma forma 

bastante simples de se eliminar um problema 

enfrentado por pra�camente todos os motoristas. Com 

as ruas cheias de carros e caminhões, é di�cil até achar 

espaço para trocar de via. Essa manobra fica perigosa se 

o retrovisor estiver mal regulado.  

               Devido a isso, muitos acabam acontecendo. Em 

qualquer meio de locomoção o motorista não está livre 

desses riscos. Sabendo disso, fica mais prá�co visualizar 

que muitas das lacradas que se leva nas vias de trânsito 

estão vistas quanto a não visibilidade dos condutores ao 

avistarem as motos, que movimentam nas vias numa 

velocidade alta a que é permi�da. Não há es�ma�va de 

quantos acidentes são causados por pontos cegos, mas 

a falta de conhecimento desses pontos pode explicar 

parte das inúmeras colisões laterais que ocorrem  entre 
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os automóveis maiores e automóveis ou motos, 

principalmente em conversões e mudança de faixas à 

direita, em que os locais não vistos são maiores e, que 

conversões, quando bem sinalizadas, não representam 

nenhum perigo. Para se evitar muitos dos acidentes, é 

necessário atentar a muitos fatores. A redução 

da velocidade nos corredores também é importante. 

Portanto, tem-se etapas para ter uma reação ou mesmo 

parar quando tomar uma determinada fechada.  

              Este ar�go pode ser usado para trabalhos com 

educação no trânsito e também em sala de aula, em 

aplicação dos conceitos de Física através de exemplos 

prá�cos. 
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UMA REALIDADE REFLETIDA: O PAPEL DAS IMAGENS PARA (RE)  PENSAR A EDUCAÇÃO  
 

A REFLECTED REALITY: THE ROLE OF IMAGES TO (RE) THINK EDUCATION 
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RESUMO 
 
As imagens são registros, reflexos, fragmentos de realidade (PEIXOTO; MONTE -MÒR, 2000). Por meio delas fomos 
ins�gados a escrever este texto, em busca de problema�zar e analisar as desigualdades socioeconômicas que têm 
afetado a sociedade e, por conseguinte, a educação brasileira. Voltamo-nos, portanto, para algumas imagens, fazendo 
a seguinte indagação: como elas podem nos ajudar a pensar a questão das desigualdades que afetam  a educação, 
acentuadas com a pandemia da Covid-19? Pensando como Bogdan e Biklen (1994) e como Joly (1994) buscamos 
descrever a analisar as imagens, a par�r de um movimento práxico, de ação e reflexão, (FREIRE, 1987), por meio do 
qual tecemos algumas reflexões que nos levam, ao final, a conclu ir que as imagens, bem como os recursos 
tecnológicos, podem ajudar a impulsionar (tensionar) polí�cas e prá�cas para o campo da educação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Imagens. Acesso à Educação. Covid-19. Tecnologias. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
Images are records, reflec�ons, fragments of reality (PEIXOTO;  MONTE-MÒR, 2000). Through them we were 
encouraged to write this text, seeking to problematize and analyze the socioeconomic inequali�es that have affected 
society and, consequently, Brazilian educa�on. We turn, therefore, to some images, asking the following ques�on: 
how can they help us to think about the issue of inequali�es that affect educa�on, accentuated with the pandemic of 
Covid-19? Thinking as Bogdan and Biklen (1994) and as Joly (1994) we seek to describe to analyze the images, from a 
prac�cal movement, ac�on and reflec�on, (FREIRE, 1987), through which we weave some reflec�ons that lead us, at 
the end, to conclude that the images, as well as technological resources, can help to boost (tension) policies and 
prac�ces for the field of educa�on. 
 
KEYWORDS: Educa�on. Images. Access to Education. Covid-19. Technologies. 
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A ESCRITA ENQUANTO R EFLEXO DE IMAGENS 
PENSADAS 

 

Interessar-se pela imagem é também 
interessar-se por toda a nossa história. 
(Mar�ne Joly) 
 

 

O estudo em questão é fruto do nosso 

interesse pelas imagens, compreendendo-as como 

possibilidade para pensar a educação e, por 

conseguinte, pensar a nossa prá�ca como professores 

que se propõe a pesquisar, a problematizar a educação 

e o co�diano das escolas, que, nos anos de 2020 e 2021, 

se agravou mais ainda em virtude da pandemia da 

Covid-19. Par�mos, portanto, da seguinte questão: 

como as imagens nos ajudam a refle�r e compreender a 

educação, frente aos desafios atuais?  

Nos inspiramos, inicialmente, em Malta (2013), 

ao tratar o “ uso das imagens na educação como 

elemento potencializador”. E estabelecemos um diálogo 

com Freire (1987; 2007), no sen�do de compreender a 

educação enquanto um “ato polí�co”, visto que é 

atravessada pelas questões sociopolí�cas. Nesse 

sen�do, as imagens – fotografias, memes, recortes de 

jornais, desenhos, filmes – apresentam elementos 

significa�vos, expressando momentos, “leituras de 

mundos” específicas, a par�r de diferentes ó�cas.  

Acreditamos, com isso, que as imagens, com 

suas próprias formas de expressão plás�ca, trazem 

contribuições para uma análise acerca do contexto da 

educação, assim como pode trazer para a prá�ca 

docente. Portanto, o nosso objetivo consiste em – 

mediados pela “práxis” (FREIRE, 1987) e pelas imagens 

(JOLY, 1994) – discu�r acerca dos desafios da educação 

brasileira. Sendo assim, o movimento da escrita que ora 

percorremos é reflexo da nossa forma de 

pensar/analisar algumas imagens (3), que ao escrever se 

entrelaçam com outras imagens (fruto das memórias). 

Por isso, práxico, a escrita, enquanto movimento de re-

fazer reflexivo, se torna extremamente forma�va, visto 

que nos possibilita uma interlocução prá�co-teórica, 

levando-nos a olhar para os problemas que afetam a 

escola, sobretudo nestes tempos de pandemia, 

ins�gando-nos a pensar outros fazeres, outras prá�cas 

educativas. 

Par�ndo dessa premissa, acreditamos que as 

imagens narram, refletem uma realidade, transmite 

uma história, um momento, e apresentam elementos 

que podem suscitar outros diálogos. Dito isso, elas nos 

possibilitam narrar a realidade, a par�r das nossas 

leituras, das nossas impressões, e, com isso, nos 

educamos. A exemplo disso, destacamos como exemplo 

os “Círculos de Cultura” freireanos que, segundo 

Brandão (2016, p. 101) “se inicia com um diálogo em 

que, através de sucessões de imagens suges�vas, os 

educandos se descobrem como seres do mundo da 

cultura”. 

Do ponto de vista metodológico, dialogamos 

com a ideia de que "a investigação qualita�va é 

descri�va" (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48), e que os 

pesquisadores "interessam-se mais pelo processo do 

que simplesmente pelos resultados ou produtos" (Idem, 

p. 49). Aprendemos com o processo. A par�r da nossa 

“curiosidade epistemológica” (FREIRE, 1996) e do desejo 

de problema�zar a realidade, de discu�r os desafios da 

educação a par�r de imagens. Movidos por este desejo, 

iniciamos uma busca na internet no sen�do de 

iden�ficar imagens que apresentem elementos capazes 

de contribuir para uma compreensão mais ampla acerca 

do campo da educação e dos seus desafios, que, em 

função do contexto pandêmico,  se acentuaram mais 

ainda.  

Por meio de “quefazer” (FREIE, 1987) 

problematizador, afirmamos que o eixo central desta 

discussão é a educação, e que ela foi entrelaçada por 

categorias como “desigualdade social” , “acesso a 

tecnologias” e “equidade”. Para tanto, organizamos o 

trabalho em quatro momentos: nestas notas 

introdutórias, seguindo-se da problematização acerca 

de tecnologias e educação, passando por uma discussão 

acerca do acesso, pelo direito à educação, e finalizamos 
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tecendo algumas reflexões, na busca de re-pensar estas 

e outras prá�cas, ressaltando o nosso papel de 

professores-pesquisadores com o campo da educação. 

 

LOGANDO IMAGENS E PROBLEMATIZANDO A RELAÇÃO 

ENTRE TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO 

 

No início, havia a imagem. Para onde quer 
que nos viremos, existe a imagem. (Joly 
Mar�ne) 
 

 

O contexto da pandemia – Covid 19 – 

intensificou as discussões acerca da relação entre as 

tecnologias e a educação. Ao mesmo tempo, ele vem 

nos ins�gando a refle�r sobre os desafios enfrentados 

pelo campo da educação, tendo em vista a paralisação 

das a�vidades presenciais, no âmbito das escolas, 

enquanto medida necessária na tenta�va de reduzir a 

disseminação do vírus. Acerca deste assunto, vários 

estudos já foram realizados, a exemplo do que mostram 

Vieira e Seco (2020), numa revisão de literatura que 

analisa estudos sobre a educação durante este período 

pandêmico. Acentuamos, com isso, que em função das 

mudanças que ocorreram, em que as a�vidades 

presenciais passaram a dar lugar às a�vidades remotas, 

mediadas por recursos tecnológicos, a discussão sobre 

educação e tecnologias ganhou mais visibilidade no 

âmbito da educação. 

Assim, levando em consideração a relação 

tecnologia-educação, optamos por inves�gar e analisar 

as imagens, tendo em vista que elas são meios de 

comunicação e expressão que possibilitam nos 

conectar, logar, acessar outras realidades (JOLY, 1994), 

entrecruzando o nosso olhar com o olhar do outro que 

registra e compar�lha, e dos tantos outros que re-

compar�lham, dando a ela um lugar múl�plo e 

polissêmico no universo digital. Dialogamos com Joly 

(1994, p. 155) porque acreditamos que a compreensão 

de uma imagem “necessita que seja tomado em linha 

de conta o contexto da comunicação, da historicidade 

da sua interpretação, assim como as suas 

especificidades culturais”. Seguindo nessa mesma 

direção, afirmamos que  

 

A imagem não pode, assim, ser percebida 
apenas como uma transposição do real, 
pois, exis�ndo em função de um receptor, 
ela tem suas propriedades e seus 
circuitos. Nesse sen�do, ela tem 
correlação direta comum a forma de 
representação daquele ou daquela que a 
lê, podendo, então, ser percebida como 
uma reprodução do real, como algo que 
pertence à ordem do imaginário. 
Imaginária ou concreta, a imagem é um 
instrumento de comunicação que se 
assemelha ou se confunde com o que 
representa; "visualmente imita�va, ela 
pode enganar e educar. Reflexo, ela pode 
conduzir ao conhecimento" (PEIXOTO; 
MONTE-MóR, 2000, p.  13, grifo das 
autoras ao fazer referência a JOLY, Col. 
128, 1993, p. 13). 
 

 

É com base nisso, na nossa condição de 

receptor das imagens, que olhamos para o tempo 

presente, para as inquietações que elas nos provocam: 

de que modo as desigualdades sociais podem interferir 

no acesso às tecnologias e, por conseguinte, no acesso à 

educação? Que elementos as imagens nos oferecem 

para pensar o contexto da educação, tanto no formato 

remoto quanto presencial? Com base nessas 

indagações, nos comunicarmos com/sobre as imagens, 

refle�mos, nos formamos e produzimos outros 

conhecimentos acerca da realidade. 

Dito isso, acreditamos que as questões entre 

educação e tecnologias no Brasil, embora tenham 

avançado no século XX, como acentuam Duarte, Milliet 

e Migliora (2019), ainda são muito incipientes e 

requerem maior atenção. Com isso, o contexto da 

pandemia e a migração (provisória) das a�vidades 

presenciais contribuíram para re-acender o debate 

sobre o tema, especialmente pela forma inesperada 

com que �vemos que lidar com tal problema. Em 

virtude deste problema, questões como espaço, acesso, 
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conexão, disponibilidade de ferramentas (celular, tablet, 

computador) e habilidades com o manuseio das 

ferramentas, entre outros fatores, passaram a 

repercu�r no âmbito da educação. Uma situação que 

reflete, por exemplo, o fato de que grande parte das 

escolas não dispõe de instrumentos capazes de 

es�mular o aprendizado de tais ferramentas, e que,  por 

outro lado, a formação docente ainda é falha quanto à 

preparação para o uso das múl�plas tecnologias em sala 

de aula. 

Sendo assim, entre tantos problemas, a 

pandemia impôs a necessidade de buscar outras 

linguagens, outras possibilidades para tecer diálogos e 

fazer educação. Uma situação di�cil? Sem dúvidas, pois 

a própria crise sanitária implica em insegurança, em 

dúvida, em medo. E de repente no/do meio dela é 

preciso se re-inventar – re-inventar as prá�cas 

educativas – muitas vezes sem o apoio do Estado ou das 

ins�tuições com as quais mantêm vínculos, no caso de 

ins�tuições privadas. E embora reconheçamos que foi 

uma oportunidade para aprender, nos chama atenção a 

morosidade e a precariedade das polí�cas públicas, por 

um lado, e a tenta�va de responsabilização dos 

professores sobre as questões educacionais, por outro, 

sem levar em consideração, por exemplo, fatores como 

as desigualdades socioeconômicas e o acesso aos 

ambientes de ensino. Em função disso, tanto 

professores quanto estudantes encontram-se diante de 

uma situação inusitada: aprender em casa, isolados 

fisicamente e, mas ao mesmo tempo, conectados, se o 

tempo da conexão permi�r. De repente, a “cultura 

digital” que já vinha batendo a nossa porta há algum 

tempo, invadiu as nossas casas, nos incitando a rever 

alguns conceitos, algumas prá�cas e a buscarmos novos 

caminhos, novos fazeres. Além disso, nos conectamos a 

outras fontes, a outras possibilidades de leitura, 

atentando para o fato que vivemos em uma “sociedade 

de redes e de movimentos” e, por conseguinte, “de 

múl�plas oportunidades de aprendizagem” (GADOTTI, 

2019, p. 86). Mas, afinal, que lições �ramos ou 

�raremos (visto que a pandemia não acabou) de tudo 

isso? De uma coisa temos convicção, o cumprimento 

daquilo que está previsto na Cons�tuição Federal de 

1998, de que a educação é um direito assegurado a 

todas as pessoas, fora posto em xeque no decorrer da 

pandemia, conforme detalharemos mais adiante ao 

discu�r as imagens. 

  Um outro fator que merece ser problema�zado 

é que o distanciamento �sico provocado pela pandemia 

trouxe à tona uma discussão que vem se arrastando 

desde a década de 1990. Como se pode observar, a 

própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN nº 9.394/1996, em vários momentos, faz 

referência à questão do uso das tecnologias no âmbito 

da educação, inclusive em seu Art. 62-A, quando ao 

referir-se aos profissionais da educação destaca que a 

formação dos mesmos “far-se-á por meio de cursos de 

conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou 

superior,  incluindo habilitações tecnológicas”. Ocorre 

que passados quase 25 anos da aprovação da LDBEN nº 

9.394/1996 – parece que estamos u�lizando o início da 

pandemia como marco para avançar nestas discussões – 

o que mostra uma certa negligência quanto à u�lização 

das mesmas, bem como o descaso das polí�cas 

educacionais para com esta pauta. 

Nesse sen�do, o contexto pandêmico traz à 

tona uma série de questões de ordem estrutural, social 

e, sobretudo, polí�ca. Por esse mo�vo, a análise 

proposta neste estudo demonstra que se trata de um 

problema que precede a pandemia, o que nos leva a 

concluir que ela apenas acentuou uma questão que já 

vem sendo discu�da tanto no âmbito legal, a exemplo 

da LDBEN e de outros marcos legais, como por 

estudiosos (RIBEIRO, 2018; DUARTE; MILLIET; 

MIGLIORA, 2019). Sendo assim, o contexto da pandemia 

além de acentuar as desigualdades sociais, aponta para 

a necessidade de polí�cas que viabilizem o uso de 

múl�plas tecnologias nas salas de aulas, sobretudo do 

computador como um instrumento de mediação, de 

criação, de possibilidade para estabelecer outros 
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diálogos, outras leituras, tendo em vista a relação 

existente entre o mundo real e o mundo virtual, no 

acesso ao conhecimento.  

Temos clareza de que está é, sem dúvidas, uma 

discussão densa, pois requer um olhar problematizador. 

Por isso, defendemos que a educação é um caminho por 

meio do qual podemos discu�r sobre os diversos usos e 

possibilidades que as tecnologias nos trazem, 

especialmente a internet (RIBEIRO, 2018), pois diante 

do bombardeio de informações que recebemos todos 

os dias, emerge a necessidade de a escola 

problematizar, analisar, sobre o uso das mesmas, a fim 

de trabalhar a formação do pensamento crí�co. 

Portanto, apesar da indignação ou o desespero de 

muitos (professores, estudantes e família), acreditamos 

que há um quê de pedagógico em toda esta situação, 

como lembrou Santos (2020). E como resultado, a 

percepção de que as tecnologias não podem ser 

ignoradas pela escola.  Afinal de contas, após os 

mimeógrafos, os retroprojetores, a televisão, o vídeo 

cassete, estamos tendo que lidar como celulares, 

computadores, tablets, imprimindo novos desafios que, 

por sua vez, implicam na necessidade de nos 

reinventarmos e de reiventar a educação. Para tanto, é 

imprescindível que se conheça a realidade dos 

estudantes, de modo que se possa desenvolver 

estratégias de ensino capazes de atendê-los. 

 

POR ENTER IMAGENS, SENTIDOS E DIÁLOGOS! PELO 

DIRETO À EDUCAÇÃO 

 

Compreendendo as imagens como 

possibilidades de expressar as leituras de mundo, de 

exprimir e gerar sen�dos (RIBEIRO, 2018), chegamos a 

elas a par�r de enters, de buscas na internet e de com-

par�lhamentos. Cientes de que no contexto atual 

estamos envolvidos por imagens, copiadas, coladas, 

compar�lhadas, optamos por problema�zá-las, com 

vista em uma análise crí�ca acerca da realidade atual e 

das implicações para o campo da educação. O que 

podemos apreender das imagens? O estudo ressalta 

isso, uma discussão a par�r de três enters, de três 

imagens, que nos possibilitaram, como professores-

pesquisadores, problema�zar, analisar, a par�r dos 

elementos figura�vos, das leituras que elas nos 

oportunizaram fazer, mediadas, obviamente, por nossas 

leituras de mundo e por nossas experiências docentes. 

 

ENTER 1: Para pensar a Desigualdade Social 

 
FONTE: h�ps://ceert.org.br/no�cias/educacao/26664. 
Acesso em: 09 abr. 2021.  
 

Após a eclosão da “pandemia” da Covid-19, as 

desigualdades socioeconômicas ficaram mais evidentes 

no Brasil, refle�ndo na vida escolar dos estudantes, 

conforme observamos na imagem acima. Marcada por 

dois registros, duas realidades, a imagem nos ins�ga a 

discu�r sobre como as desigualdades imperam, 

interferindo no contexto educacional. A par�r deste 

olhar, temos, de um lado, um jovem estudando em um 

espaço adequado, com o acesso a livros e ao notebook. 

Observe-se que se trata de uma sala espaçosa, com uma 

estante com livros, o que possibilita o contato com 

outros materiais, com outras leituras e com a pesquisa. 

Do outro lado, iden�ficamos a presença de uma jovem 

que não dispõe de apoio tecnológico e sequer de 

espaço para estudar, algo que se pode notar pela 

presença de uma mulher e duas crianças 

(provavelmente mãe e irmãos), ao fundo, dividindo o 

mesmo espaço.  

Esta é, portanto, uma situação que não é 

meramente ilustra�va, mas que reflete as três 

dimensões de desigualdade educacional apontadas por 
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Sampaio e Oliveira (2015, p. 511): “de acesso, de 

tratamento e de conhecimentos”. Estes mesmos 

autores nos lembram que “Quando olhamos para a 

história de nosso país, vemos que o acesso à educação 

foi marcado por fortes desigualdades: ora pelo não 

acesso ao sistema escolar, ora pela exclusão dentro do 

próprio sistema ou, ainda, pelo acesso a padrões 

diferentes de qualidade educacional” (Idem, p. 512). 

Sobre a questão da desigualdade de acesso, apesar de 

alguns marcos legais como a CF 1988 e a LDBEN nº 

9.394/1996 proporem o acesso de educação para todos, 

o Brasil ainda não conseguiu alcançar o acesso, 

especialmente no ensino médio. Porém, esta questão se 

agrava com a pandemia, e o problema do acesso às 

a�vidades escolares no modo remoto, acaba resultando 

em novas discussões, agora em função das dificuldades 

de acesso à internet ou de não dispor de recursos 

suficientes, como apontado pela pesquisa do 

GESTRADO (2020). Diante deste cenário, 

acessar/assis�r/par�cipar das aulas passou a ser um 

desafio para muitos estudantes, especialmente 

estudantes de classe popular, a exemplo do observado 

na imagem.  

No que se refere ao tratamento, destacamos o 

papel da comunicação com estes estudantes, bem como 

na relação família x escola, visto que na prá�ca o 

estudante de classe popular além de não dispor de 

recursos suficientes, pouco ou nada contam com a 

mediação e suporte familiar, uma vez que os pais, 

muitas vezes, têm uma escolarização inferior à deles.  E, 

ao final, somando-se tudo isso, a aprendizagem não 

acontece de forma sa�sfatória, resultando na 

desigualdade de conhecimentos, afinal, enquanto uns 

têm acesso a livros, computador, espaço �sico 

adequado, outros dispõem apenas do que seria um 

caderno, enquanto divide o pequeno espaço com a 

família. 

Diante disso, concluímos que as desigualdades 

socioeconômicas contribuem para acentuar a 

desigualdade educacional. Trata-se, portanto, de um 

“fenômeno complexo” (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2015, p. 

26), de "um conceito polissêmico composto por 

múl�plas dimensões e suas relações" (Idem, p. 527). 

Pensando assim, voltamos o nosso olhar implicado para 

a escola, destacando o quão é importante estabelecer 

relações mais humanizadas, diálogos com os estudantes 

e suas famílias, a fim de conhecê-los melhor. E, ao que 

parece, a pandemia – em função do fechamento das 

unidades escolares como estratégia para evitar a 

difusão do vírus da Covid-19 – possibilitou esse olhar 

mais atento para os estudantes e para as famílias. Ao 

mesmo tempo, ins�ga a pensar em como as 

desigualdades interferem e são reproduzidas na/pela 

escola, no contexto presencial, e, em virtude de não 

conhecer a realidade dos estudantes, alguns es�gmas 

como “desinteressados”, “não querem nada com a 

vida”, entre outros, são reproduzidos ano após ano, sem 

conhecer, de fato, a realidade do estudante, o que se 

passa no seu co�diano.  

Tudo isso apresenta elementos que nos levam 

a indagar qual, de fato, é o papel da escola? E da 

educação? Até que ponto as polí�cas educacionais têm 

contribuído para superar as desigualdades social e 

educacional? Diante disso, reiteramos que as imagens 

além de servir como registros, nos servem como 

instrumentos para refle�r e pensar as questões 

educacionais. Por outro lado, tais imagens nos 

apontam para a necessidade de observar o espaço 

escolar, o seu entorno , de modo que possamos 

conhecer os estudantes e buscar estratégias de ensino 

que possam contribuir com o desenvolvimento da sua 

aprendizagem, o que passa pelo acesso ao 

conhecimento e, por conseguinte, por meios que 

democra�zem o acesso a todas as pessoas.  

 

ENTER 2: Para pensar as discrepâncias do/no “acesso” 

às tecnologias 
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FONTE:h�ps://www.andes.sindoif.org.br/2020/05/2
4/o-ensino-remoto-a-pandemia-e-a-educacao-do-
faz-de-conta. Acesso em: 09 abr. 2021.  

 

 Ampliando a discussão, nesse movimento de 

busca e indagação, par�mos das desigualdades para 

pensar as discrepâncias no que se refere ao (não)acesso 

às tecnologias, acentuado no contexto da pandemia, 

conforme já assinalamos. De acordo com pesquisa 

realizada pelo GESTRADO “A pandemia de Coronavírus 

(Covid-19) enfrentada na atualidade tem impactado 

fortemente os sistemas educacionais em todo o mundo, 

ensejando novas situações de trabalho” (2020, p. 5). 

Essas novas situações de trabalho, novos formatos de 

aula, têm impactado na vida de estudantes e 

professores, resultando em desafios, sobretudo quando 

se trata de estudantes das classes populares. Sendo, 

assim destacamos que 

 

Além das complexas questões 
pedagógicas rela�vas ao ensino remoto, a 
discussão sobre o contexto atual do 
trabalho docente envolve o tema da 
infraestrutura das escolas, das condições 
sociais e de saúde de toda a comunidade 
escolar. O d ebate envolve ainda, as 
questões rela�vas às condições de 
trabalho dos profissionais de educação 
tanto no que se refere às adaptações 
necessárias para a oferta de educação 
remota quanto à retomada das a�vidades 
presenciais, quando isso for possível, já 
que eles se encontram na linha de frente 
do processo de reorganização escolar 
(GESTRADO, 2020, p. 5). 

 
 

 E por tratar de reorganização escolar, de 

trabalho docente, professores e professoras se deparam 

situações como as retratadas pelas imagens, nas quais 

muitos estudantes não dispõem dos instrumentos 

necessários para assis�r acompanhar as aulas, o que 

interfere na questão do acesso. Diante disso, as imagens 

por nós analisadas nos apontam para duas realidades 

dis�ntas, porém dentro de um mesmo modelo de 

sociedade, o modelo capitalista. Assim, ao retratar 

estudantes em dois espaços dis�ntos avultamos para as 

marcas das desigualdades socioeconômicas e os seus 

impactos na educação. Ao analisa-la, observamos que 

um encontra-se com a “janela aberta” para a 

universidade, contando com apoio de tecnologias 

(celular, televisão, notebook), com espaço adequando 

para estudo, possibilitando em um maior contato com 

outras fontes de conhecimentos, com diferentes �pos 

de textos e imagens que contribuem para o 

desenvolvimento da sua aprendizagem. Neste caso, 

acentuamos para a “janela aberta” enquanto metáfora, 

no sen�do de ter oportunidades, sen�do este que, 

muitas vezes, sustenta o discurso meritocrá�co. Ora, as 

condições de acesso, as múl�plas “janelas” que se 

abrem a par�r do computador, da internet, por 

exemplo, uma vez trabalhadas de forma crí�ca, com o 

obje�vo definidos, fazem a diferença no processo de 

aprendizagem. Outro estudante, por sua vez, encontra-

se com a “janela fechada”, ou seja, não dispõe dos 

recursos e condições suficientes para estudar. Logo, tais 

questões passam pelo contexto polí�co e social, 

refle�ndo as marcas da desigualdade e como elas 

impactam no acesso e, sobretudo, na permanência à 

escola. 

Abrindo um parêntese sobre a questão da 

meritocracia, apenas para contextualizar, Dubet 

assevera que “as sociedades democrá�cas escolheram 

convictamente o mérito como um princípio essencial de 

jus�ça: a escola é justa porque cada um pode obter 

sucesso nela em função de seu trabalho e de suas 

qualidades” (2004, p. 541). A par�r dessa afirmação, 

queremos lembrar que o discurso meritocrá�co não 

leva em consideração as desigualdades que imperam 
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em torno do processo de escolarização, pautando-se, 

muitas vezes, em um ideal de igualdade que inexiste no 

presente, projetando-se em um futuro, onde se você 

alcançar é mérito, senão, foi porque não se esforçou o 

bastante. Mas, as condições de acesso foram iguais? Por 

meio da imagem podemos notar que há condições 

díspares, cabendo à escola conhece-las para buscar as 

melhores estratégias de trabalho. Sendo assim, o 

contexto da pandemia contribuiu para dar maior 

visibilidade a problemas que afetam a educação 

brasileira ao longo da sua história, convidado a re-ver e 

re-pensar prá�cas, e chamando atenção para a 

precariedade das polí�cas sociais e educacionais. 

Ante o exposto, concluímos que não dá para 

desconsiderar que as desigualdades sociais, as 

condições socioeconômicas interferem na 

aprendizagem dos estudantes. Daí surge, cada vez mais, 

a necessidade de inves�r na escola e na formação 

docente, sobretudo no que se refere ao uso das 

tecnologias como parte das suas aulas. Afinal, “estamos 

vivendo uma nova era, muito semelhante às viagens ao 

mundo desconhecido dos séculos XV e XVI. Sem um 

mapa de navegação nossa viagem nesse mundo será 

muito di�cil” (GADOTTI, 2019, p. 90). Assim, diante 

destas viagens, agora navegadas no oceano digital, de 

múl�plas possibilidades, o “mapa de navegação” 

implica no planejamento, na busca, da sistematização, 

em saber onde se quer chegar. Em relação a isto, 

ressaltamos que foi navegando por entre teorias, 

experiências prá�cas, imagens e tecnologias que 

elaboramos o nosso mapa e que chegamos a este breve 

tratado sobre a educação. 

 

ENTER 3: Para pensar a Equidade 

 

FONTE: MOSTAFA, Joana, 2017, slide 4/293.  

 

Por meio desta úl�ma imagem, nos propomos 

a fazer um paralelo entre a igualdade, a equidade, a 

par�r de um olhar para a realidade. Depreendemos, por 

meio da na nossa leitura que a presença de muros, de 

barreiras, assim como as janelas elucidadas 

anteriormente, aponta para os distanciamentos, as 

discrepâncias socioeconômicas que impossibilitam com 

que o acesso à educação, a determinados bens 

culturais, a saúde, a moradia se dê de forma diferente 

na sociedade brasileira. Assim, par�ndo de um olhar 

para a realidade notamos que os “grandes” (conforme 

demonstrado no Enter 3) se encontram sempre numa 

situação de privilégio. E essa “grandeza”, dentro do 

sistema capitalista está associada a poder, a uma 

situação socioeconômica mais abastada que o distancia 

dos demais, resultando na des-igualdade.  

Sob uma outra ó�ca, o primeiro contexto da 

imagem (que se encontra dividida em três situações) 

vem nos mostrar que em uma sociedade marcada por 

questões sociais gritantes, a igualdade de direitos não 

dar conta de solucionar os problemas. Basta 

analisarmos as imagens anteriores, e percebermos que 

todos têm direito (igual) à educação, mas as condições 

de aprendizagem são diferentes, o que contribui para a 

manutenção da desigualdade. Ou seja, se analisarmos o 

contexto em destaque, percebemos que houveram 

estratégias de “igualdade” para todos, mas mesmo 

assim, o acesso a todos não foi assegurado, 

privilegiando as classes mais abastadas, em outras 

palavras, “os grandes”.  

É nesse contexto, entre a luta pela igualdade 

em um contexto desigual que vemos surgir o princípio 

da equidade, com vista em um maior equilíbrio de 

oportunidades, em jus�ça social. Contudo, sabemos que 

                                                           
3 Disponível em:  
h�ps://slideplayer.com.br/slide/12075548/. Acesso: 20 
abr. 2021.  
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se trata de um desafio, pois isso mexe com os privilégios 

“dos grandes”, conforme se pode observar. Nota-se que 

para além da igualdade de acesso, que é muito 

importante, questões como permanência e qualidade 

são imprescindíveis para que se alcance a equidade. Por 

esse mo�vo, precisamos ficar atentos ao fato de que 

“nenhuma escola consegue, sozinha, produzir uma 

sociedade justa” (DUBET, 2004, p. 545), assim como é 

um erro querer atribuir os problemas da educação aos 

professores, uma vez que a educação é norteada pelas 

polí�cas, que vão desde os inves�mentos em 

infraestrutura até o currículo.  

Assim, por meio das imagens procuramos 

trazer elementos para uma discussão que não se esgota 

aqui, mas que apresenta pistas, no sen�do tensionar, de 

refle�r sobre as discrepâncias da educação, de modo 

que se possa ins�gar – mesmo diante dos desafios 

avultados com a pandemia da Covid-19 – a luta por 

maior equidade, ou seja, que estudantes oriundos de 

classes populares possam ter direito ao acesso e 

permanência à escola, bem como e à qualidade do 

ensino e o acesso a várias fontes de conhecimento, 

inclusive, das múl�plas tecnologias. 

 

IMAGENS E TECNOLOGIAS: UMA TESSITURA QUE NOS 

INSTIGA A PENSAR OUTRAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

 Na nossa análise, quando optamos por 

trabalhar com esta inter-relação entre imagens e 

tecnologias e educação, pensamos em, antes de mais 

nada, re-pensar a nossa prá�ca docente, à medida que 

aguçamos o nosso olhar. Diante de tantas imagens que 

passam diante de nós todos os dias, desde as imagens 

reais ou aquelas que vemos por meio da televisão e da 

internet, será que estamos conseguindo lê-las 

cri�camente, ou apenas elas passam diante dos nossos 

olhos causando pouco ou nenhum impacto? 

Consideramos, portanto, que o exercício de 

problematizar e analisar as imagens possibilitou que 

voltássemos o nosso olhar para a educação, para a 

escola e suas prá�cas.  

 Cientes disso, concordamos com San� (2018, 

p. 46) que “o tema da imagem é um tabu no universo da 

educação, educação esta que se cons�tui 

fundamentalmente sobre o cânone do texto”, ou seja, 

do texto escrito. Porém, queremos chamar atenção 

para o fato de que as imagens também são textos, visto 

que resultam em múl�plas leituras, a exemplo da que 

fizemos no decorrer deste estudo. Isso significa dizer 

que cada pessoa, a par�r das suas “leituras de mundo” 

(FREIRE, 1989), poderá fazer uma leitura diferenciada, a 

par�r de diferentes perspec�vas. Ainda em diálogo com 

San�, acrescentamos que “A questão da imagem se 

torna paradigmá�ca e estratégica na medida em que 

vivemos em uma época em que as subje�vidades 

contemporâneas se constroem pelo seu hibridismo com 

as redes, com a cultura de massa ligada às tecnologias, 

que são estruturalmente imagé�cas” (2018, p. 46).  

 Dito isso, reiteramos a importância da nossa 

“curiosidade epistemológica” (FREIRE, 1996), de 

navegar neste universo. Sim, pois foi essa curiosidade 

de conhecer, de problema�zar as imagens, que tecemos 

este diálogo, mediados por canais de comunicação, 

como e-mail e Whatsapp. Aos poucos, aquela 

“curiosidade ingênua”, que não mobiliza a pensar, 

encontrou eco nas três imagens referenciadas 

anteriormente, possibilitando uma análise. Uma 

curiosidade que serve como base para uma educação 

problematizadora, crí�ca, comprome�da com a busca, 

que faz indagar as imagens, descrevê-las, narrá-las, 

dissertá-las. Enfim, que favorecem a uma re-criação, 

uma re-leitura do mundo.  

Por tudo isso, adver�mos para o importante 

papel exercido pelas imagens no campo da educação. 

Lê-las, decifrá-las, observá-las, interpretá-las, 

possibilitam a aproximação e o re-encontro do leitor 

com outras realidades, resultando em uma 

experiência múl�pla, pessoal e sempre nova e diversa. 

Face a isto, defendemos que a imagem “encarna uma 

dimensão estratégica através da qual podemos 
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ressignificar a educação e nosso lugar, como 

professores, nela” (SANTI, 2018, p. 65) e acerca dela, 

por meio de uma ação cole�va, par�cipativa e dialógica. 

Afinal, as imagens, apesar de não fazer uso de palavras, 

nos provocam a pensar, a fazer associações, narrando 

ou não narrado, resultando em uma “polifonia de 

narra�vas” (Idem).  

Nesse sen�do, de forma polifônica, o estudo 

contribuiu para ressaltar que as imagens nos ajudam a 

pensar, a indagar a realidade, a par�r dos inúmeros 

elementos que elas trazem e a capacidade de fazer 

associações com experiências vividas. Por meio delas, 

questões como a desigualdade social (e escolar), acesso 

e equidade, ganham destaque neste estudo, como um 

convite a se indignar e a pensar em outras prá�cas 

possíveis, de enfrentamento aos problemas que afligem 

a educação. Diante disso, a comunicação, a valorização 

da cria�vidade e da cultura se apresentam como 

caminhos possíveis para o enfrentamento de alguns dos 

problemas. Mas não são o bastante, há que se 

assegurar o direito ao acesso, à permanência e à 

qualidade do ensino, conforme previsto nos marcos 

legais por nós citados: CF 1988 e LDBEN 9.394/1996. 

E na questão do acesso, este texto reitera o seu 

papel polí�co, ao destacar o papel forma�vo do acesso 

aos bens culturais, às tecnologias, a múl�plas �pologias 

textuais e, por conseguinte, às múl�plas leituras. Diante 

disso, as imagens, enquanto registros e reflexos do 

co�diano, nos servem como base, como ponto de 

par�da para pensar os problemas enfrentados pela 

educação, em seus diferentes espaçotempos e 

contextos. Sobre este assunto, acreditamos que a 

pandemia tem nos convidado a pensar outros espaços 

(onde o aluno se encontra, em qual espaço, dispõe de 

condições adequadas para estudar) e tempos (o tempo 

da conexão, o tempo da leitura e de realizar a�vidades), 

e contextos (dispõem de instrumentos – notebook, 

celular ou tablet; precisa ser dividido com outros 

membros da família; o espaço em que se encontram, 

bem como a iluminação é adequado? Estão se 

alimentando?). Há, ainda, um agravante quando se trata 

e crianças, visto que precisam dos pais para orientar.  

A par�r do nosso olhar para o tema, dos nossos 

diferentes tempos e espaços, fomos tecendo as nossas 

considerações no decorrer do texto, reconhecendo a 

potência das imagens para pensar o contexto da 

educação brasileira. Dito isso, reiteramos que as 

imagens possibilitam o encontro com ideias e conceitos, 

transmitem informações, estão carregadas de intenções 

e, por esse mo�vo, podem contribuir com o processo de 

aprendizagem. E no decorrer deste estudo, elas nos 

ensinaram, nos ins�garam a escrever, a pensar a nossa 

prá�ca, a discu�r acerca da educação, voltando-nos 

para a questão das desigualdades acentuadas com a 

pandemia do Covid-19. Ao final, consideramos que as 

imagens têm muito a nos comunicar, que por trás delas 

pode haver uma carga ideológica que precisa ser 

explorada, daí a necessidade de pensar, de olhar para os 

diversos cenários e realidades. Enfim, a leitura de 

imagens se apresenta como um caminho (que se abre 

para outros caminhos), que torna possível interagir, 

mediar, dialogar sobre o acesso ao conhecimento, 

analisando o processo de ensinar e aprender no âmbito 

da escola. E concluímos indagando: é possível a escola a 

par�r das imagens, dos registros dos estudantes? 
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TERCEIRIZAÇÃO E SUAS ARMADILHAS: DESAFIOS DO TRABALHADOR 
 

OUTSOURCING AND ITS TRAPS: WORKER CHALLENGES 
 

 
Antonio Carlos Holanda da Silva 1 

 
 

RESUMO 
 

O presente ar�go apresenta uma discussão sobre o fenômeno da terceirização no Brasil que desafiam os direitos  
trabalhistas. Buscou-se verificar os bene�cios que uma empresa desfruta com a terceirização, entender os prejuízos 
trabalhistas para os empregados, inves�gar a relação da terceirização com o trabalho análogo ao de escravo.  Ressalta, 
ainda, a disposição de gravidade desse quadro por meio da Lei nº 13.429, publicada em 31 de março de 2017, 
aprovada na Câmara dos Deputados, em razão da ampliação da contratação terceirizada, fazendo -a padrão das 
relações do trabalho brasileiro , acarretando prejuízos a evolução das relações trabalhistas. Na metodologia foi feita 
uma abordagem de revisão literária para embasamento desse trabalho acadêmico, tendo como principais referências: 
Cou�nho (2015), Lei nº (13.429) e Girardi (1999). Os principais achados, precarização nas relações trabalhistas, 
condições de empregos múl�plos, salários inferiores e abaixo do mercado, trabalhos sem formalização contratual e 
sem bene�cios, atuação em condições de pressão acima da média e ao aumento da produ�vidade, dentre outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Terceirização. Trabalho. Direitos trabalhistas. 
 

 
ABSTRACT 

This ar�cle presents a discussion on the outsourcing phenomenon in Brazil that challenges labor rights. We sought to 
verify the benefits that a company enjoys with outsourcing, to understand the labor losses for employees, to 
inves�gate the rela�onship between outsourcing and slave -like work. It also emphasizes the seriousness of this 
situa�on through Law No. 13,429, published on March 31, 2017, approved by the Chamber of Depu�es, due t o the 
expansion of outsourced hiring, making it the standard of Brazilian labor rela�ons, resul�ng in losses the evolu�on of 
labor rela�ons. In the methodology, a literary review approach was made to support this academic work, having as 
main references: Cou�nho (2015), Lei nº (13.429) and Girardi (1999). The main findings, precariousness in labor 
rela�ons, mul�ple employment condi�ons, lower wages and below the market, jobs without formal contract and 
without benefits, performance in condi�ons of pressure above average and to increased produc�vity, among others.  
 
KEYWORDS: Outsourcing. Work. Labor rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho no Brasil foi marcado por profundas 

transformações provocadas pelo capitalismo, o 

mesmo realizou o seu pacto estrutural, sobretudo na 

úl�ma década do século XX obje�vando a 

reestruturação produ�va. O ajuste sob categorias 

dependentes gerou transformações no mundo do 

trabalho, em que os efeitos mais evidentes são 

agravos ao desemprego, precarização das relações 

trabalhistas. Tais implicações causaram elevações na 

pobreza e graus de vulnerabilidade da classe 

trabalhadora. 

Inserido nesse contexto, surge a terceirização 

de mão de obra no Brasil, que nos úl�mos anos cresce, 

constantemente, ocasionando discussões acerca de 

sua intenção e contratação. Essa modalidade de 

contrato é apresentada como uma maneira de 

apreciar os serviços prestados, provocando assim, a 

redução das obrigações trabalhistas, e aumento nos 

lucros. Nessa reflexão, a terceirização no  cenário do 

trabalho, deve ser estudada no contexto da 

globalização, do processo de reorganização produ�va 

e das polí�cas neoliberais, mas sem perder as 

condições específicas dos trabalhadores da sociedade 

brasileira. 

O objeto do estudo abordou a terceirização e 

suas armadilhas: desafios do trabalhador, bem como, 

a Lei nº 13.429, publicada em 31 de março de 2017 e 

sua apreciação sobre a regulamentação apresentada 

em seu texto. Tal legislação causa uma totalidade na 

aplicabilidade, desse formato de contratação que é a 

terceirização. 

Inserido nesse contexto, buscou-se verificar os 

bene�cios que uma empresa desfruta com a 

terceirização, entender os prejuízos trabalhistas para 

os empregados, inves�gar a relação da terceirização 

com o trabalho análogo ao de escravo. 

O estudo é da modalidade revisão literária, com 

uma abordagem qualita�va, realizado por meio de 

levantamentos bibliográficos e de ar�gos cien�ficos 

publicados, entre 1988 aos dias atuais, além desses, 

foram u�lizados livros, dissertações e o consenso para 

a estruturação conceitual e referencial teórico do 

trabalho. Assim, buscou-se as evidências mais recentes 

acerca da terceirização e suas armadilhas: desafios do 

trabalhador. Sendo assim, as indicações con�das nessa 

pesquisa, estão de acordo com as propostas nesses 

protocolos. 

 

HISTORICIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO 

 

A terceirização aconteceu de forma não 

planejada, num período decisivo de guerra. As 

potências líderes da primeira aliança foram Alemanha 

Nazista, o Reino da Itália e o Império do Japão, 

enquanto, o Reino Unido e França com seus impérios 

coloniais, China, a União Sovié�ca e os Estados 

Unidos foram os membros do segundo grupo em que 

tornou-se uma era histórica. Eles aplicaram seus 

interesses na fabricação de armamentos para municiar 

as tropas que ficavam na batalha e, não fossem alvos 

vulneráveis de tumultos. 

De acordo com Girardi (1999): 

 

A terceirização foi muito aplicada ao 
longo da segunda guerra mundial, pois 
as indústrias bélicas da época 
precisavam concentrar-se na produção, 
cada vez melhor, das armas n ecessárias 
para manutenção da supremacia aliada. 
Descobriu-se então que algumas 
a�vidades de suporte à produção dos 
armamentos poderiam ser passadas a 
outras empresas prestadoras de 
serviços. O conflito acabou, mas a ideia 
não só ficou como evoluiu e consolidou-
se como técnica administra�va eficaz, 
quando aplicado de forma adequada 
(GIRARDI, 1999, p. 25). 
 
 

No Brasil, a terceirização iniciou com a falência 

do modelo da passagem de importações e com a crise 

que precipitava o processo de concorrência, as 
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empresas brasileiras, a par�r da década de 80, são 

obrigadas a se amoldar às novas normas do Mercado, 

a procurarem novas instabilidades e novas 

orientações. Isto porque, o desenvolvimento da 

tecnologia (informação e comunicação) prosseguia de 

forma ameaçadora, causando uma grande alteração 

na estrutura econômica das empresas. Nesse sen�do 

acrescenta Girardi (1999): 

 

No Brasil a terceirização foi 
grada�vamente implantada com a vinda 
para o nosso país das primeiras 
empresas mul�nacionais, 
principalmente as automobilís�cas, que, 
sendo montadoras, internacionalmente 
dependem da produção de peças, 
entregues a várias outras empresas, 
guardando para si a a�vidade 
fundamental de montagens de veículos 
(GIRARDI,1999, p.26). 
 
 

O procedimento da terceirização incide, dentre 

duas empresas, ou seja, contratante e contratada. A 

empresa contratante deixa de produzir bens e serviços 

e passa a adquiri-las de outra, isso gera a diminuição 

parcial ou total de departamentos que antes 

trabalhavam na empresa. Já a outra forma é o 

contrato de uma ou mais corporações para exercer, 

dentro da “empresa-mãe”, serviços, antes efe�vadas 

por trabalhadores contratados diretamente.  

Quando falamos em direito no território 

nacional, devemos recorrer ao documento de maior 

importância jurídica e que respalda os estatutos e as 

polí�cas em defesa do cidadão brasileiro: a 

Cons�tuição Federal de 1988. É importante 

compreender que o conteúdo deste documento ainda 

não está, totalmente em prá�ca, e muitas das ações 

integradas não correspondem à realidade.  A 

terceirização tornou-se Lei nº 13.429, publicada em 31 

de março de 2017, confrontando com o princípio 

genérico do art. 5º: 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, 
sem dis�nção de qualquer natureza, 
garan�ndo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (BRASIL, 1988). 
 
 

Um dos principais pilares do processo de 

terceirização é a necessidade de concentração na 

a�vidade-fim da empresa, maximizando os talentos 

que existem, dentro da organização. De acordo com 

Pereira (2013, pág. 106): a terceirização contempla 

(três) atores sociais: “trabalhador, empresa 

terceirizante (empresa prestadora de serviços) e 

empresa tomadora de serviços (cliente)”.  

Pereira (2013) ainda acrescenta no que 

concerne as (três) relações jurídicas:  

 

Entre o trabalhador e a empresa 
terceirizante, há vínculo emprega�cio 
(relação de emprego); entre o 
trabalhador e a empresa tomadora de 
serviços, há mera relação de trabalho e 
entre a empresa terceirizante e a 
empresa tomadora dos serviços, há uma 
relação de natureza civil ou empresarial 
(PEREIRA, 2013, pág. 106).  

 
 

A terceirização é associada a precarização do 

trabalho, mas bem demonstrada em sua maneira 

formal, ou seja, o emprego. Sendo assim, destacar as 

armadilhas da terceirização, abordando, ao mesmo 

tempo, questões relacionadas à conceituação e 

legislação. 

De acordo com o desembargador do TRT-10 

(10ª Região) Cou�nho, durante seminário na sede da 

CUT, em Brasília, dia 14 de abril de 2015, a 

terceirização tem conexão com o caos no ambiente de 

trabalho.  

 

[…] A terceirização existe para reduzir 
custos com a mão de obra; essa é a sua 
razão de ordem econômica, logo 
precariza as condições de trabalho, 
reduz salários, aumenta a jornada, a 
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intensidade do trabalho e elimina 
qualquer possibilidade de uma polí�ca 
preven�va de combate aos acidentes do 
trabalho (COUTINHO, 2015).  
  

 

Presume-se que a empresa terceirizada 

necessita ser conhecedora de um serviço sob o risco 

de ser emoldurada como empresa alugadora de mão-

de-obra. E além disso, que deve, tão-somente, está 

vinculada com um tomador de serviços em suas 

a�vidades-meio. Tudo isso prediz a Súmula 331 do TST 

que se tornou Lei nº 13.429, publicada em 31 de 

março de 2017.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

O ramo do Direito do Trabalho é muito 

dinâmico por ter relação com as questões econômicas 

e transformar-se constantemente. Daí, a importância 

de conhecermos sua história e evolução, não só no 

Brasil, do mesmo modo mundialmente. Além disso, é 

um complexo de ins�tuto, princípios e normas 

jurídicas, sendo um objeto cultural do século XIX que 

reuniu fatores sociais, econômicos e polí�cos. Do 

ponto de vista social, com a concentração proletária, 

surge uma inovadora iden�dade profissional, na qual 

colaborou diretamente para o Direito do Trabalho. Já 

no econômico u�lizaram-se da força livre, mas 

subordinada. E por úl�mo, o polí�co com ações 

desenvolvidas no plano da sociedade civil e do Estado.  

Somente, a par�r da Cons�tuição de 1946 os 

trabalhadores começaram a ter par�cipação nos 

lucros, estabilidade, direito de greve e outros direitos. 

A par�r disso surge Leis visando sobre repouso 

semanal remunerado, a�vidades de empregados 

vendedores, 13º salário e salário família. 

 A par�r dessas elucidações sobre a história do 

Direito do Trabalho a Cons�tuição de 1988 tratando 

nos arts. 7º a 11, no Capitulo “Dos Direitos Sociais”, 

sobre as garan�as que todo trabalhador tem direito, 

assegurando uma vida mais digna a todos brasileiros. 

Inserido nesse contexto, o Direito do Trabalho é 

modificado constantemente, no sen�do de 

contrabalançar o conflito vivente na relação entre o 

trabalho e o capital. Para harmonizar a lide, surgiu em 

1973, através da teoria flexibilização dos direitos 

trabalhistas (MARTINS, 2012).  

Destaca-se, o fenômeno da terceirização 

transformar as relações trabalhistas de dois lados, em 

trilaterais, ligando-se à flexibilização do trabalho.  

Nesse contexto, para Delgado (2003), a terceirização 

também surge como forma de compa�bilizar o  efeito 

econômico com novos métodos de gestão de mão de 

obra e também com as novidades tecnológicas. Sendo 

assim, averígua-se que o contrato de terceiro para 

prestar serviços à empresa, ao mesmo tempo, é uma 

forma de flexibilização dos direitos trabalhista s. 

Contudo, a terceirização implica prejuízos aos 

trabalhadores, pois vários direitos trabalhistas são 

perdidos, sobretudo, a carteira assinada e os 

bene�cios decorrentes da modalidade de contrato de 

trabalho. 

Cou�nho (2015) revelou que: 
 

  
A terceirização está ligada ao trabalho 
análogo à escravidão”. Acrescentou 
ainda que um estudo do setor de 
fiscalização do Ministério do Trabalho e 
Emprego verificou que mais de 90% das 
autuações por trabalho análogo ao de 
escravo estão entre os terceirizados. 
Não há possibilidade de terceirização 
boa ou menos selvagem, porque a sua 
lógica é destru�va das condições dignas 
de trabalho (COUTINHO, 2015, p. 151). 
 
 
 

Dessa forma, percebe-se que a flexibilização 

das normas trabalhistas é uma ferramenta que tende 

escravizar o trabalhador diante as transformações que 

incidem no mundo com os contratos de trabalho 

terceirizados. Com a Lei nº 13.429, publicada em 31 de 

março de 2017, o número de trabalhadores 
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terceirizados deve expandir e com isso a alternância 

nas empresas também. A terceirização é uma inicia�va 

usada pelos empresários para fragmentar as 

categorias profissionais e enfraquecer a organização 

dos trabalhadores. É preciso que a sociedade perceba 

os prejuízos que esse projeto ocasionará para a vida 

dos trabalhadores. 

Abaixo está descrito alguns mo�vos pelos quais 

deve-se ter maior atenção, com a Lei nº 13.429, 

publicada em 31 de março de 2017. 

Salários e bene�cios devem ser cortados, o 

salário de trabalhadores terceirizados são 24% menor 

do que o dos empregados formais, segundo o Dieese. 

Conquistas ameaçadas, os bene�cios conquistados 

através de muita luta, como 13° salário, férias 

remuneradas, FGTS, seguro desemprego ficam 

comprome�dos. Número de empregos pode cair,  os 

terceirizados trabalham, em média, 3 horas a mais por 

semana do que contratados diretamente. Com mais 

gente fazendo jornadas maiores, deve cair o número 

de vagas em todos os setores. Risco de acidente vai 

aumentar, os terceirizados são os empregados que 

mais sofrem acidentes. 

Preconceito no trabalho pode crescer, a maior 

ocorrência de denúncias de discriminação está em 

setores onde há mais terceirizados. Negociação com 

patrão ficará mais di�cil , os terceirizados que 

trabalham em um mesmo local têm patrões diferentes 

e são representados por sindicatos de setores 

dis�ntos. Casos de trabalho escravo podem se 

mul�plicar, a mão de obra terceirizada é usada para 

tentar fugir das responsabilidades trabalhistas.  Maus 

empregadores sairão impunes , com a nova lei, ficará 

mais di�cil responsabilizar empregadores que 

desrespeitam os direitos trabalhistas porque a relação 

entre a empresa principal e o funcionário terceirizado 

fica mais distante e di�cil de ser comprovada.  Haverá 

mais facilidades para a corrupção, pois há denúncias 

de diversos casos de contratos fraudulentos de 

terceirização que foram usados para desviar dinheiro 

do Estado. 

Por esses, e outros vários mo�vos que os 

trabalhadores de todo o país devem ficarem atentos. 

Pois, a Lei nº 13.429, publicada em 31 de março de 

2017 cons�tui precarização do trabalho, e 

principalmente, acarretará prejuízos ao trabalhador.  

Segundo Magalhães; Carvalho Neto (2010), 

do ponto de vista do empregado, há certo consenso na 

literatura de que a terceirização tende a levar:  

 

a) a uma precarização nas relações de 
trabalho; 
b) a condições de empregos múl�plos e, 
via de regra, adversas;  
c) ao recebimento de salários inferiores e 
abaixo do mercado;  
d) a trabalhos sem formalização 
contratual e sem bene�cios;  
e) à atuação em condições de pressão 
acima da média; e  
f) ao aumento da produ�vidade, e outros 
(MAGALHÃES; CARVALHO NETO, 2010, p. 
122). 
 
 

Logo, o trabalhador terceirizado, apesar de 

exercer as mesmas a�vidades, não concentra as 

conquistas trabalhistas e salariais do trabalhador a�vo, 

além das representações imediatas no nível de 

emprego no longo prazo, tem-se como implicações o 

desgaste das condições de trabalho e o declínio da 

condição de renda e da qualidade de vida dos 

trabalhadores. A flexibilização do Direito do Trabalho 

contextualiza mudanças da legislação trabalhista, 

enraizada, principalmente, nos direitos dos sujeitos 

sociais sobre a uso dos disposi�vos legais, liberando 

conteúdo norma�vo no sen�do de diminuindo o seu 

teor de proteção da massa proletária.  

Para Barros Jr. (1994, p. 44): “flexibilização do 

Direito do Trabalho consiste nos procedimentos 

jurídicos têm a finalidade social e econômica de conferir 

às empresas a possibilidade de ajustes a sua produção, 

emprego e condições de trabalho”. Compreendemos, 

que o Direito do Trabalho tem na Economia seu 
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desenvolvimento à sombra das modificações 

econômicas, relacionadas com a extraordinária 

evolução da tecnologia.  

Daí, foi alterada, uma das linhas mentoras do 

pensamento trabalhista, a da proteção do trabalhador 

através da garan�a de emprego, que foi trocada pel a 

precisão de analisar os postos de trabalho girados mais 

insuficientes. Pois, a flexibilização incide em uma 

condução do Direito do Trabalho em direção à 

prevalência do anseio dos grupos presentes na 

concepção das relações jurídicas por ele geridas sobre a 

influência da norma estatal, desempenhado, ao longo 

de sua evolução, por meio dos direitos do trabalhador.  

Atualmente, no Brasil, verificamos a 

flexibilização de direito em contra par�da da 

existência, em grande intensidade, da flexibilização 

de fato. Esta úl�ma, no Brasil, ocorre 

repe�damente, nas pequenas e microempresas, que 

normalmente não suportam a onerosidade do 

contrato de trabalho e, por isso, funcionam total ou 

parcialmente fora dos parâmetros legais. 

Outro agravante que os trabalhadores 

enfrentam, atualmente, no Brasil são as armadilhas 

da terceirização que será um grande desafio para o 

trabalhador, pois com essa modalidade de contrato 

terceirizado coloca em riscos os direitos trabalhistas 

adquiridos, ao longo dos anos, através de apoio 

cole�vo as conquistas foram somando, mas hoje 

esse modelo imposto por tal terceirização 

desar�cula as organizações trabalhistas causando 

prejuízos aos trabalhadores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Direito do Trabalho, tem por obje�vo 

regulamentar as normas jurídicas que disciplinam as 

relações de trabalho, visando assegurar, melhores 

condições de trabalho ao empregado.  Mas em 

contrapar�da, surge a globalização, assim como, 

ques�onamentos inerentes a flexibilização, 

obje�vando através dela redução de custos da 

produção, aprimorar compe��vidade empresarial e 

em par�cular aumentar a lucra�vidade, dessa forma, 

fragilizando os direitos trabalhistas, bem como 

impedindo novas conquistas em planejamentos dos 

trabalhadores no sen�do de contrair melhores 

condições de trabalho e qualidade de vida. 

A terceirização está amparada pelo a Lei nº 

13.429, publicada em 31 de março de 2017. Com a sua 

aplicabilidade, o número de trabalhadores 

terceirizados deve aumentar e com isso a alternância 

nas empresas também. A terceirização é uma 

modalidade de trabalho adaptada pelos empresários 

para desmembrar as camadas profissionais e 

amortecer a organização dos trabalhadores. É preciso 

entender os prejuízos que esse projeto acarretará para 

vida dos trabalhadores. Soma-se, ainda com 

terceirização a precarização do trabalho que 

ocasionará, desemprego, redução de salário, ou seja, 

salários inferiores ao do mercado, aumento de pressão 

psicológica em razão da exigência por maior 

produ�vidade. 

Destaca-se que a terceirização no Direito do 

Trabalho não é o caminho para o desenvolvimento 

econômico, ocasionando, até ser um atraso para o 

desenvolvimento social, por ter obje�vos voltados a 

destruir direitos e garan�as fundamentais. Desta 

forma, conclui-se, que não é a terceirização a 

solução para o processo do desenvolvimento 

econômico e do desenvolvimento social pode 

acarretar problema do desemprego que hoje tem 

tomado dimensão mundial. Sendo assim, a 

terceirização, sem os limites cons�tucionais que 

ampara os Direito do Trabalho pode ocasionar a 

destruição de direitos trabalhistas, jus�ficando -se 

que a mesma, somente pode ser pensada em se 

levando em conta o vetor principal da Cons�tuição 

Federal, u�lizando-se dela fere os princípios da 

dignidade da pessoa humana.  
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

THE IMPORTANCE OF READING IN CHILD DEVELOPMENT 
 
 
 

Vera Lúcia Badia Anderle 1 
 
 

RESUMO 
 
Este ar�go pretende destacar a importância da Literatura para o  desenvolvimento da criança, sua finalidade é 
mostrar o que ela exerce sob seu desenvolvimento emocional, social e cogni�vo, despertar o prazer da leitura desde 
cedo e desenvolver na criança o compreensão do mundo, onde pode melhor resolver problemas u�lizando o 
imaginário e transportando-os para a vida real, sendo a infância a fase em que a criança apresenta o desenvolvimento 
mais significa�vo de conhecimentos e através das vivências em grupo, procuramos avaliar o desenvolvimento desta 
criança, sua relação com a literatura e a forma como os profess ores têm trabalhado em sala de aula. U�lizaremos 
como metodologia nossas vivências nos estágios, pesquisas por meio de livros e sites relacionados ao assunto, 
entrevistas com professores, coordenadores, gestores e pais de alunos para que possamos chegar a  uma conclusão, 
aprimorando nossos conhecimentos para que possamos trabalhar com crianças.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Família. Escola. Desenvolvimento Infan�l. 
 
 

ABSTRACT 
 
This ar�cle intends to highlight the importance of Literature for the development of the child, its purpose is to show 
what he exercises under his emo�onal, social and cogni�ve development, to awaken the pleasure of reading from an 
early age and to develop in the child the understanding of the world, where he can be�er solve problems using the 
imaginary and transpor�ng them to real life, with childhood being the phase in which the child presents the most 
significant development of knowledge and through group experiences, we seek to evaluate this child's development, 
its relationship with literature and the way that teachers have been working in the classroom. We will use as 
methodology our experiences in the internships, research through books and websites related to the subject, 
interviews with teachers, coordinators, managers and parents o f students so that we can reach a conclusion, 
improving our knowledge so that we can work with children.  
 
KEYWORDS: Family. School. Child development.  
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento infan�l é marcado pela 

alfabe�zação, onde a mesma pode ser entendida como 

um processo a que passa o ser humano na busca de 

aprender a codificar palavras. Essa codificação e 

decodificação só são possíveis através do ato de ler, 

pois a aprendizagem surge juntamente com a leitura.  

A escolha do tema veio da necessidade de 

trabalhar a alfabe�zação dos demais alunos de outras 

séries. Levantou-se a problemá�ca que norteia o 

presente trabalho: como o ato de ler pode contribuir 

para o desenvolvimento infan�l? 

Desta maneira, buscou-se realizar um trabalho 

que abordasse a “importância da leitura no 

desenvolvimento infan�l”. Realizaram-se leituras 

bibliográficas sobre o assunto, onde se levantou pontos 

importantes e frente a estes se realizou uma 

interpretação sempre baseado em autores que estão 

descritos nas referências bibliográficas do presente 

trabalho. 

Colocou-se como obje�vo desse trabalho 

priorizar o estudo sobre a importância da leitura no 

desenvolvimento da criança assim como a relevância do 

educador de facilitar o processo de aquisição da leitura 

no desenvolvimento infan�l. 

A metodologia u�lizada foi a revisão de 

bibliografia, elaborada a par�r da seleção de ar�gos e 

teses em banco de dados acadêmicos, como o scielo e 

google acadêmico, publicados em sua maioria em um 

período de 5 anos.  

 

LEITURA X DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

A história da literatura infan�l, surge na Idade 

Média em que a criança era vista como um “adulto 

pequeno”, a criança não �nha um mundo próprio, vivia 

no mundo do adulto, eles trabalhavam, par�cipavam da 

vida polí�ca, testemunhavam guerras, doenças e 

mortes. 

Sen�mentos afetuosos não exis�am para com 

as crianças, a figura da mãe não era presente nos 

primeiros anos de vida delas, só em 1660 a 1880 a mãe 

passa a ter um grande significado na vida da criança. No 

século XVII os protestantes queriam que as crianças 

fossem domadas pela educação religiosa, foram eles 

que escreveram os primeiros tratados de pedagogia, 

tinham interesse por elas. 

Mas no final do século XVII e no século XVIII 

foram escritas por pedagogos e professores os 

primeiros textos educa�vos para crianças, ainda no 

século XVIII, a literatura dividiu espaço com os contos 

de fada que aparece na França com Charles Perrault, 

par�ndo de narra�vas populares ele fez adaptações e 

resgatou os valores do comportamento da burguesia.  

Foram des�nadas pessoas para contar histórias 

para as crianças da nobreza, eram contados trechos de 

clássicos infan�s, já as crianças pobres ouviam contos 

folclóricos que passavam de geração em geração.  

No segundo capítulo falaremos das obras e autores que 

foram os precursores da literatura infan�l, como os 

irmãos Grimm, Hans Chris�an Andersen e Charles 

Perrault. 

Duas obras marcaram profundamente a 

história da literatura infan�l: a primeira foi “História 

para crianças e a família”, em 1812 e 1815, contos de 

Grimm, pesquisas feitas por Jacob e Wilhelm Carl 

Grimm que con�nham mais de 200 contos populares 

como: Branca de Neve e os sete anões, João e Maria e 

Os músicos de Bremen entre outros. 

A outra obra importante foi a de Hans Chris�an 

Andersen (1835), contos que fizeram muito sucesso 

como: O pa�nho feio e O soldadinho de Chumbo, que 

misturavam bichos, objetos todos com personalidades e 

fala humana, tudo com muita cria�vidade. Tudo isso 

contribuiu para evolução da literatura infan�l e 

surgiram pelo menos duas consequências significativas: 

O lúdico sobre o instru�vo e um gênero específico para 

criança. 
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As crianças passam a apreciar as obras de 

Grimm, Andersen e Perrault, que foram os precursores 

da literatura infan�l, já no Brasil essa literatura foi 

marcada pela obra de José Bento Monteiro Lobato 

(1882 – 1948), uma literatura genuinamente brasileira, 

com a nossa cultura e nome indígenas. 

Em 1921 o livro Narizinho Arrebitado, obra de Monteiro 

Lobato, foi introduzido nas escolas como “literatura 

escolar” , mas ele rompe os conceitos de certo e errado, 

bom e mau, o caráter didá�co dá lugar a produções com 

onomatopeias e de neologismo presentes em seus 

textos. 

No final dos anos 60 houve um 

desenvolvimento na literatura infan�l, mas foi na 

década de 80 que se deu maior ênfase para literatura 

infan�l, os temas de perda pela morte, separação dos 

pais, mudanças sexuais na adolescência e preocupação 

com o meio ambiente começaram a ser discu�dos nos 

livros. 

A leitura ins�ga o poder da cria�vidade, da 

curiosidade, da imaginação que são fatores 

imprescindíveis para o aprendizado dos alunos, 

tornando a alfabe�zação um processo prazeros o e 

menos cansa�vo. 

Precisamos formar em nossas crianças o hábito 

pela leitura, pois através da literatura que se formam 

comportamentos que facilitarão o seu convívio em 

sociedade. 

Esse hábito pela leitura deveria ser es�mulado 

antes mesmo da criança frequentar uma escola, através 

do ato de ouvir. Ao ouvir uma história ela poderá sen�r 

sensações como medo, alegria, tristeza, insegurança, 

tranquilidade, o que fará aprender a lidar com suas 

emoções, ela começará a entender o mundo de outra 

forma, despertará o seu imaginário e sua cria�vidade, 

peças fundamentais no processo ensino-aprendizagem. 

Os contos de fada fazem com que as crianças 

criem sua própria iden�dade, a sua autodescoberta que 

são fundamentais para o seu crescimento, 

desenvolvimento e para que elas se tornem leitores 

crí�cos e que olhem o mundo de uma forma diferente. 

O professor pode levar a criança a viajar no 

mundo da fantasia com o livro, mas se a sua reação for 

contrária, se ele não gostar da arte da leitura, ele 

mesmo que seja de forma inconsciente desmo�vará seu 

aluno. O professor ao ler uma história com prazer, 

fazendo daquele momento um momento mágico, 

agradável, ele conseguirá passar essa sensação para as 

crianças e fazer com que elas sintam vontade de 

par�cipar daquele momento. 

A criança tem plena noção que o que está 

sendo contado nos contos clássicos, não é a realidade, 

mas ela finge acreditar despertando assim a magia do 

imaginário, que é essencial para o desenvolvimento 

infan�l, consequentemente desperta nela a curiosidade 

de querer ler cada vez mais. Não podemos esquecer 

que a responsabilidade pelo incen�vo da leitura não é 

apenas do professor, mas sim de todo o corpo docente 

da escola e da família, por isso é fundamental 

incen�varmos também toda família para que seja feita 

em casa. 

Infelizmente o hábito de ler faz parte do 

co�diano da minoria das pessoas, um hábito tão valioso 

e tão pouco explorado pelo ser humano por isso tem 

que mudar essa realidade e fazer com que as nossas 

crianças sintam prazer desde bem pequenas em 

manusear um livro, em ouvir uma boa história, e em ler 

uma boa literatura. 

Para Rufino e Gomes (1999, pg. 11): 

 
A Literatura Infan�l tem um grande 
significado no desenvolvimento de 
crianças de diversas idades, onde se 
refletem situações emocionais, fantasias, 
curiosidades e enriquecimento do 
desenvolvimento percep�vo. Para ele a 
leitura de história influi em todos os 
aspectos da educação da criança: na 
afe�vidade: desperta a sensibilidade e o 
amor à leitura; na compreensão: 
desenvolve o automa�smo da leitura 
rápido e a compreensão do texto; na 
inteligência desenvolve a aprendizagem 
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de termos e conceitos e a aprendizagem 
intelectual. 
 

 

A criança que tem acesso a literatura infan�l 

desde as séries iniciais, serão crianças com maior 

facilidade no processo de alfabe�zação, pois o contato 

direto com as histórias, contos e lendas aumentará sua 

visão de mundo contribuindo assim para seu repertório 

oral. 

 

PRÁTICAS DA LEITURA 

 

Para compreender a importância da leitura, 

devemos antes de tudo tentar saber o que é ler, o 

dicionário Silveira Bueno diz o seguinte: ‘Ato ou efeito 

de ler; arte de ler, hábito de ler, o que você l ê. Assim, há 

a necessidade da leitura, seja ela gráfica ou audiovisual, 

para que o indivíduo conviva com o mundo ao seu 

redor, uma vez que o ato de ler amplia o conhecimento 

linguís�co, permi�ndo um leque muito maior de 

reflexões e argumentos, diante dos os problemas 

presentes na sociedade contemporânea. 

Ler é consequência, portanto, de entrar no 

desejo de buscar informações na necessidade de se 

aprofundar neste ou naquele assunto, o leitor, engajado 

no processo de leitura, mergulha no texto em busca de 

sen�do e todo o percurso é refeito e refeito como 

sujeito. 

A valorização da leitura, considerada em 

sen�do amplo, advém de sua importância para a 

inserção do sujeito em uma cultura letrada. Nesse 

sen�do, o ato de ler supera, em um primeiro nível, a 

capacidade de simplesmente decodificar: em um 

segundo, a capacidade de atribuir sen�do ao que foi 

decodificado: e embora por úl�mo a capacidade de 

compreender o que chega por meio da informação 

coletada, analisá-lo e nos posicionar cri�camente diante 

deles. (VICENTE, 2012) 

Sob esse prisma, o domínio de habilidades 

específicas de leitura se traduz como um dos atributos 

que evitam a evasão escolar, oferece ao sujeito 

melhores oportunidades no mercado profissional e 

permite que a cidadania seja exercida de forma mais 

abrangente e complexa. 

A leitura deve ser vista como um processo de 

construção, na escola deve haver um trabalho conjunto, 

onde o aluno é levado a desenvolver a linguagem por 

meio da leitura, da interação com o grupo, oferecendo 

os caminhos de transformação na pessoa do professor, 

diretores e coordenadores a fim de promover o desejo 

de ler com prazer, de fazer o mesmo, de encontrar 

sen�do na leitura. Nesse sen�do, quando todo 

professor desenvolve o interesse ou hábito pela leitura 

em suas aulas, independente da área em que leciona, 

esse processo se torna mais fácil, desenvolvendo o 

hábito e o gosto pela leitura, que acaba se tornando um 

hábito comum e agradável na escola. (VICENTE, 2012) 

O problema do ensino da leitura decorre do 

fato de muitas escolas con�nuarem com o método 

tradicional, não es�mula o aluno a ser um leitor a�vo, 

passa para o aluno apenas a leitura em sala de aula, 

com o obje�vo de coletar informações que não 

conduzam a nada, porém sabemos que a leitura tem 

que ser mais do que isso, tem que ser uma prá�ca 

u�lizada por todos na própria convivência com o meio 

social. 

 Guedes e Souza (2011, p.20) diz: 

 

A tarefa de ensinar a ler a escrever um 

texto de história é do professor de 

história e não do professor de português. 

A tarefa de ensinar a ler e a escrever um 

texto de ciências é do professor de 

ciências e não do professor de português 

[...] ler e escrever são tarefa da escola, 

questões para todas as áreas, uma vez 

que é habilidade da escola. Ensinar é dar 

condições ao aluno para ele se aproprie 

do conhecimento historicamente 

construído e se insira nessa construção 

como produtor de conhecimento. 
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A escola deve ter uma preocupação cada vez 

maior com a formação dos leitores, ou seja, a escola 

deve direcionar seu trabalho para a prá�ca, cujo 

obje�vo não é apenas o ensino da leitura em si, mas 

desenvolver nos alunos a capacidade de fazer uso dela. 

ler (assim como escrever) para enfrentar os desafios da 

vida em sociedade e, a par�r dos conhecimentos 

adquiridos por meio dessa prá�ca e vivências, dar 

con�nuidade ao processo de aprendizagem e ter um 

bom desempenho na sociedade ao longo da vida. 

A criança que tem o hábito de ouvir a história 

torna-se mais cria�va e passa a buscar nos livros um 

conhecimento favorável para ampliar seu vocabulário, a 

capacidade de ler, esse incen�vo muitas vezes está 

vinculado aos pais, que mostram ao filho o valor de 

ouvir história, isso faz com que a criança se sinta 

mo�vada a novos conhecimentos por meio da leitura, 

sem falar que essa criança vai se desenvolver melhor 

em sala de aula, tanto na área da leitura quanto na 

relação de socialização com os colegas.  

Atualmente poucos pais se dedicam a mo�var 

seus filhos com a leitura, contando uma história. Isso 

demonstra que a tarefa de mo�var os alunos para o 

gosto da leitura está passando a ser responsabilidade do 

professor.  

 

PROCESSO DE INCENTIVO À LEITURA 

 

Atualmente, as escolas contam com grandes 

acervos de livros literários que pode ajudar o professor 

a incen�var o aluno a ser um leitor a�vo, porém o 

professor tem que ser cria�vo nas leituras, deve usar 

métodos que cul�ve no aluno a vontade de ler. 

NASCIMENTO (2016, P . 17) escreve que: 

 

Quando se vai lê uma história -seja qual 

for- para a criança, não se pode fazer de 

qualquer jeito, pegando o primeiro 

volume que se vê na estante... E aí no 

decorrer da leitura, demonstrar que não 

está familiarizando com uma ou outra 

palavra (ou várias) empacar ao pronunciar 

o nome dum determinado personagem ou 

lugar, mostrar que não percebeu o jeito 

como o autor construiu suas frases e ir 

dando as pausas nos lugares errados 

fragmentados um parágrafo porque 

perdeu o fôlego ou fazendo ponto final 

quando aquela ideia con�nuava 

deslizando na página ao lado. 

 

 

Pensar em incen�var o hábito da leitura tem 

que ser bem planejado desde a escolha do livro, a 

história que vai ser lida e o mais essencial, ler muito 

bem, fazer deste momento o mais prazeroso possível, 

onde a criança se imagina na história e passe a ter 

vontade de ler ainda mais. 

Por fim, todo trabalho bem planejado tende a 

resultado posi�vo, pensar estratégias com leitura 

diversificada gincanas, trabalhar produção de texto 

onde o próprio aluno construa seu texto e apresente em 

forma de roda de leitura, isso faz com que o aluno 

interage com o mundo da imaginação, é uma 

possibilidade de desenvolver novos olhares para a 

leitura. 

 

A LEITURA NO CONTEXTO ESCOLAR E A SUA 

IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA  

 

Ul�mamente é através da leitura que 

formamos indivíduos transformadores capazes de levar 

conhecimento e transformar o mundo que nos rodeia 

como afirma Ezequiel Theodoro a leitura pode ser:  

1ª - A leitura é uma a�vidade essencial a qualquer área 

do conhecimento e mais essencial ainda a própria vida 

do ser humano. 

2ª - A leitura está in�mamente relacionada com o 

sucesso acadêmico do ser que aprende; e, 

contrariamente, a invasão escolar.  

3ª - A leitura é um dos principais instrumentos que 

permite ao ser humano situar-se com os outros, de 

discussão e de crí�ca para se poder chegar às práxis. 
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4ª - A facilitação da aprendizagem eficiente da leitura é 

um dos principais recursos de que o professor dispõe 

para combater a massificação galopante executada 

principalmente pela televisão. 

5ª - A leitura, possibilitando a aquisição de diferentes 

pontos de vista e alargamento de experiências, parece 

ser o único meio de desenvolver a originalidade e 

auten�cidade dos seres que aprende. 

A escola, como ins�tuição formadora, fica com 

a responsabilidade do ensino da leitura, não se pode 

esquecer que vivemos em um mundo rodeado de 

leituras audiovisuais, no qual livro ainda é o mais 

importante na nossa sociedade, pois através da leitura 

favorece o desenvolvimento de alunos, como pessoas 

sensíveis às problemá�cas sociais, sujeitos a�vos, 

capazes de mudar a realidade de uma cultura, que 

muitas vezes é massacrante principalmente com aquele 

que é considerado analfabeto. 

O papel fundamental da educação é a 

formação integral dos indivíduos, a leitura, por sua vez, 

é o que possibilita essa formação, pois, ela é essencial 

nos diversos ramos da ciência. Formar cidadão com 

senso crí�co é tornar o aluno indivíduo capaz de 

compreender as leituras de vários gêneros, isso fará 

com que ele compreenda através da leitura a realidad e 

que as rodeia. Para Silva (2017, p. 34): 

 

Formação deste leitor depende de uma 

prá�ca plural e intensa de Organizada em 

torno de textos representa�vos das 

diversidades de gêneros que circulam no 

espaço social em que o aluno está inscrito 

e é chamar desempenhar-se como 

cidadão.  

 

 

Todo professor precisa ter uma preocupação 

quanto ao desenvolvimento de seu aluno, verificando se 

este está se tornando um leitor capaz de decodificar e 

interpretar todos os gêneros de leitura que circula na 

sociedade, pois nos deparamos num cenário no qual 

existem alunos no ensino médio, com dificuldade de 

codificar a leitura de imagem.  

Todo este problema é causado por um sistema 

de educação voltado somente para o material didá�co 

ou aquela aula que o aluno passa o ano inteiro com o 

estudo voltado para a teoria no qual não se volta para a 

realidade do dia-a-dia onde está inserido. Magda Becker 

Soares (2015, p. 24) define a leitura da seguinte forma: 

"A leitura é interação verbal entre os indivíduos, e 

indivíduos socialmente determinados o leitor e seus 

universos, seu lugar nas estruturas sociais, suas relações 

com o mundo e com os outros''. 

Para se derrubar as enormes barreiras frente 

ao aprendizado da leitura, o trabalho interdisciplinar é 

um grande aliado para o professor, pois o trabalho 

pedagógico contextualizado com o mundo possibilita a 

interação com o outro, pois, o ato de ler não é um ato 

isolado, quando o professor faz um trabalho voltado 

para a leitura, o eixo norteador deve ser o mundo que 

nos rodeia, portanto, o aluno aprenderá a interpretar 

textos e informações, bem como, através da leitura vai 

se interagir com o mundo.  

Cabe ao professor mediar essa compreensão 

do aluno em relação à leitura e a sua vida, facilitando o 

acesso e es�mulando cada vez mais o ato de ler, como 

ao levar o aluno para visitar uma biblioteca ou um 

espaço cultural onde o aluno entre em contato direto 

com obras de arte, isso faz com que os alunos queiram 

conhecer outras obras, aguçando no aluno a vontade de 

conhecer o autor das obras, o significado e a história de 

cada uma. 

O processo histórico do desenvolvimento da 

literatura infan�l já é an�go. Os primeiros livros 

direcionados ao público infan�l, surgiram no século 

XVIII. Autores como La Fontaine e Charles Perrault 

escreviam suas histórias, enfocando principalmente os 

contos de fadas. Desde essa época, a literatura infan�l 

foi ocupando seu espaço e apresentando sua relevância 

para a educação. Com isto, muitos autores foram 

surgindo, como Andersen, os irmãos Grimm e Monteiro 
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Lobato, imortalizados pela grandiosidade de suas obras. 

A literatura infan�l era �da como mercadoria, 

principalmente para a sociedade aristocrá�ca. Com o 

passar do tempo, a sociedade cresceu e modernizou-se 

por meio da industrialização, expandindo assim, a 

produção de livros. 

Ouvir histórias é um fato tão prazeroso que 

desperta o interesse das pessoas em todas as idades. Se 

os adultos adoram ouvir uma boa história, um bom 

relato, a criança é capaz de se interessar e gostar ainda 

mais delas, já que sua capacidade de imaginar é maior.  

A criança tem o primeiro contato com um texto 

de forma oral, quando o pai, a mãe, ou outra pessoa 

contam-lhes uma história. A preferida nesta fase, é a 

história da sua vida. A criança adora ouvir como foi que 

ela nasceu, ou fatos que aconteceram com ela ou com 

pessoas da sua família. À medida que cresce, já é capaz 

de escolher a história que quer ouvir, ou a parte da 

história que mais lhe agrada. É nesta fase, que as 

histórias vão tornando-se aos poucos mais detalhadas. 

Depois de um determinado tempo, as crianças 

passam a se interessar por histórias inventadas e pelas 

histórias dos livros, como: contos de fadas ou contos 

maravilhosos, poemas, ficção, etc.  

Ao pesquisar sobre o hábito da leitura, chegamos 

a uma triste constatação de que poucas crianças têm o 

hábito de ler em nosso país. A maioria tem o primeiro 

contato com a literatura apenas quando chega à escola. 

E a par�r daí, vira obrigação, pois infelizmente muitos 

de nossos professores não gostam de trabalhar com a 

literatura infan�l e talvez desconheçam técnicas que 

ajudem a "dar vida às histórias" e que, 

consequentemente, produzam conhecimentos. 

Muitos não levam em conta o gosto e a faixa 

etária em que a criança se encontra, sendo que muitas 

vezes o livro indicado ou lido pelo professor está além 

das possibilidades de compreensão dela em termos de 

linguagem. 

Assim sendo, a formação do pequeno leitor acontece 

através da relação prazerosa com o livro infan�l, onde 

sonho, fantasia e imaginação se misturam numa 

realidade única, e o levam a vivenciar as emoções em 

parceria com os personagens da história, introduzindo 

assim situações da realidade. 

 É ouvindo histórias que se pode sen�r emoções 

importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem -

estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a 

tranquilidade, e tantas outras mais, e viver 

profundamente tudo o que as narra�vas provocam em 

quem as ouve. 

Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é 

um processo constante, que começa muito cedo, em 

casa, aperfeiçoa-se na escola e con�nua pela vida 

inteira. Existem diversos fatores que influenciam o 

interesse pela leitura. O primeiro e talvez mais 

importante é determinado pela “atmosfera literária” 

que, segundo Bamberger (2000, p.71) a criança 

encontra em casa. A criança que ouve histórias desde 

cedo, que tem contato direto com os livros, certamente 

terá um desenvolvimento favorável em seu vocabulário, 

bem como, a pron�dão para a leitura. 

Para desenvolver um programa de leitura 

equilibrado, que integre os conteúdos relacionados ao 

currículo escolar e ofereça uma certa variedade de 

livros de literatura como contos, fábulas e poesias, é 

preciso que o professor observe a idade cronológica da 

criança e principalmente o estágio de desenvolvimento 

de leitura em que ela se encontra.  

Professores que oferecem pequenas doses 

diárias de leitura agradável, sem forçar, mas com 

naturalidade, desenvolverão na criança um hábito que 

poderá acompanhá-la por toda a vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os avanços não foram muitos, mas percebeu-se 

que, as deficiências de leitura e escrita precisam de 

atenção especial por parte da equipe escolar. Para que 

a criança com essa deficiência seja detectada o mais 

cedo possível e avance na apropriação e construção de 
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novos conhecimentos. Os professores con�nuam a 

trabalhar com as deficiências de leitura e escrita dos 

alunos por meio do apoio escolar, acreditando que esta 

é a melhor maneira de a criança desenvolver 

habilidades de leitura e domínio do código escrito da 

linguagem. 

Como ler é um processo de compreensão do 

mundo, das pessoas e das coisas, é importante que o 

processo de alfabe�zação das crianças crie um clima na 

sala de aula e em sua própria casa para aprender a ler,  

bem como a escrever, on de ambos possam ser 

trabalhados de forma cria�va e inovadora, buscando o 

interesse pelo ato de ler, pois brincando com a palavra, 

a criança se incorpora à sua realidade e a u�liza para se 

expressar e se comunicar.  

A aprendizagem da leitura se dá por meio do uso 

da linguagem e com a compreensão de seu uso. É um 

processo con�nuo de descoberta e inves�gação, pois o 

ensino da leitura será construído numa aventura na 

busca pelo conhecimento, compreensão e comunicação 

com o mundo. 

Dessa forma, aprender a ler torna-se fácil, pois é 

real e natural, faz sen�do e se incorpora à a�vidade 

social da criança, es�mulando um sen�mento de poder. 

Torna-se funcional, pois a aprendizagem da leitura 

ocorre por meio do uso dela em situações com 

finalidades definidas. 

No ambiente de alfabe�zação da sala de aula, a 

criança, por meio de um clima de confiança e respeito, 

tem a oportunidade de exercer com segurança seu 

potencial cria�vo e capacidade expressiva. Por meio de 

diversas linguagens, como a oral e a escrita, a criança 

expande sua a�vidade ao mesmo tempo em que 

constrói seu conhecimento sobre a leitura, em um 

universo par�cular pleno de sen�do e significado. 
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RESUMO 
 
Possui obje�vo refle�r sobre a relevância das polí�cas públicas educacionais analisando as prá�cas pedagógicas, que 
servem de ponte para a consolidação da aprendizagem significa�va. Para subsidiar a reflexão u�liza -se das 
contribuições de alguns autores que discutem os problemas e as soluções, que são enfrentados pelo país dentro dessa 
contextualização, que se faz tão necessário para ar�cular uma educação com maior equidade. A metodologia usada 
foi por meio de fonte bibliográfica e as contribuições deixadas pelos mesmos autores que defenderam a necessidade 
dessa temá�ca. Os resultados dessa pesquisa têm como finalidade verificar a real i mportância da criação, ampliação e 
da inserção de novas polí�cas publicas educacionais e da con�nuidade das, que já existem. A conclusão desse ar�go é 
perceber o quanto a nossa educação é carente, deficiente principalmente no requisito polí�cas pública s educacionais, 
sendo necessário um olhar prioritário e urgente por parte de todos, que constroem a educação no dia a dia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade. Educação. Polí�cas Públicas. Inclusão. ED 
 

ABSTRACT 
 
Its objec�ve is to reflect on the relevance of educa�onal public policies by analyzing pedagogical prac�ces, which 
serve as a bridge for the consolida�on of meaningful learning. To support the reflec�on, contribu�ons from some 
authors who discuss the problems and solu�ons faced by the country are used within this context, which is so 
necessary to ar�culate an educa�on with greater equity. The methodology used was through a bibliographic source 
and the contribu�ons le� by the same authors who defended the need for this theme. The results of this re search are 
intended to verify the real importance of crea�ng, expanding and inser�ng new educa�onal public policies and the 
con�nuity of those that already exist. The conclusion of this ar�cle is to realize how much our educa�on is lacking, 
deficient mainly in the requirement of public educa�onal policies, requiring a priority and urgent look on the part of 
everyone, who build educa�on on a daily basis. 
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ÁREA DE CONHECIMENTO: EDUCAÇÃO.



 

INTRODUÇÃO 

 

As polí�cas públicas são ações sociais cole�vas, 

que têm por obje�vo à garan�a de direitos perante a 

sociedade. A compreensão do conceito de polí�ca 

pública seja as educacionais ou não.  É essencial para, 

que haja um maior entendimento sobre sua 

funcionalidade, essa é uma expressão que precisa ser 

entendida por todas as partes e por todos os agentes, 

que constrõem a educação no co�diano.  

De acordo como o dicionário Aurélio (2010) a 

palavra polí�ca é uma palavra de origem grega poli�kó, 

que significa par�cipação dos sujeitos em uma 

determinada decisão. Posteriormente a palavra pública 

é de origem la�na, publica, que traduzido significa povo. 

Essa terminologia tem um grande peso e significado, 

mas na prá�ca, a classe dominante, que a hegemonia 

alienante da sociedade capitalista, que detém o capital, 

acaba manipulando os direitos básicos, tais como o 

direito e o acesso à educação equita�va de forma cruel 

e desumana.        

É inegável a importância das polí�cas públicas 

para a educação, e os países que apostam na educação 

como um item prioritário como o exemplo da Finlândia, 

investem alto na criação e manutenção de polí�cas 

educacionais com obje�vos alvos, que visam a melhoria 

da educação em todas as suas instancias. 

Um dos obje�vos das polí�cas públicas 

educacionais é obje�var a propagação do conhecimento 

acessível a todos, independentemente da classe social, 

a etnia, a cor, raça, a religião. Desse modo, zelar por um 

processo educacional eficiente e eficaz é necessário 

para se alcançar o êxito educacional, que se almeja 

desejar aprimorar.  

Ao discu�r sobre as polí�cas públicas inúmeros 

exemplos podem ser citados, polí�cas públicas polí�cas 

Distribu�vas; Polí�cas Regulatórias; Polí�cas 

Redistribu�vas; Polí�cas Cons�tu�vas; E todas elas 

desempenham um papel primordial, não só no sistema 

educacional, mas em todas as esferas e aspecto da 

sociedade. A prá�ca de polí�cas públicas na educação 

tem lugar garan�do no desenvolvimento de uma 

educação, que trará uma aprendizagem muito mais 

ampla e facilitadora. Desde que, seja ar�culada da 

forma correta, com os recursos necessários, para sua 

efe�vação. Daí surge, a necessidade de serem 

estudadas e deba�das a inserção de novas polí�cas 

públicas, que visem o êxito educacional, bem como 

propiciar as condições básicas para que, a mesma 

aconteça em sua totalidade, e não apenas em partes, 

mas em todo o seu contexto.  

A legislação educacional, desde a sua criação em 

1988 expõe que é direito de todos ao acesso à 

educação, saúde, segurança e moradia. No entanto 

vive-se em uma sociedade de inúmeras contradições, e 

de realidade cruéis. A saber,  o número de crianças, 

adolescentes e jovens que estão as margens de exclusão 

social e educacional. Tais situações problemas precisam 

ser intervindos por ações e de intervenções, que são 

ar�culadas por meio da criação e atuação de polí�cas 

públicas, que contemplem as áreas mais carentes, 

oferecendo a todos uma vida digna e humana, 

amenizando esses e muitos outros problemas sociais 

dessa e de outras naturezas. 

 Há, infelizmente uma desvalorização com tudo 

que se diz respeito à educação, por parte daqueles que 

estão em eminência, sendo crescente uma série de 

crimes de corrupção dentro do sistema educacional do 

país, que impedem que a educação, seja de fato de 

acesso para todos. A União, o Estado e os municípios e a 

sociedade num geral, estas culturalmente corrompidas 

e direitos básicos são roubados e negados de forma 

escancarada. No Brasil, infelizmente a educação não 

tem sido ainda um item prioritário e de primeira 

instancia para o futuro mais promissor da sociedade, 

onde muitos de seus recursos têm sido lesados a olhos 

nus, e pouco se tem feito, em prol das mudanças e 

punições, desse e tantos outros problemas. 

   Propõe aqui discu�r sobre a relevância das 

polí�cas educacionais como forma de intervenção para 
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a construção de uma educação muito mais democrá�ca 

e oportunizadora para todos, com o intuito de subir o 

IDEB e a qualidade educacional de norte a sul do país.  

As polí�cas públicas, não aparecem como uma fórmula 

mágica para amenizar os problemas, e nem é de fato, 

mas na realidade é parte da solução para amenizar os 

problemas da educação na contemporaneidade.  

Os entraves sociais e educacionais existentes 

dentro da sociedade, são inúmeros e cada um deles 

precisam de ações especificas e precisas para que seja 

ofertada não só a qualidade educacional, mas uma vida 

digna e sa�sfatória. 

  Nesse estudo, se pretende fazer uma breve 

exposição da importância das polí�cas públicas 

educacional, sendo relevante esse estudo, pois mostra a 

importância das polí�cas educacionais, como uma ação 

benéfica em prol do desenvolvimento de um país em 

todas as suas instancias. O processo educacional desde 

a educação básica até ao ensino superior é muito 

complexo, sendo imprescindível a aplicação de polí�cas 

públicas, dentro de cada especificidade e situação, 

sendo fundamentais na construção de um país com 

maior êxito educacional.  

A elaboração das polí�cas públicas educacionais, 

em prol de um determinado problema social é até algo 

crucial para equalizar a educação para todos, é também 

um desafio que surge, uma vez que a intenção de 

muitos que estão ocupando os cargos de autoridade 

maior na educação, não tem esses interesses. E sim, o 

que impera são os interesses patronais, que são 

pensados pela classe dominante, que se encontram 

mascarados em todos os setores da sociedade. O 

sucesso de uma determinada polí�ca pública, não 

acontece do dia para a noite, é preciso paciência para se 

colher os primeiros resultados. Além disso, muitas 

outras ações são necessárias para sur�r os efeitos como 

um projeto bem arquitetada e os obje�vos pré-

estabelecidos.           

Possuindo obje�vo geral realizar uma analise 

sobre a relevância das polí�cas pública no universo 

educacional, analisando pontos convergentes e 

divergentes. Já os específicos consistem em mostrar 

alguns aspectos, que envolvem a presença de uma 

polí�ca pública como instrumento interventor; 

apresentar diferentes pontos de vista teóricos 

referentes a essa importante temá�ca; por úl�mo 

relacionar as teorias e ques�onamentos aqui 

apresentados fazendo comparações sobre a realidade 

que temos. 

O ar�go está estruturado em três seções a 

introdução, a revisão bibliográfica e, por úl�mo as 

considerações finais. Vale relembrar que esta obra é 

parte de uma pesquisa que se encontra em estagio de 

andamento, portanto não é um estudo que se encontra 

finalizado, mas que em um futuro bem próximo terá 

maiores aprofundamentos teóricos. 

 

MATERIAL E METODO 

 

A metodologia é uma fase crucial para o 

desenvolvimento de uma obra cien�fica, é também um 

ponto de par�da que permite a coleta e a construção 

das informações, que estão em pauta como confirma 

Mar�ns (2004), a metodologia é como um instrumento 

a serviço da pesquisa, que indagará limites e 

possibilidades dos caminhos do processo cien�fico. 

Trata-se de uma pesquisa qualita�va, exploratório, não 

experimental, descri�vo trazendo como método 

u�lizado a questão fenomenológico-hermenêu�co 

(PEREIRA, 2012), que de acordo com o autor consiste no 

emprego de técnicas não quan�ta�vas, com estudos 

teóricos e análise de documentos e textos para que a 

par�r daí, sejam desenvolvidas as ideias da pesquisa. A 

proposta aqui tem caráter de cri�cidade com o intuito 

de conscien�zar os sujeitos acerca das polí�cas públicas 

para um ensino muito mais significa�vo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES : 

A DISTINÇÃO ENTRE POLÍTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS 
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Para Azevedo (2003) polí�ca pública é tudo o 

que um governo faz ou um conjunto de ações 

administra�vas a serem desenvolvida em prol de 

amenizar uma determinada situação problema. Ainda 

dentro desse conceito, o filósofo e historiador Foucault 

(1979), expõe que todos os indivíduos, fazem polí�cas 

conscientemente ou inconscientemente dentro de suas 

vivencias co�dianas. De acordo com o autor polí�ca é 

uma ação cheia de conflitos e contradições, mas que se 

faz necessária para o desenvolvimento de uma 

sociedade. 

Por outro lado,  a construção e con�nuidade de 

polí�cas públicas educacionais é vista  como um choque 

de interesses, que grande maioria pertencem a classe 

dominante que detém o capital e domina todos os 

meios de produção, tornando as classes dominadas 

reféns de um sistema educacional precarizado e cheio 

de deficiências. Assim, as polí�cas públicas podem 

aparecer na forma de programas e de projetos, que aqui 

são definidos como: 

 

“Programa – é um conjunto de a�vidades 
cons�tuídas para serem realizadas dentro 
de um cronograma e orçamento 
específicos disponíveis para a criação de 
condições que permitam o alcance de 
metas polí�cas desejáveis”. “Projeto – é 
um instrumento de programação para 
alcançar os obje�vos de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações, 
das quais resulta um produto final que 
concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação do governo” . 
(SILVA, 2002, p. 18).  
 
 
 

Nesse sen�do é fundamental que para o sucesso 

educacional, sejam necessárias a tomada de decisões 

cole�vas, que visem amenizar as situações problemas, 

que temos na atualidade, beneficiando não apenas uma 

determinada elite privilegiada, mas a população num 

geral. 

Azevedo (2003) nos mostra três �pos de polí�cas 

públicas: as redistribu�vas, as distribu�vas e as 

regulatórias. Fundamentado nesse conceito é 

importante entender o significado de cada um delas e o 

seu papel social. Para Azevedo, (2003), as polí�cas 

públicas redistribu�vas é a redistribuição de algum �po 

de renda que é oferecida na forma de serviços públicos. 

As polí�cas distribu�vas são conceituadas como 

qualquer a�vidade ou ação que o governo precisa 

realizar, isso pode ser exemplificada como podas de 

árvores, os reparos e manutenção de creches e escolas, 

a elaboração de projeto socioambiental etc.  

O conceito de polí�cas públicas regulatórias 

consistem na elaboração e na execução de leis, que são 

importan�ssimas para o progresso de um país. Essa 

terceira classificação é indispensável para o êxito das 

primeiras polí�cas públicas citadas anteriormente. 

Assim, elas exercem a relação de interdependência.  

     Todavia nossa discussão está focando nas 

polí�cas públicas educacionais. O conceito inicial para 

polí�cas públicas educacionais é muito simples como o 

próprio nome já, diz são ações ou estratégias, que visam 

melhorar a educação. Um dos problemas, que tem 

prejudicado o andamento e o sucesso das polí�cas 

pública educacionais no Brasil é apontado por Xavier; 

Ribeiro; Noronha (1994) são as chamadas crises polí�ca, 

econômica e social, que é consequência da corrupção e 

dos crimes de impunidade, que são muito frequentes a 

cada nova esta�s�cas.  

E, na grande maioria das vezes, não sido 

retratado com fidelidade por meio das grandes mídias, 

que acabam fazendo uma grande peneira, deixando a 

população das grandes massas a olhos cegos, 

manipulando de várias formas. Para Ramos as polí�cas 

públicas que já foram implantadas se baseavam apenas 

na “pedagogia das competências”, na qual garan�u os 

interesses da classe dominante, onde havia uma 

preocupação apenas como o domínio dos 

“conhecimentos e habilidades necessárias para o 

exercício do trabalho em uma sociedade industrializada 

e urbanizada. Que precisava apenas de meros 

trabalhadores adestrados e manipuláveis. E a educação, 
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não pode ser vista apenas para os trabalhos, e sim para 

toda a vida (RAMOS, 2002). 

Fazendo uma análise histórica, percebe-se que a 

implantação de polí�cas públicas educacionais surgiu 

inicialmente com o obje�vo central de propiciar uma 

educação para todos, e esse ainda con�nua sendo um 

dos obje�vos chaves da implantação das polí�cas 

públicas. De acordo com Shiroma; Moraes; Evangelista, 

(2000) um modelo clássico de polí�cas públicas são os 

órgãos como: UNESCO, UNICEF, Banco Mundial e PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento).  

E ainda, podem ser citados algumas alterna�vas 

das polí�cas públicas voltadas para a educação: Tais 

como FUNDEB, Piso Salarial Nacional do Magistério, 

IDEB, REUNI, IFET, entre outras inicia�vas. En�dades 

essas, que são fundamentais para desenvolvimento e 

crescimento do Brasil e para o mundo, onde se   focam 

na construção de uma educação, que seja de fato para 

todos, em especial para as milhares de crianças, 

adolescente e jovens que estão fora dos espaços de 

aprendizagens. Com o principal obje�vo de erradicar o 

analfabe�smo no país; Combater as desigualdade 

étnica; Melhorar a qualidade de ensino. No entanto, 

não se tem visto isso, ser efe�vado na prá�ca, o se  

mostra a ineficiência de muitas dessas polí�cas públicas.  

Sardagna (2006) é um dos teóricos, que se 

destacam quando fala na temá�ca polí�cas públicas. 

Ressaltando como exemplos de polí�cas públicas 

educacionais o Plano Nacional de Educação de 2001 

(PNE), a Cons�tuição Federal de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96. 

órgãos esses,  que desempenham uma força incrível no 

Brasil e na expansão da educação, quando se trata da 

implantação e desenvolvimento de polí�ca 

educacionais, que �vessem como obje�vo central de 

promover a equidade educacional. Mesmo que, para 

muitos crí�cos em educação isso, seja talvez uma 

utopia, ou seja, algo irrealizável.  

De forma simplificada Azevedo (2004), expõe 

que as polí�cas públicas, vem como este um elemento 

chave para compreender-se o sen�do da solução de um 

determinado problema. Assim, as polí�cas públicas 

emergem de uma necessidade, de um problema social 

ou de uma questão socialmente problema�zada. E 

historicamente o Brasil, possuem problemas, que 

precisam ser amenizados, para que sejam possibilitados 

uma equalização educacional. Afinal a educação é um 

caminho sólido para o crescimento em todas as 

instancias, beneficiando de todo um povo.  

Shiroma; Moraes; Evangelista (2000) vai mais 

muito além do sen�do, ao dizer que o real sen�do de 

uma polí�ca pública. Os mesmos autores, enfa�zam que 

é indispensáveis a elaboração de um projeto social do 

Estado com as carências e deficiências educacionais e as 

possíveis intervenções, que serão tomadas a curto e 

alongo prazo. E que, o Brasil tem muitos b discursos na 

forma de polí�cas públicas, mas o que falta é a ação, a 

prá�ca, o efe�var. 

Azevedo (2004) definem as polí�cas públicas 

como; 

 

A polí�ca educacional definida como 
policy– programa de ação – e, portanto, 
no contexto das relações sociais que 
plasma as assimetrias, a exclusão e as 
desigualdades que se configuram na 
sociedade e no nosso objeto... contemple 
as condições de possibilidade da adoção 
de estratégias que venham a permi�r a 
implementação de uma polí�ca de 
transformação (...) (AZEVEDO, 2004, p. 9).  
 
 
 

Ainda na visão de Azevedo (2004) definem as 

polí�cas sociais como a intervenção do Estado dentro 

de uma determinada realidade. Esse conceito, deve sair 

das pautas e aparecer nas ações concretas onde seja, 

exercida a inclusão e o acesso educacional. Tão 

necessária para as classes de baixa renda, que sofrem 

com uma série de problemas das mais diversas 

naturezas. 

Ao falar de polí�cas públicas, logo é necessário 

fazer uma análise minuciosa da a Carta Magna de 1988, 
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um referencial quando se fala de polí�cas publicas e tal 

associação é inevitável. Porque é a par�r dele, que 

poderão ser explorados pontos chaves, que darão 

suporte para essa discussão. De acordo com essa Carta 

Magna, a educação é um direito de todos, garan�da 

pelo Estado e pela família, com a par�cipação da 

sociedade, com o obje�vo de qualifica-la para o 

trabalho e exercício a cidadania (Ar�go 205). Essas belas 

frases mostram a responsabilidade, que é atribuída pelo 

Estado e pela família, mas ao avaliar o contexto 

educacional, e as muitas realidades que se tem de norte 

a sul do país. Existe uma verdade, que na grande 

maioria das vezes se encontram mascaradas, onde os 

próprios órgãos dos governos acabam mascarando tai s 

dados. 

A lei de diretrizes e bases da educação nacional 

(LDB) é um elemento chave nessa discussão das 

polí�cas públicas educacionais, onde não pode ser 

descartado. Uma importante lei, que serve de norte 

para que determinadas diretrizes a sejam realizadas, 

mas há muitas cri�cas também referentes a essa lei. A 

saber um texto ultrapassado, porque são 

aproximadamente duas décadas de sua elaboração. 

Necessita-se de um olhar emergencial para tais  

questões, que serviram de suporte a para a construção 

de educação muito significa�va. 

A necessidade de reformular novas polí�cas 

públicas, que contemplem as reais necessidades, é 

crucial para se criar um novo patamar de qualidade 

educacional, um novo cenário onde haja muito mais 

sucesso e resultados favoráveis. As polí�cas públicas, 

devem ter duas importantes caracterís�cas a 

mul�profissionalidade e a interdisciplinaridade, pois é a 

par�r de um trabalho mul�profissional e 

interdisciplinar, que os obje�vos serão de fatos maiores 

e concretos. No entanto, não com só com aspecto da 

unilateralidade, mas também priorizando o aspecto da 

unilateralidade (SILVA, 2002).  

O Decreto Federal nº 7.416/2010, diz que a 

Polí�ca Nacional de Extensão Universitária (PNEU) é 

uma prova de polí�cas públicas, porém é ainda 

insuficiente para atender a grande demanda, porque se 

o Brasil não tem controle de natalidade, a população 

cresce descontroladamente e, consequentemente os 

problemas sociais também crescerão, para tanto é 

necessário ações e intervenções em prol desses 

entraves e de tantos outros, que precisam de um olhar 

especifico e prioritário. 

Diante de Ferreira e Leopoldi (2013), é 

imprescindível, que a universidade e sociedade 

caminhem lado a lado em uma relação de parcerias, 

mas lamentavelmente são poucos os filhos das classes 

trabalhadoras que conseguem alcançar o nível de 

educação superior.  A educação brasileira está longe de 

chegar aos obje�vos, que são propostos em leis, 

programas e decretos. No entanto a luta de classes por 

melhorias em prol  rumo de uma educação   suficiente e 

de  qualidade, precisa con�nuar (KÜENZER,1990). 

Os problemas socioeconômicos são problemas 

sociais gritantes, e que precisam de um conjunto de 

ações para amenizar tais situações. Diante disso Tavares 

(2001), diz que a extensão universitária é um meio de 

mudanças sociais e, que precisam ser repassadas para 

que os filhos da classe trabalhadora, consiga maiores e 

melhores oportunidades, em meio aos privilégios e 

regalias que os filhos dos nobres ganham nesses 

requisitos, o que mostra as desigualdades de classes 

sociais. 

Inserir as polí�cas públicas, não trata apenas de 

construir uma planilha ou um projeto utópico só no 

papel. É preciso ir muito além, de todo esse conceito 

como confirma o autor GATTI apud CALDERóN, (2011) 

polí�cas públicas tratam-se de disseminação de 

conhecimento em forma de prá�cas e ações. Isso 

significa muito, mesmo sabendo que a realidade é tão 

desafiadora. Desse modo as polí�cas públicas vem 

como o acesso as oportunidade, a promoção da 

independência e da autonomia educacional, além da  

formação de um sujeito mais a�vo e atuante dentro da 

sociedade (RAMOS,2004).R  
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POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS  

DESTRINCHANDO MAIS A TEMÁTICA 

 

As polí�cas públicas educacionais é sempre 

pauta de inúmeros congressos, seminários e debates. 

No entanto, não se pode ficar apenas nas palavras é 

preciso ar�cular ações concretas e par�r para o ataque 

em prol de intervenções, que sejam emergenciais e 

imediatas, uma vez que a sociedade como um todo é 

tão complexa e contraditória. De acordo com Oliveira 

(2010) a expressão polí�cas públicas significa 

desenvolvimento a par�r da realização de um trabalho 

dentro de uma especifica área, como já foi dito 

anteriormente. E é isso que o cenário educacional 

brasileiro necessita de ações que ar�culem todos esses 

aspectos. 

  A realização e a con�nuidade de inúmeras 

ações dessa natureza são essências  para uma educação 

muito mais significa�va. Usando as palavras de Oliveira 

(2010) é acrescentado ainda que “polí�cas públicas” se 

resumem em ações administra�vas, que o governo faz 

em prol de bene�cios, que venham mudar 

posi�vamente uma determinada realidade. Podendo ser 

realizadas nas mais diversas áreas ou setores, que 

compõem uma sociedade.  É de ações como esta, que o 

Brasil necessita a curto a longo prazo. E para 

fundamentar essa fala Mezsarios (2007) em seu livro 

”Educação além do Capital”, diz que são necessárias 

soluções, não apenas essências e sim radicais para 

romper com tantas situações problemas que são 

caó�cas em muitas partes do país. 

  A educação por sua vez, é processo muito 

amplo, complexo e que exige tempo de grandes 

inves�mentos. Além de requerer sempre prioridade da 

União, Estado e municípios, assim a importância das 

polí�cas públicas é incalculável, quando se almeja o 

sucesso educacional (SOUSA JUNIOR, 2010). 

Na visão de Setubal (2012) as polí�cas públicas, 

que hoje vem sendo desenvolvida nas mais diversas 

áreas como a educação, saúde, cultura, esporte. No 

entanto São ainda ineficientes, no que se refere à 

qualidade, pois de acordo com o autor elas não têm 

contemplados os resultados esperados, tais como 

melhorias e maiores avanços de uma sociedade.  

Nesse sen�do Quadros (2008) a educação é de 

fato um item prioritário. Todavia contraditoriamente 

não é para aqueles, que estão na pirâmide do poder e 

na grande maioria das vezes não é também para 

aqueles, que estão embaixo, que por ns mo�vos e 

situações se encontram deses�mulados e 

desesperançados. Problemas básicos, que são 

encontrados dentro da educação, tais como a fome, 

abandono, a falta de moradia, as drogas e a própria 

violência, a pros�tuição infan�l, a evasão dentre muitos 

outros precisam de uma atenção especial e urgente, 

para que de fato sejam alcançada a dignidade da pessoa 

humana. 

É obvio, que a solução não é imediata, é preciso 

planejamento e os recursos necessário para ar�cular 

tais ações. Além dos recursos humanos, que aqui são 

destacados os docentes como instrumentos de 

transformação dentro da sociedade. Um árduo 

trabalho, mas que é possível quando há, a soma posi�va 

de forças em prol de um bem comum que é a educação 

equita�va para todos. 

Enfa�zando a fala de Giron (2008) a educação é 

sinônimo da palavra ação, e tal significado não é a toa. 

Ela é arma de transformação de mudanças sociais que 

tanto se almeja alcançarem. Os defensores que 

defendem e que acreditam na educação e na  

importância das polí�cas públicas educacionais são 

muitos, dentre eles ganham destaque  Freire (1998), 

onde o mesmo afirma, que todo o sistema educa�vo, 

quando adotado de forma efe�va o uso das chamadas 

polí�cas públicas, flui com resultados magníficos.  

Freire (1998) conclui esse pensamento dizendo, 

que o primeiro trabalho especifico a ser realizado para 

contemplar a qualidade educacional é a realização de 

polí�cas educacionais nas mais diferentes áreas, pois a 

sociedade e todos os seus setores estão todos 
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interligados. Inicialmente é preciso contemplar a base 

familiar, num segundo momento a escola e por úl�mo a 

sociedade e suas demais ramificações. A ampliação das 

polí�cas públicas educacionais vem com o intuito 

central de para qualificar a educação posi�vamente. 

Sendo que é a educação um dos setores de maior 

necessidade para o futuro e desenvolvimento de uma 

nação. 

Na fala de Elias (2010) é por meio da educação 

efe�va que se chega às mudanças e transformações 

sociais, não bastam apenas normas legais, que está 

escrita em ar�gos, incisos, leis e decretos, mas é 

necessário ir para a prá�ca em meios aos muitos 

desafios. Nesse sen�do compreende, que a educação 

deve possuir uma visão humanizada e humanizadora, 

uma vez que o ser humano vem sofrendo um processo 

muito rápido de desumanização, um grave problema 

que deve ser intervido por meio de ações eficazes e 

precisas e tais ações na forma de polí�cas públicas. 

 

EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL: SUCESSO, 

CONTRADIÇÕES E CONSTRASTES 

 

Ao realizar um percurso da história educacional 

brasileira é fácil a percepção, que muitos avanços foram 

notáveis, principalmente se tratando requisitos de 

polí�cas públicas. Na visão de Bolzano (2004) as 

mudanças que ocorreram no Brasil, trouxeram acesso e 

maior qualidade para todos. No entanto há ainda muito 

a ser intervindo. Azevedo (2007) faz um resgate 

histórico acerca de tudo isso. A saber a escola, que era 

penas para os nobres, é também agora para a classe 

trabalhadora, mesmo em meio algumas exceções e 

contradições em nossa sociedade. Furghes� (2012) as 

transformações dentro da educação nos úl�mos anos,  

são indicadores de avanços nos campos da polí�ca, 

economia e cultura. Fundamentado nisso, já se sabe 

que as polí�cas públicas está relacionadas com a 

qualidade e assim vice e versa. Para Saviani (2010) é 

necessário compreender, que a qualidade na educação 

só ocorrerá de fato, quando a escola cumprir o seu 

papel social e educacional e a mesma �ver recursos 

humanos e financeiros para a efe�vação de tudo isso.  

Em contrapar�da a educação pública é marcada 

por avanços e por retrocessos como confirma Bencini 

(2006) ao falar de alunos que chegam até o fundamento 

II sem saber ler nem escrever. Uma triste realidade que 

tem sido preocupante. Assim, nasce a necessidade de se 

implantar polí�cas públicas especificas para esses casos, 

fugindo de algumas normas equivocadas, que insista a 

aprovação automá�ca de alunos, sem o nível e o 

amadurecimento em determinada aprendizagens. 

Ações e intervenções, que contemplem a realidade que 

temos, sendo necessária a aplicabilidade de medidas 

urgentes, que venha transformar posi�vamente o perfil 

da educação (IPEA, 2010). 

Bolzano (2004) traz a átona à necessidade de 

qualidade educacional, um elemento complexo, que 

consiste na abrangência de várias competências e 

habilidade a serem desenvolvida no seu tempo certo. E 

isso, pode ser fruto de polí�cas públicas bem aplicadas 

e desenvolvidas nas mais diversas áreas. Azevedo 

(2007) vai muito profundo em sua fala da necessidade 

de construir uma sociedade com três importantes 

caracterís�cas: justa, digna e cidadã. E para consolidar 

tudo isso, é preciso um conjunto de ações que aconteça 

concomitante com outras.  

 De acordo com Libera� (2004) a qualidade só se 

consolidará, quando houver um trabalho chamado de 

conscien�zação do sujeito acerca de seus direitos e 

deveres, em especial os seus deveres. Implantar 

polí�cas públicas trará resultados sa�sfatórios, desde 

que seja mediada com os recursos corretos e demais 

subsídios que lhes são necessários. Furghes� (2012) 

expõe  que as polí�cas públicas devem ser atuantes por 

meio da geração e transmissão de valores é�cos, morais 

para as nossas crianças, adolescentes e jovens. 

Construir essa nova visão sobre as polí�cas públicas na 

educação é o caminho em prol de melhorias e qualidade 

no ensino é de extrema importância. 
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 A educação exerce o tempo todo relações com 

determinadas áreas e órgãos. E um deles é o ECA, onde 

ocorre múl�plas relações o temo todo. Ao tratar do 

assunto de polí�cas públicas, não pode ser descartada a 

importância do ECA, no qual dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente.  

  O ECA também chamado de Estatuto da Criança 

e do adolescente foi criado de acordo com a Lei nº 

13.257 • Lei nº 13.509 • Lei 8.069. Analisando a historia 

da educação brasileira percebe que o ECA foi e é um dos 

grandes e importantes marcos, no que se refere aos 

direitos educacionais. Todavia a violência contra 

crianças e adolescentes é ainda muito comum, e na 

grande maioria dos casos ficam as margens das 

impunidade. 

A educação brasileira é marcada por muitos 

contrastes e também avanços, que trouxeram 

bene�cios para todos, sendo fruto de uma árdua luta de 

pessoas, que deram literalmente o seu sangue e a sua 

liberdade para determinados direitos fossem hoje de 

acesso para toda a população, como já foi citado o  ECA 

e a própria LDB .Todavia há ainda muito para ser feito 

em prol de uma educação universalidade e 

humanizadora. 

A educação é um direito de todos. Infelizmente 

esse direito vem sendo negado e negligenciado, pois de 

acordo com UNESCO (2015) ainda existe 124 milhões de 

crianças estão fora da escola. Isso mostra a fragilidade e 

a superficialidade de muitas das polí�cas públicas, que 

temos na atualidade e no descaso, que se tem com a 

educação Por parte de muitas autoridades. As polí�cas 

públicas educacionais, visam o pleno desenvolvimento 

dos indivíduos de forma efe�va e integral, mas não é 

uma fórmula mágica, é preciso que haja ar�culação com 

muitas outras ações, que devem acontecer 

concomitante. 

A qualidade educacional é citada por Cabral 

(2012), o mesmo explica que é obrigação do Estado 

garan�r o direito educacional e também a qualidade 

educacional. No entanto, não é de interesses dos 

mesmos que a educação a�nja tal qualidade, pois 

quanto mais pessoas ignorantes, melhores de serem 

manipuladas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após as discussões, que aqui foram levantadas é 

possível perceber, que a qualidad e na educação só se 

concre�zará quando houver uma maior efe�vação de 

ações e programas na forma de polí�cas públicas, que 

venha amenizar as raízes dos problemas, que afetam a 

educação na atualidade e impedem seu êxito, além de 

muitas outras ações, que precisam acontecer 

concomitantes com essas. 

Percebeu-se, ainda que as polí�cas públicas 

educacionais são fundamentais, não só para o 

desenvolvimento  qualita�vo, mas para as melhorias 

posi�va  dos demais setores da sociedade, pois a 

educação está associada com a saúde, segurança, 

assistência, moradia etc. Sendo assim, a educação  

brasileira requer uma atenção prioritária, para que haja 

um  crescimento maior nos aspectos intelectuais  e 

escolares.  

É importante ressaltar, que a educação para ser 

de fato efe�va e democrá�co é preciso estabelecer 

relações de parcerias entre o Poder Público, família, 

escola e toda a sociedade. Quando houver essa soma de 

forças as polí�cas públicas, que forem implantadas 

funcionam como um recurso complementar,  pois a 

maior força não veio de uma polí�ca pública, e sim de 

um trabalho cole�vo Poder Público- família-escola-

sociedade 

Por úl�mo, em resposta ao obje�vo inicial e a 

situação problema aqui proposta, conclui-se que o 

obje�vo foi a�ngido, pois a par�r dessa discussão foi 

possível refle�r sobre a temá�ca, percebendo que é 

possível sim construir uma educação mais afe�va e 

humana por meio da aplicabilidade de polí�cas públicas, 

que amenizem alguns entraves sociais. Por meio de 
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ações e de intervenções, que faz a educação de fato 

acontecer.  

Como sugestão, indica-se que novos estudos 

sejam realizados dentro dessa importante temá�ca, 

para que sejam aprofundados outros aspectos, que 

estão contextualizados com a temá�ca. 
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RESUMO 
 

O obje�vo geral deste estudo é relacionar as experiências temperamentais com a teoria das múl�plas inteligências de 
Howard Gardner, porque entende -se que seu papel foi fundamental no desenvolvimento humano e de grande 
importância não só para compreendermos nossos comportamentos como também nosso modo de aprender e se 
relacionar com o mundo social-biológico. Metodologicamente foram feitas pesquisas bibliográficas para a escolha dos 
materiais que serviram de base para a relação, consultados alguns ar�gos e  livros de autores que se dedicaram ao 
tema como LA Haye( 1997) e o próprio Gardner ( 1996) para o aprofundamento do assunto.  Ao  final  desta  pesquisa  
descobrimos que devemos considerar o fato de que o ser humano é um ser múl�plo de inteligências e ta mbém é 
cons�tuído por diversas formas de aprendizados e temperamentos, o que facilita na maioria dos casos entender o 
porquê de tantos problemas relacionados muitas vezes a falta de aprendizagem e suas dificuldades na relação 
professor/aluno. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Temperamento. Inteligências. Relação. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
The general objec�ve of this study is to relate the temperamental experiences to Howard Gardner's theory of mul�ple 
intelligences, because it is understood that his role was fundamental in human development and of great importance 
not only to understand our behaviors but also our way of learning and learning. relate to the social -biological world. 
Methodologically, bibliographic searches were carried out to choose the materials that served as the basis for the 
rela�onship, consul�ng some ar�cles and books by authors who dedicated themselves to the theme, such as LA Haye 
(1997) and Gardner (1996) to further the subject. At the end of this research we discovered that we must consider the 
fact that the human being is a mul�ple being of intelligences and is also cons�tuted by several forms of learning and 
temperaments, which makes it easier in most cases to understand the reason for so many problems related many 
�mes to lack of learning and its difficul�es in the teacher / student rela�onship.  
 
KEYWORDS: Temperament. Intelligences. Rela�onship. 
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INTRODUÇÃO 

 

O temperamento humano sempre foi fonte de 

estudos desde a An�guidade clássica, passando por 

filósofos e outros estudiosos das múl�plas razões 

cien�ficas durante todos os períodos históricos, Idade 

Média, Moderna e Contemporânea. Esse tema está em 

alta atualmente, tanto nos livros quanto nas redes 

sociais, vídeos e ar�gos. Uma das razões das quais isso 

se deve, parte do princípio do autoconhecimento que se 

pode ter a respeito de si mesmo e do outro para que as 

relações interpessoais possam melhorar cada vez  mais   

nos   diversos campos da   vida. 

          Comparado ao temperamento também 

temos a teoria das inteligências múl�plas, a par�r da 

década dos anos 80 pelo cien�sta e educador Howard 

Gardner do qual põe crédito aos estudos de Piaget ao 

tratar da capacidade lógico-matemá�ca que algumas 

pessoas tem mais que outras. Segundo ele o QI 

(Quociente de Inteligência, que mede o conhecimento 

cogni�vo e lógico-matemá�co de uma pessoa) não era 

suficiente para medir as reais habilidades dos alunos 

nos EUA e analogamente das escolas públicas por todo 

o mundo. 

Recentemente também podemos observar que 

não só as habilidades cogni�vas como também os 

temperamentos confluem para um mesmo fim ú�l e se 

completam mutuamente no ser humano. É a esta 

confluência que se deve este pequeno trabalho. 

Procuramos colocar aqui um pouco dos problemas que 

podemos perceber no dia a dia das salas de aula e como 

podemos usar isto de maneira adequada para que 

ensino/aprendizagem e professor/aluno possam 

par�cipar do mesmo obje�vo escolar.  

Portanto obje�va-se com este trabalho, 

conhecer um pouco mais do universo par�cular humano 

mediante seu caráter biológico, social e 

comportamental no que se refere a atos próprios de 

suas vontades e personalidades diferentes e como isto 

pode influenciar não só na sua vida pessoal como 

também na interação em sala de aula. 

 Cada aluno traz consigo algo familiar que é �pico 

no seu comportamento. Cada saber gera uma forma de 

expressar sua inteligência e faz com que 

obrigatoriamente procuremos nos informar e nos 

formarmos a respeito das capacidades múl�plas de 

cada indivíduo.  

Jus�fica-se então este esboço a par�r das 

prerroga�vas de que num universo múl�plo e dinâmico 

como é o humano, não podemos de maneira nenhuma 

nos abstemos de cada dia mais aprofundarmos e 

ampliarmos nossas prá�cas pedagógicas afim de 

alcançarmos o maior êxito possível em nosso ensino. 

Para isto é necessário por em evidência então o 

conhecimento pelo menos destas duas teorias. 

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualita�va tecendo enfoque de cunho bibliográfico, 

descri�va e não experimental, onde foram u�lizados os 

sites de pesquisa cien�fica Scielo e o grupo 

especializado em  Pedagogia  ProFala. 

Para realizar esta pesquisa foram consultados os 

próprios autores dos quais fundamentam a teoria, a 

saber, o próprio Howard Gardner (1996), como também 

os comentários de La Haye (1997) que busca trazer para 

a contemporaneidade os principais estudos envolvendo 

os termos mencionados a seguir. Também foram 

consultados Antunes (2001) e Hernandez (1995) nos 

quais nos direcionam para um pensamento mais 

apurado da pesquisa a respeito do caráter cien�fico do 

tema e de seu real papel na a�vidade humana. 

Portanto os dados e as ideias mencionadas por 

estes autores são de importância ímpar para nosso 

estudo, estabelecendo-se como um princípio de análise 

e informação para os diversos trabalhos que ainda virão 

a surgir, corroborando também com o material já 

produzido por diversas mãos. 
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HISTóRICO DO ESTUDO  

 

Os estudos sobre as questões que norteiam o 

comportamento humano despertam nosso interesse 

desde a an�guidade. Questões como caráter, 

personalidade e temperamento formam um mistério 

intrigante e ao mesmo tempo fascinante sobre o modo 

como os homens se comportam e se diferenciam de 

seus semelhantes. 

Com 2500 anos de pesquisa podemos perceber o 

quão importante é este estudo para o aprofundamento 

da razão, sen�mento e percepção do homem levando-o 

à descobertas e compreensão de suas raízes. 

Hipócrates, considerado o pai da medicina, 

classificou o ser humano segundo seus temperamentos 

em quatro �pos básicos, que se relacionam com suas 

personalidades e nos dá o panorama a seguir: 

� .Sanguíneo;  

� .Melancólico; 

� .Colérico;  

� .Fleumá�co. 

Na definição mais precisa desde a an�guidade 

entendemos os temperamentos como sendo tendências 

humorais. Reações de fluídos em certos graus que o 

indivíduo adquire por hereditariedade. Vem da palavra 

la�na “Teperamentum” e está ligada ao “jeito de ser” 

de cada pessoa, o modo de agir diante das situações 

co�dianas que envolvem tomadas de decisões em geral. 

La Haye (1997) diz que não há nada que 

influencie de forma tão abrangente avida de uma 

pessoa quanto o temperamento que ela carrega em 

suas possíveis combinações.  

 

“O temperamento influencia tudo o 
quanto você faz desde os hábitos de sono, 
os hábitos de estudo, o es�lo de 
alimentação até a maneira de você se 
relacionar com outras pessoas.”  (La Haye, 
p. 09) 
 
 

É por esta razão que ao entrar em contato com a 

sala de aula, o professor deve ter em mente os 

diferentes �pos de pessoas, indivíduos com os quais ele 

lidará para assim podê-los ajudar de maneira que suas 

capacidades cogni�vas e sistemá�cas sejam 

aproveitadas e aprimoradas elevando o nível do 

discente. 

O princípio da medicina de Hipócrates a�ngiu 

seu ponto alto nas constatações de Claudio Galeno. 

Suas obras são demasiadamente grandes, adotando não 

só ideias adjuntas de Aristóteles como também as de 

Platão. Para ele, o médico deveria preservar aqui lo que 

é natural no homem e eliminar o que não faz parte da 

sua integridade. 

Após Galeno as ideias médicas passaram a ser 

acopladas com as dos árabes e mais tarde levadas à 

Europa medieval. Neste período o pres�gio de suas 

ideias eram louváveis pois serviriam de base para a 

compreensão e unificação da medicina. Os quatro �pos 

básicos de temperamentos foram bastante aceitos 

principalmente pelo clero e teólogos da Igreja Católica. 

Em consonância a Galeno os filósofos do século 

XIX denominavam “humor” (equivalente ao 

temperamento) como todos os líquidos que fazem parte 

da composição do corpo humano. O sangue, os 

hormônios e o quilo eram os principais responsáveis 

pela explicação de como nós nos comportamos. 

No século XX estas concepções ganharam mais 

ênfase. Sua existência é factual. Sua u�lização se feita 

de maneira a transformar o homem, beneficia todas as 

áreas da vida, principalmente a educação pois pode 

auxiliar nos no diagnós�co e tratamento de problemas 

referentes ao convívio familiar e escolar. Conhecendo o 

grupo temperamental a que pertence cada indivíduo, o 

professor, psicopedagogo e o neuropsicólogo contar ão 

com um grande conhecimento congênito dos 

estudantes em questão. 

 

CLASSIFICAÇÕES 
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Classificando as combinações temperamentais e 

suas caracterís�cas na atualidade podemos perceber o 

que cada indivíduo tem para oferecer de bom ou ruim. 

Para ser mais preciso temos as seguintes descrições 

acerca do comportamento individual: 

 

- O indivíduo sanguíneo: É uma pessoa  
muito sociável, brincalhona e simpá�ca. 
Sua capacidade natural de atrair as 
pessoas é parte da sua personalidade 
comum. Bastante despreocupado com o 
que as pessoas pensam de si contenta-se 
com uma enorme facilidade. É atento ao 
presente ao dar muita importância àquilo 
que está fazendo no momento, porém sua 
dificuldade maior está na sua memória. É 
leve e pode esquecer com facilidade 
também o nome das pessoas ou um 
determinado momento importante da 
vida. A arte como um todo, a oratória de 
livre acesso, o trabalho com as vendas e a 
liderança muitas vezes levadas por 
sen�mentos de autoconfiança são 
operações bastante fáceis de se realizar. 
(LA HAYE, T. 1997)  
 
 
-O indivíduo melancólico: Tem a 
capacidade de atribuir grande importância 
a tudo aquilo que lhe é de fundamental 
importância. Sua mente é privilegiada, 
possui uma tremenda capacidade de 
percepção e consegue experimentar toda 
uma gama de sensações e emoções por 
longos períodos. É sem dúvida nenhuma 
um grande perfeccionista, muito sensível 
e apreciador das belas artes. Amigo, leal. 
Em geral não gosta tanto de extroversão, 
por isso raramente se impõe a coisas que 
não do seu agrado. O maior perigo para 
esta pessoa está em se entregar aos 
diversos pensamentos nega�vos, 
exagerando suas tendências de 
pessimismo em relação a sua existência. 
(LA HAYE, T. 1997).  
 
-O indivíduo colérico: É de extrema 
cabeça quente, a facilidade de ficar 
agitado faz com que muitas vezes precise 
rever seus conceitos e suas ideias em 
relação ao seu próprio �po de 
comportamento. Porém, se está ciente do 
seu próprio comportamento se acalma 
logo que o adversário se dá por vencido. 
Geralmente suas reações são rápidas, mas 
não persistentes. É de fundamental 

importância manter-se sempre ocupado, 
embora o faça a contragosto, justamente 
por que não é persevera nos seus 
obje�vos. Prefere dar ordens, mas 
aborrece-o fato de ter de cumpri-las 
principalmente quando se sente inferior 
àquele(a) que ordenou. Adora ser 
reconhecido no seu trabalho e ama ser 
elogiado publicamente. É muito valoroso 
com relação à aparência e a coisas 
formais, orgulha-se de si próprio. É um 
líder nato. Polido, obs�na-se em tudo que 
faz e é muito o�mista. Está sempre 
projetando ações que geralmente realiza. 
Sente-se autossuficiente. É impetuoso, 
genioso, gota de cerimonias, mordaz e 
sarcás�co, porém estabelece um vínculo 
muito forte muitas vezes com a 
crueldade. Caracterís�ca esta que deve 
ser comba�da por ele próprio no seu dia a 
dia. Os coléricos têm a capacidade de 
serem bons diretores de empresas, 
generais estrategistas, grandes 
construtores, soldados virtuosos, polí�cos 
ou administradores que levam a cabo a 
liderança, mas são incapazes de 
desempenhar trabalhos minuciosos cuja 
finalidade consiste na análise de fatos.  
(LA HAYE, T. 1997)  
 
-O indivíduo fleumá�co: Ser fleumá�co 
significa no geral a falta de emoção para a 
realização para  certas a�vidades e não 
preguiça, implica a não se emocionar com 
a mesma facilidade de um sanguíneo ou 
de um colérico, nem se mover com pressa 
para um determinado fim, e sim com 
moderação, pensamento minucioso e 
persistência. Sua natureza calma e 
sossegada faz com que sejam pessoas de 
fácil convívio social, benquistas por todos. 
Sua grandeza de espírito e senso bem 
humorado torna sua presença prazerosa 
em ambientes de pressão. Acessível, 
agradável, trabalha muito bem em 
equipe, eficientemente conservador, 
digno de cargos de confiança e prá�ca. 
Age por princípios morais bem 
trabalhados e não por ins�nto. Ela é 
criteriosa no trato com outras pessoas, 
por isso geralmente consegue o que quer 
com facilidade, persis�ndo em seus 
obje�vos, enquanto parece estar cedendo 
aos outros em desvantagem. Os 
fleumá�cos revelam-se bons diplomatas, 
porque seu senso  pacificador faz parte de  
sua  natureza, podem ser ó�mos 
professores, médicos, cien�stas 
brilhantes, escritores, filósofos e  editores. 
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Quando mo�vados podem ser líderes 
muito capazes (LA HAYE, T. 1997).  
 
 

 

Cada indivíduo apresenta caracterís�cas que lhe 

são únicas. Embora saibamos que não podemos 

generalizar o jeito de ser de cada pessoa descrita acima, 

o estudo revela o quanto somos e podemos ser 

diferentes em todos os aspectos.  

A teoria não diz respeito a que algumas pessoas 

podem fazer e outras não. Ela mostra a facilidade de 

algumas coisas serem feitas por determinadas pessoas 

em detrimento a sua personalidade ser oque é e outra 

não serem iguais na mesma medida. 

 

RELAÇÕES COM GARDNER 

 

              Cada pessoa apresenta caracterís�cas dis�ntas 

em seus temperamentos, destacam várias habilidades, 

assim como as inteligências múl�plas desenvolvem na 

pessoa variados modos de aprender. Verifica -se que a 

Teoria de Gardner (1995) coloca o indivíduo como 

inteligente ou não em variados aspectos,  

 

“como produto em primeiro lugar de sua 
herança gené�ca e de suas propriedades 
psicológicas, variando de seus poderes 
cogni�vos às suas disposições de 
personalidade.” (GARDNER, 1995, P.50).  
 
 

            Portanto se buscarmos os aspectos mais 

propícios ao desenvolvimento de cada temperamento 

poderemos es�mular de forma ideal as inteligências, 

chegando a uma aprendizagem sa�sfatória.  

             Cada educando deve ser avaliado como sujeito 

único, descobrindo o ponto forte de cada aluno abre-se 

caminho para a�ngir os diversos obje�vos traçados pela 

escola sendo eles o aprendizado por meio   das 

capacidades que estão sobre estes indivíduos e o 

desenvolvimento de habilidades que garantam este 

mesmo desenvolvimento diante das novas perspec�vas 

de ensino. Dentro deste contexto é necessário aos 

educadores es�mularem para o processo ensino-

aprendizagem. 

           Para Gardner (1995) a explicação de um conteúdo 

faz toda a diferença numa experiência educacional para 

que ela seja bem sucedida. Se o educador destacar os 

pontos fortes e fracos dos grupos temperamentais, ele 

pode traçar uma meta de trabalho individual para se 

saber qual estudante está precisando de mais ajuda, 

qual tem mais potencialidades e aquele que se destaca 

em determinada área de conhecimento. 

          Então seguindo os estudos de Gardner (1995) 

podemos traçar respec�vamente as seguintes 

combinações temperamentais- inteligíveis. 

A. Inteligência linguís�ca- O melancólico e o fleumá�co 

são melhores na escrita enquanto que o sanguíneo e o 

colérico são excelentes oradores.  

B. Inteligência Lógico-Matemá�ca- O melancólico 

apresenta essa inteligência por gostar de desafios e de 

pensar muito. Enquanto que o fleumá�co terá maior 

dificuldade com os números por achar que demanda 

tempo e mais trabalho. Já o sanguíneo terá dificuldades 

por que não consegue se concentrar por muito tempo, e 

o colérico quase sempre se sairá bem pois é proje�sta e 

prá�co. 

C. Inteligência musical- O melancólico e o fleumá�co 

observam um pouco mais, portanto aprofundam-se no 

som e na emoção causada. Enquanto que o sanguíneo 

empolga-se no ritmo. 

D. Inteligência espacial- O melancólico e o fleumá�co 

são mais detalhistas enquanto que o sanguíneo tem boa 

memória de espaço. 

E. Inteligência Interpessoal- Ni�damente percep�vel 

no sanguíneo por ter uma boa oratória enquanto que o 

fleumá�co é usada para ca�var as pessoas.  

F.  Inteligência intrapessoal- no melancólico por se 

entregar mais às emoções e no colérico por ser mais 

dominador.  

Em suma podemos dizer que de posse destes 

conhecimentos devemos valorizar as individualidades 
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de todos que compõem a estrutura escolar humana e 

priorizarmos o emocional dos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem. O ensino deve elevar a relação 

entre professor/aluno podendo de forma posi�va 

impedir o desânimo, respeitar a diferença 

temperamental progredindo na perspec�va do lecionar 

para a autoes�ma. 

             Não só a formação do caráter individual poderá  

transformar-se por uma educação eficazmente privada 

na prá�ca como também o caráter cole�vo sai 

fortalecido pelas interações que de fato ocorrem no 

seio do indivíduo como um todo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

              Apresentadas as teorias, esperamos que com 

estas informações os futuros pesquisadores e 

professores diversas áreas reflitam acerca do 

comportamento predominante de cada indivíduo, pois 

extraindo o que cada indivíduo tem tanto no seu 

desenvolvimento psicológico no tocante a 

aprendizagem quanto no seu comportamento em 

relação ao temperamento podemos aprimorar aquilo 

que cada estudante é e deseja ser.  

            Com estas duas teorias alinhadas ao exercício 

profissional do docente ele é capaz de planejar melhor 

suas aulas, pois o emocional tanto do aluno quanto o 

seu ganharão relevância ao se pensar nos efeitos que as 

aulas podem promover.  

           Para estabelecerem com precisão o que cada 

temperamento tem de melhor é necessário uma análise 

minuciosa da turma, seus modos de se trabalhar em 

grupo, temos de relevância entre cada grupo, modo de 

entender determinadas ordens e a maneira como tais 

ordens podem ser interpretadas pelos mesmos sem 

causar contradições ao ensino. 

           É recomendável que ao se dirigir ao aluno com 

determinadas dificuldades saibamos que bagagem 

temperamental psicológica este aluno já tem. O mais 

importante dentre todas as a�tudes que podemos 

tomar em relação as dificuldades de cada indivíduo, é 

saber reconhecer o ser humano limitado que cada um 

representa, no “conhece-te a � mesmo”, podemos 

acrescentar o “transforma-te”, portanto cabe ao 

professor ser este meio de transformação na vida de 

cada aluno, conhecendo-o e ajudando-o. 

            Ressaltamos então a importância de dar 

con�nuidade às pesquisas referentes a este assunto, 

pois são indispensáveis para a compreensão de quem 

somos, de como agimos e de quem o outro é e por que 

age de maneira tal e não de outra. As primeiras 

impressões não podem ser o principal meio de 

estabelecermos preconceitos acerca da presença do 

outro, mas deve ser por excelência a porta de entrada 

para dúvidas, ques�onamentos e curiosidades para 

conhecermos a nós mesmos e aos educandos da 

maneira como são sem o rótulo. 
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TENDÊNCIAS DO USO DAS TECNOLOGIAS EM CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

TRENDS IN THE USE OF TECHNOLOGIES IN SCIENCE IN ELEMENTARY SCHOOL  
 
 

Ana Paula dos Santos 1 
 
 

RESUMO 
 

O ar�go aborda um estudo sobre o ensino de Ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental em uma escola 
pública municipal do estado do Espírito Santo - Brasil, inves�gando as tendências de mudança na configuração do 
currículo escolar, dos planos de ensino, do proje to polí�co pedagógico e das ações pedagógicas docentes 
impulsionadas pelas diretrizes obrigatórias da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que decreta a inserção da 
tecnologia na Educação Básica, especificamente no ensino de Ciências, na busca de um apr endizado tecnológico e 
cien�fico diante da obrigatoriedade da lei e do contexto peculiar dos tempos modernos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ciências. Tecnologia. Base Nacional. 
 
 

ABSTRACT 
 

The ar�cle addresses a study on the teaching of Sciences in the ini�al grades  of elementary school in a municipal 
public school in the state of Espírito Santo - Brazil, inves�ga�ng the trends of change in the configura�on of the school 
curriculum, teaching plans, pedagogical poli�cal project and teaching pedagogical ac�ons dri ven by the mandatory 
guidelines of the Na�onal Common Curriculum Base (BNCC) , which decrees the inser�on of technology in Basic 
Educa�on, specifically in the teaching of Sciences, in the search for technological and scien�fic learning in the face of 
the mandatory law and the peculiar context of modern �mes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde tempos remotos o mundo e a sociedade 

passam por processos de mudanças que são naturais a 

sua evolução. O ano de 2020 foi marcado pelo 

protagonismo de um vírus que provocou mudanças 

profundas e impactantes em todo o cenário mundial e 

que vem repercu�ndo nos diversos setores sociais, 

especificamente na educação.  

Nesse cenário de pandemia, com o fechamento 

das ins�tuições escolares, o uso dos recursos digitais 

tornou-se imprescindível no ambiente escolar 

requerendo de seus atores a busca por novas formas de 

ensinar e aprender u�lizando-se do Ensino a Distância e 

das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(SENHORAS; PAZ, 2019) implantadas dentro da 

realidade de cada escola. 

Em uma sociedade marcada pelo crescente 

desenvolvimento cien�fico e tecnológico, esse novo 

caminho trilhado pela escola tem os seus percalços e 

exige um novo posicionamento cultural das ins�tuições 

educacionais nessa nova realidade, que traz a 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como 

uma nova experiência, cons�tuindo novas redes de 

conhecimento (ALMEIDA 2015).  

Nesse contexto, as novas formas de ensino, 

precisam trazer inovação nas maneiras de processar 

novos conhecimentos (MATTOS, 2013); essa 

transformação de conceitos e possíveis mudanças 

devem refle�r também nas propostas de formação para 

os professores, possibilitando que sejam autores de 

suas próprias produções, implantando novos modelos 

de aprendizagem nos quais se possa “educar pela 

pesquisa” (DEMO, 1996), e as aulas possam ser 

norteadas pela produção do conhecimento cien�fico.  

Esta construção se torna possível, segundo Vieira 

(2011), quando o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação possibilitam ao professor a instrução do 

aluno aliada a materialização de suas ideias por meio de 

conhecimentos que sejam úteis à sua vida prá�ca.    

A escola como local de pesquisa e produção 

deste conhecimento precisa fazer uso da Tecnologia e 

da Ciência para superar o ensino meramente 

instrucionista oferecendo um conhecimento aberto e 

não apenas uma proposta fechada e padronizada que 

venha impedir o processo de construção desses 

saberes. 

 Conforme Chervel (1990), no ambiente escolar 

os saberes construídos historicamente são 

organizados nos programas de ensino e nas disciplinas 

escolares; embora a proposta dos projetos polí�cos 

pedagógicos e das leis norteadoras do Ensino 

Fundamental sejam um ensino focado no 

desenvolvimento intelectual e social do aluno, sua 

compreensão e interpretação de si mesmo e do mundo 

que a cerca, de uma forma geral, o currículo proposto 

desconsidera as par�cularidades dos alunos.  

Certamente os conteúdos das disciplinas 

tradicionais (Língua Portuguesa, Matemá�ca, Geografia, 

História, Ciências) são fundamentais para a formação 

humana e não podem ser renegados, mas trabalhados 

de forma significa�va e interdisciplinar, porém fica 

percep�vel o predomínio de uma disciplina sobre a 

outra, ou seja, nos planos de ensino privilegiam-se uma 

carga horária maior para determinadas disciplinas em 

detrimento a outras, e esse detrimento está presente 

no ensino de Ciências nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental. 

 

CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A escolha pelo ensino de Ciências tem o 

propósito de avançar a fronteira do conhecimento 

relacionado a disciplina, considerando que a carga 

horária para esta disciplina é reduzida e as aulas são 

des�tuídas de a�vidades prá�cas, especialmente 

quando se refere as turmas de 1º a 5º ano das séries 

iniciais do Ensino Fundamental.  

A problemá�ca dessa pesquisa reside nas 

seguintes dimensões: primeiro, nas abordagens do 
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ensino da disciplina de Ciências nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, considerando o ambiente de uma 

ins�tuição pública municipal e seus atores no processo 

educa�vo e nos espaços onde o aprendizado acontece; 

segundo, há de se ques�onar como o ensino em 

Ciências é ministrado e como esse ensino irá acontecer 

à luz das orientações norma�vas da Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL 2017) e por fim, há de se 

pensar com as tecnologias propostas nesse documento 

poderá ser integrada e colocada em prá�ca 

considerando que a ciência está presente em nosso 

co�diano desde as a�vidades simples até as mais 

complexas.  

Assim, a definição do problema dessa pesquisa 

relaciona-se por levantar questões como a ínfima carga 

horária des�nada o ensino da disciplina nos planos 

curriculares da escola, o mecanicismo no ensino e 

ausência de a�vidades prá�cas, a necessidade de 

adequação ás normas propostas pela nova Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), a necessidade de 

adequação dessas novas prá�cas e a urgência de um 

novo olhar sobre o ensino de Ciências. 

Portanto, a relevância desse problema está em 

trazer o ensino de Ciências para o foco da pesquisa que 

será em princípio local, podendo se estender para 

outras ins�tuições do município e até mesmo, numa 

dimensão macro, se propagar para outros núcleos 

educa�vos. Para tanto, esse foco está na possibilidade 

de entendermos a importância das Ciências como 

ins�gador do pensar, de compreender o mundo, de 

desenvolver o raciocínio e entendimento dos 

fenômenos da natureza sob um olhar cien�fico.  

A BNCC estabelece que o  letramento cien�fico 

deve ser desenvolvido ao longo do Ensino Fundamental, 

u�lizando as tecnologias digitais de informação e 

comunicação para produzir conhecimento e resolver 

problemas das Ciências. Para Cachapuz (1999), nessa 

disciplina o que denomina de Ensino de Ciências não se 

limita à construção de conceitos, mas de uma 

aprendizagem permeada por situações-problema 

dentro de uma realidade contextualizada. 

Sendo assim, o objeto de estudo foi delimitado 

por sua relação com a pesquisadora e o seu 

conhecimento da realidade, observando nesse espaço 

uma lacuna no ensino de Ciências nas prá�cas em sala 

de aula, nos planos de ensino e Projeto Polí�co 

Pedagógico e na ausência do uso dos recursos 

tecnológicos. 

 

REFERENCIAL TEóRICO  

 

O ensino de Ciências nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental tem sido um grande desafio para alunos, 

professores e ins�tuições educacionais; diante de um 

contexto de aprendizado tão important e, mas que nem 

sempre alcança os obje�vos propostos pelos currículos 

escolares, historicamente a aprendizagem no Ensino de 

Ciências é desenvolvida de forma precarizada e 

fragmentada onde “o modelo de aula con�nua 

predominantemente oral e escrito, assim como os 

recursos u�lizados” (DAROS, 2018); a ins�tuição escolar 

assume o papel de colaboradora na reprodução das 

desigualdades sociais, pelo caráter operacional, passivo 

e des�tuído de reflexão crí�ca sobre a realidade 

(BOURDIEU; PASSERON, 2013).  

Diante desse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases 

4.024/61 (BRASIL, 1961), iniciou a organização da 

disciplina de Ciências Naturais considerando que antes 

da promulgação da lei, esta disciplina era ministrada 

apenas nas duas úl�mas séries do an�go curso ginasial; 

somente com a promulgação da lei, houve a 

obrigatoriedade do ensino da disciplina a todas as séries 

ginasiais e par�r de 1971, com a Lei 5.692/71 (BRASIL, 

1971), o ensino de Ciências Naturais passou a ter 

caráter obrigatório nas oito séries do primeiro grau. 

Outras tendências e leis norma�vas, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) se 

propuseram a orientar o ensino de Ciências ao longo 

dos anos com o obje�vo de indicá-la como um 
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conhecimento que viesse possibilitar a compreensão do 

mundo e suas transformações e reconhecesse o homem 

como indivíduo e como sujeito que faz parte de um 

universo permeado por conhecimentos cien�ficos e 

tecnológicos que se apresentam em constante 

transformação. 

Nas diretrizes dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais a relação Ciência-Tecnologia aparecia como 

objeto de estudo, com o modelo de aprendizagem 

baseado na observação, comparação, confronto de 

suposições e estabelecimento de relações entre fatos 

ou fenômenos e ideias, onde o professor era imitado e 

os alunos seguiam os modelos oferecidos por ele sem 

autonomia em suas prá�cas. Esse modelo de ensino 

começa a ser superado a par�r do mês de dezembro de 

2017, quando a Base Nacional Comum Curricular foi 

homologada pelo Ministério da Educação. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

firmado como documento norma�vo obrigatório, reúne 

os conteúdos mínimos a serem trabalhados e se propõe 

a determinar os pilares da Educação Básica brasileira. 

Discu�do e deba�do desde 2015 por especialistas, 

educadores, gestores públicos e en�dades da sociedade 

civil organizada, a sua elaboração já era prevista nos 

principais documentos reguladores da educação do 

Brasil – a Cons�tuição (1988), a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e pelo Plano 

Nacional de Educação (2014).  

Na BNCC, a Tecnologia se conecta à Educação 

Cien�fica e con�nua se mantendo como objeto de 

estudo, mas agora o aluno u�liza conceitos cien�ficos 

para compreendê-la. Além disso, há um direcionamento 

mais obje�vo para a u�lização de Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação tendo por finalidade a 

produção de conhecimento e resolução de problemas 

das Ciências.  

Linsigen (2007), afirma que pensar na 

apropriação da educação cien�fica é “possibilitar uma 

formação para maior inserção social das pessoas”,  no 

sen�do de se tornarem aptas a par�cipar dos processos 

de tomadas de decisão conscientes e negociadas em 

assuntos que envolvam ciência e tecnologia.  

Considerando o papel primordial da Ciência e da 

Tecnologia nas séries iniciais do Ensino Fundamental a 

implementação da BNCC tem como principal obje�vo 

para o ensino de Ciências aproximar os alunos dos 

procedimentos, processos e prá�cas cien�ficas, 

valorizando suas vivências e despertando o interesse 

para os aspectos naturais e tecnológicos da ciência. 

Segundo Fracalanza; Amaral; Gouveia (1986 p. 26-27): 

 

[...] o ensino de Ciências no primeiro grau, 
entre outros aspectos, deve contribuir 
para o domínio das técnicas de leitura e 
escrita; permi�r o aprendizado dos 
conceitos básicos das ciências naturais e 
da aplicação dos princípios aprendidos a 
situações prá�cas; possibilitar a 
compreensão das relações entre a ciência 
e a sociedade e dos mecanismos de 
produção e apropriação dos 
conhecimentos cien�ficos e tecnológicos; 
garan�r a transmissão e a sistema�zação 
dos saberes e da cultura regional e local. 

 
 

A Base também sugere mudanças na elaboração 

dos currículos locais, na formação inicial e con�nuada 

dos professores, no material didá�co, na avaliação e 

apoio pedagógico aos alunos e potencializa polí�cas 

educacionais importantes que visam diminuir 

desigualdades e garan�r os direitos de aprendizagem.  

Os descritores da aprendizagem estão definidos 

como conhecimentos, habilidades, obje�vos de 

aprendizagem e desenvolvimento, a�tudes e valores; a 

capacidade de mobilizá-los, ar�culá-los e integrá-los 

expressam-se em competências. Nesse contexto, 

destaca-se a competência 5 que se propõe a: 

 

Compreender, u�lizar e criar tecnologia s 
digitais de informação e comunicação de 
forma crí�ca, significa�va, reflexiva e é�ca 
nas diversas prá�cas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e 
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exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e cole�va.” (BRASIL, 2018). 

 
 

Para os pesquisadores Carle�o, (2009); Ca chapuz 

(2011) e Gil-Pérez (2002), as relações estabelecidas 

entre Ciência e Tecnologia no ambiente escolar e o 

conhecimento que os docentes possam ter ou não 

sobre estes temas são cruciais para influenciar ou 

delimitar suas prá�cas pedagógicas e sua forma de 

ensino.  

Sendo assim, um dos grandes desafios do 

presente é reformular um ensino cien�fico no ambiente 

escolar para a formação do sujeito que seja capaz de 

recriar sua própria condição humana. Viecheneski e 

Carle�o (2013), afirmam que “ter acesso à educação 

cien�fica e tecnológica, desde a infância, é um direito 

de todos, que corresponde ao direito e ao dever de se 

posicionar, tomar decisões e intervir responsavelmente 

no meio social”. 

Diante desse cenário, Scarpa, Sasseron e Silva 

(2017) “destacam a figura do professor como uma 

figura de importância primordial” nesse processo. O seu 

posicionamento e ar�culação dos diferentes contextos  

e das complexas interações, irão “promover a 

aprendizagem de ciências através do desenvolvimento 

de um ensino contextualizado” (GILBERT, 2014; 

RAMSDEN, 1997).  

No Espírito Santo - Brasil, a Secretaria de Estado 

da Educação tem alinhado o seu currículo á BNCC 

destacando que “elaborar esse documento tem sido 

tema recorrente nas discussões sobre a educação no 

Espírito Santo”, no que concerne às polí�cas 

educacionais, às ações governamentais ou mesmo às 

prá�cas e discursos pedagógicos (ESPÍRITO SANTO, 

2018).  

A construção do currículo estadual foi ins�tuída, 

pela Portaria Nº037-R/2018 possibilitando a 

par�cipação de vários segmentos representa�vos do 

estado e dos municípios e defendendo uma proposta 

curricular que alcance as diretrizes da BNCC ao mesmo 

tempo em que respeita sua iden�dade e 

especificidades. 

Cariacica, localizada no estado do Espírito Santo, 

foi um dos dezesseis municípios que par�cipou e 

contribuiu com sua matriz curricular para compor o 

documento estadual e está na fase inicial da 

estruturação do currículo para as séries iniciais do 

Ensino Fundamental. As áreas específicas já definiram o 

currículo, mas para o Núcleo Comum o currículo ainda 

está em fase de estudos.  

Este é um bom momento para definir as 

estratégias para o ensino de Ciências aproveitando-se 

dos recursos tecnológicos sob a Educação Cien�fica e 

trabalhar os documentos norma�vos da escola, como 

por exemplo, o Projeto Polí�co Pedagógico,  que 

sistema�ze, divulgue e consolide as prá�cas 

pedagógicas, foco dessa pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

 

Esse estudo pretende u�lizar uma metodologia 

de abordagem qualita�va teórico-empírica, do �po 

pesquisa par�cipante centrada na observação do 

espaço educa�vo em uma escola municipal das séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Lüdke e André (2014), 

afirmam que o estudo qualita�vo “é o que se 

desenvolve numa situação natural, é rico em dados 

descri�vos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada”.  

Segundo Gil (2009), “as questões surgidas para o 

pesquisador servem como lembretes para conduzir 

entrevistas e observações, entre outras formas de 

coleta de dados”, sendo assim, através de uma 

entrevista semiestruturada e da aplicação de um 

ques�onário elaborado no Google Forms, pretende-se 

observar ações e respostas dos participantes, 

priorizando os caminhos e soluções desenvolvidas para 

os problemas apresentados e descrever os resultados 

esperados.  
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Os sujeitos da pesquisa serão inicialmente os 

docentes de uma escola pública do município de 

Cariacica, estado do Espírito Santo - Brasil, turnos 

matu�no e vesper�no em suas atuações como 

professores regentes.  

O Google Forms foi escolhido para coleta de 

dados nessa pesquisa por ter uma interface simples, 

pela gratuidade e facilidade de acesso, considerando 

que todos os docentes e alunos já possuem o e-mail 

ins�tucional, pela possibilidade de criação ilimitada de 

perguntas, pela análise e feedback das informações 

coletadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os dados coletados na entrevista e no 

ques�onário serão organizados, transcritos, tabulados e 

analisados. A par�r dos resultados apresentados e 

analisados na entrevista e no ques�onário, pretende-se 

reafirmar importância das etapas inves�ga�vas 

desenvolvidas nesse trabalho visando agregar uma nova 

dinâmica ao ensino de Ciências e contribuir para 

incorporar novas formas de ensino e aprendizagem no 

contexto escolar pesquisado. 
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RESOLUTIVENESS IN DENTAL CARE AND ASSISTANCE FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN  
UEA DENTAL SPECIALTY CENTER  

 

Pedro da Silva Rodrigues Filho 1 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Trata-se um estudo descri�vo, quan�ta�vo dos procedimentos realizados em um Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO) no município de Manaus- AM, em parceria com a Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA) e a Secretária de Saúde do Município de Manaus (SEMSA). OBJETIVO: analisar o número de 
procedimentos realizados, no período de março de 2014 a dezembro de 2016, nas especialidades atendidas, além de 
avaliar a resolu�vidade no atendimento da pessoa com deficiência. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
observacional descri�vo, quan�ta�vo, onde u�lizou-se dados secundários a par�r dos Relatórios das A�vidades 
Realizadas no CEO-UEA, fornecidos pela gerência e dos dados no programa Sistema de Informação Ambulatorial do SUS 
(ASIA-SUS), u�lizando como instrumento de registro o Bole�m de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I) e 
Bole�m de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C). A análise esta�s�ca foi conduzida de modo descri�vo por meio 
de frequência absoluta. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se que o CEO-UEA atende de forma integral a saúde bucal 
da pessoa com deficiência, e oferece serviços especializados de referência e contra referência. A maior procura por 
atendimento especializado no CEO-UEA é para pessoa com deficiência e endodon�a de molares. O CEO-UEA no período 
de março de 2014 a dezembro de 2016, superou suas metas exigidas pelo Ministério da Saúde como CEO Tipo II.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Polí�cas Públicas. Sistema Único de Saúde. Saúde Bucal. Pessoa com Deficiência. 
 
 

ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: This is a descrip�ve, quan�ta�ve study of the procedures performed in a Dental Special�es Center 
(CEO) in the city of Manaus-AM, in partnership with the State University of Amazonas (UEA) and the Health Department 
of the Municipality of Manaus (SEMSA ). OBJECTIVE:  analysis of the number of procedures performed, from March 
2014 to December 2016, in the special�es served, in addi�on to evalua�ng the resoluteness in the care of people with 
disabili�es. METHODOLOGY: This is a descrip�ve, quan�ta�ve observa�onal study, which uses secondary data from the 
Reports of Ac�vi�es Carried out at the CEO-UEA, provided by the informa�on and data in the SUS Outpa�ent 
Informa�on System (ASIA-SUS) program, using as a recording instrument the Individualized Outpa�ent Produc�on 
Bulle�n (BPA-I) and the Consolidated Outpa�ent Produc�on Bulle�n (BPA-C). A sta�s�cal analysis was conducted 
descrip�vely using absolute frequency. FINAL CONSIDERATIONS: It was observed that the CEO-UEA provides 
comprehensive care for the oral health of people with disabili�es, and offers specialized referral and counter -referral 
services. The greatest demand for specialized care at the CEO-UEA is for people with  
disabili�es and molar endodon�cs. The CEO-UEA in the period from March 2014 to December 2016, exceeded its goals 
required by the Ministry of Health as CEO Type II. 
 
KEYWORDS: Public Policy. Health Unic System. Oral Health. Disabled Person. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1990, estimava-se que no Brasil 

havia cerca de 15 milhões de portadores de deficiências 

mentais, visuais, audi�vas, múl�plas e �sicas. No Brasil, 

45,6 milhões de pessoas declararam possuir algum �po 

de deficiência, o que representa 23,91% da população. 

12,7 milhões, que representa 6,7 % da população total, 

possuem pelo menos um �po de deficiência severa.  

Neste Censo, divulgou-se as principais deficiências 

existentes no Brasil, 18,8 % com deficiência visual, 7,0% 

motora, 5,1% audi�va e 1,4 % intelectual. No Estado do 

Amazonas com uma população de 3.480.937 

encontramos 790.647 pessoas com algum �po de 

deficiência e 461.414 na cidade de Manaus.1,2 

 Com a implementação da Polí�ca Nacional de 

Saúde da Pessoa com Deficiência, foi garan�do a esses 

cidadãos os princípios importantes que regem o Sistema 

Único de Saúde-SUS (universalidade, integralidade e 

equidade), no qual estabelece as diretrizes e 

responsabilidades ins�tucionais voltadas para a inclusão 

social da pessoa com deficiência.3,4,5Define-se pessoa 

deficiência aquela que apresenta, de modo permanente, 

perdas ou anormalidade em sua estrutura ou função 

anatômica, psicológica ou fisiológica que levem a 

incapacidades para o desempenho de funções que 

possam ser consideradas normais para o ser humano, 

tudo o que foge dos padrões normais.3,5 

 Entre as medidas adotadas pelo Governo 

Federal, para melhoria das condições bucais do país, 

destacam-se as ações de promoção e prevenção, com 

viabilização da adição de flúor nas estações de 

tratamento de águas de abastecimento público, a 

reorganização da Atenção Básica em Saúde Bucal, 

principalmente com a implantação das Equipes de Saúde 

Bucal na Estratégia Saúde da Família, a ampliação e 

qualificação da Atenção Especializada, especialmente 

destacando-se a criação e implantação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEOs), e a reabilitação 

proté�ca por meio dos Laboratórios Regionais de 

Próteses Dentárias.6,7A assistência ao paciente especial, 

em nível de média complexidade, define que os CEOs 

devem oferecer obrigatoriamente atendimento à esta 

população, os centros de especialidades odontológicas 

são clínicas de especialidades que e contribuem com a 

atenção integral secundária a saúde bucal da população, 

atendendo pacientes referenciados das Unidades Básicas 

de Saúde, após um atendimento prévio de adequação 

bucal.6,7 

 O CEO da UEA, é do �po II, foi aprovado pela 

Resolução CIB nº 014/2009 e credenciado pela Portaria 

GM 2.199 de agosto de 2010, republicada em 2011, com 

CNES nº 7160755, inaugurado em 10 de janeiro de 2014, 

e foi aderido à rede para atendimento à Pessoa com 

Deficiência em, 27 de outubro de 2014 conforme a 

Portaria nº 2.354, conforme a Portaria nº 599 de 23 de 

março de 2006, que estabelece os critérios de 

credenciamento onde recebeu o nome da Profa. Dra. 

Maria das Graças Marrocos de Oliveira.7,8,9,10,11 

 No CEO-UEA, funciona o Núcleo de 

Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais -

NAOPE. O CEO/NAOPE-UEA atende pacientes 

encaminhados de ins�tuições públicas e privadas de 

Manaus e região metropolitana e u�liza procedimentos 

de referência e contra-referência, priorizando seus 

atendimentos à pessoa com deficiência. Prevê o alcance 

de metas mensais credenciado junto ao Ministério da 

Saúde, recebendo o custeio mensal para aquisição de 

materiais de consumo e serviços. Fazem das obrigações 

mensais para CEO �po II a realização de 110 

procedimentos do subgrupo Atenção Básica à pessoa 

com deficiência, 90 procedimentos do subgrupo 

Periodon�a, 60 procedimentos do subgrupo Endodon�a 

e 90 procedimentos os do subgrupo Cirurgia Oral 

menor7. A odontopediatria não é uma especialidade 

obrigatória aos CEOs.7 

 Os dados coletados foram: a quan�dade de 

consultas iniciais e dos procedimentos realizados em 

cada especialidade atendidas12 e a resolu�vidade dos 

atendimentos odontológicos da pessoa com deficiência 
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no CEO-UEA no período de 34 meses entre março de 

2014 a dezembro de 2016.  

 Descreveu-se também quais os projetos e 

cursos desenvolvidos no CEO em parceria com a 

Universidade do Estado do Amazonas-UEA18, 

Universidade do Sistema Único de Saúde UNA-SUS e a 

Secretaria Municipal de Saúde de Manaus- SEMSA 

voltados para Pessoa com Deficiência. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar os atendimentos de pacientes 

realizados no Centro de Especialidade Odontológica da 

UEA, no período de março de 2014 a dezembro de 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Avaliar os procedimentos, por especialidade, realiza-

dos no Centro de Especialidade Odontológica da UEA de 

março de 2014 a dezembro de 2016, evidenciando a es-

pecialidade que obter maior número de consultas; 

� Avaliar a resolu�vidade no atendimento odontoló-

gico integral da pessoa com deficiência, encaminhados 

ao CEO-UEA; 

� Verificar o cumprimento das metas estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este projeto não foi subme�do ao Conselho de 

É�ca em Pesquisa baseado na Resolução n° 510, de 07 de 

abril de 2016 que discorre em seu ar�go primeiro: “Esta 

Resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas 

em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos 

metodológicos envolvam a u�lização de dados 

diretamente ob�dos com os par�cipantes ou de 

informações iden�ficáveis ou que possam acarretar 

riscos maiores do que os existentes na vida co�diana, na 

forma definida nesta Resolução. Parágrafo único. Não 

serão registradas nem avaliadas pelo sistema 

CEP/CONEP”: I – Pesquisa de opinião pública com 

par�cipantes não iden�ficados; II – Pesquisa que u�lize 

informações de acesso público, nos termos da Lei no 

12.527, de 18 de novembro de 2011;III – Pesquisa que 

u�lize informações de domínio público; IV - Pesquisa 

censitária - Pesquisa com bancos de dados, cujas 

informações são agregadas, sem possibilidade de 

iden�ficação individual; e VI - Pesquisa realizada 

exclusivamente com textos cien�ficos para revisão da 

literatura cien�fica; VII - Pesquisa que obje�va o 

aprofundamento teórico de situações que emergem 

espontânea e con�ngencialmente na prá�ca 

profissional, desde que não revelem dados que possam 

iden�ficar o sujeito; e VIII – A�vidade realizada com o 

intuito exclusivamente de educação, ensino ou 

treinamento sem finalidade de pesquisa cien�fica, de 

alunos de graduação, de curso técnico, ou de 

profissionais em especialização.13,14 

 O projeto foi enviado para apreciação do 

Coordenador Acadêmico da Policlínica Odontológica da 

UEA e da gerente do Centro de Especialidade 

Odontológica da UEA e obteve anuência para sua 

execução, u�lizando documentos próprios do CEO 

(anexo A). 

Trata-se de uma pesquisa quan�tativa, 

observacional, descri�va, onde se u�lizou dados 

secundários a par�r dos relatórios de produção dos 

procedimentos odontológicos na atenção especializada 

de Pacientes Especiais, Endodon�a, Odontopediatria, 

Cirurgia oral menor e Periodon�a do Centro  de 

Especialidade Odontológica da Universidade do Estado 

do Amazonas CEO-UEA. 

Os dados foram coletados a par�r dos Relatórios 

das A�vidades Realizadas no CEO-UEA de março de 2014 

a dezembro de 2016, fornecidos pela gerência do CEO-

UEA e dos dados no programa Sistema de Informação 

Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), u�lizando como 

instrumento de registro o Bole�m de Produção 

Ambulatorial Individualizado(BPA-I) e Bole�m de 

Produção Ambulatorial Consolidado (BPA -C) para todos 
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os procedimentos lançados no sistema, do Centro de 

Especialidade Odontológica da UEA, no período de 34 

meses entre  março de  2014 a dezembro de   2016. 15 

A análise esta�s�ca foi conduzida de modo 

descri�vo por meio de frequências absoluta e rela�va e 

os resultados foram apresentados em tabelas.  

 

RESULTADOS  

 

O CEO da UEA, classificado como CEO �po II, é 

uma unidade de saúde preparada para realizar o 

atendimento à Pessoa com Deficiência. Conta com 

quatro equipos des�nados aos cirurgiões-den�stas do 

CEO, em dois turnos e mais nove equipos para 

atendimento da Clínica de Pacientes Especiais com 

Necessidades Especiais do Curso de Graduação em 

odontologia da Universidade do Estado do Amazonas-

UEA, conhecido como Núcleo de Atendimento 

Odontológico para Pacientes Especiais–NAOPE. A equipe 

do CEO é composta por 08 cirurgiões-den�stas 

disposicionados da secretaria municipal da saúde-

SEMSA para atendimentos no CEO-UEA, sendo 01 na 

Gerência do CEO-UEA, 02 na especialidade de pacientes 

especiais, 01 na especialidade de periodon�a, 03 na 

endodon�a, 01cirurgia oral menor e 01 em 

odontopediatria cedida do CEO-

NORTE. Ainda conta com 04 

técnicos em saúde bucal, 02 

agentes de portaria, 02 técnicos 

administra�vos, 01técnico em 

radiologia, 01estagiário 

administra�vo e 1 estagiário de 

odontologia.  

Os pacientes atendidos 

no CEO/NAOPE-UEA, são 

oriundos de várias partes da 

cidade e dos municípios da região de saúde de Manaus, 

incluindo organizações sociais, APAE, policlínica da UEA 

e Unidades básicas de Saúde do Município e outros 

CEOs. 

Os dados abaixo foram, coletados do relatório 

de a�vidade do CEO-UEA no período de março de 2014 

a dezembro de 2016, e foram laçados no Bole�m de 

Produção Ambulatorial Individualizado (BPA -I) e Bole�m 

de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA -C), apenas 

as metas mensais para cada especialidade exigidas pelo 

Ministério da Saúde para CEO �po II. 7. Os pacientes que 

necessita de algum procedimento especializado 

oferecidas no CEO-UEA, e que já tenha iniciado algum 

tratamento anteriormente no CEO-UEA não entra na 

contagem das consultas iniciais. 

Na especialidade de pacientes portadores de 

necessidades especiais, o CEO-UEA deve ter um alcance 

mensal de 110 procedimentos realizados, excluindo-se 

as consultas iniciais; em 2014, foram realizados 3237 

(80,56%) procedimentos. Em 2015 foram realizados 

3.336 (80,04%) procedimentos; em 2016 obteve um 

total de 2123 (80,09%) procedimentos, com maior 

percentual em den�s�ca (29,54%) e periodon�a 

(26,11%), conforme descrito na tabela 01.  

 

TABELA 01 - Total de procedimentos realizados em 

Pacientes Especiais entre 2014 e 2016, atendidos no 

CEO-UEA. Manaus, 2017. 

 
FONTE: Tabela elaborada pelos autores a par�r dos 
dados da inves�gação de campo do Relatório de 
a�vidade diária do Centro de Especialidade Odontológica 
da UEA e Sistema de Informação Ambulatorial do 
Sistema Único de Saúde SIA/SUS. 
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Em relação à odontopediatria, em 2014 foram 

realizadas 726 (90,64%) procedimentos; no ano de 

2015 houve 194 (68,55%); procedimentos e em 2016 

foram realizados 55 (61,80%) procedimentos, 

conforme descrito na tabela 02. Neste mesmo ano o 

CEO-UEA deixou de oferecer essa especialidade no final 

de 2016 e os pacientes de odontopediatria foram 

encaminhados ao CEO-NORTE para con�nuação e 

proservação de tratamento. Não foi real izado 

comparação de meta, pois a odontopediatria não é 

exigida pelo Ministério da Saúde para CEOs.  

 

TABELA 02  – Procedimentos na especialidade de 

odontopediatria no CEO-UEA entre 2014 e 2016. 

Manaus, 2017. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

FONTE: Tabela elaborada pelos autores a par�r dos dados da inves�gação de campo do Relatório de a�vidade diária do 
Centro de Especialidade Odontológica da UEA e Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde 
SIA/SUS. 

 

Rela�vo à especialidade de cirurgia oral menor, 

deve haver um alcance mensal de 90 procedimentos 

cirúrgicos mensais, em 2014 foram realizados 1966 

(81,54%) procedimentos cirúrgicos; em 2015 foram 

realizados 2259 (83,45%) procedimentos cirúrgicos, e em 

2016 foram realizados 2334 (83,81%) procedimentos 

cirúrgicos, onde os procedimentos mais frequentes no 

período foram, remoção de cisto com 14,21%, e 

exodon�as de terceiros molares com 13,02%. Os 

procedimentos básicos como ulotomia/Ulectomia, 

exodon�assimples não contabilizam para a metas do 

CEO,7 esses procedimentos deveriam ser conduzidos na 

atenção básica de saúde, porém o cirurgião aproveita, 

que o paciente fez todos os exames pré-operatórias para 

realização de biopsias ou exodon�as de sisos/ cistos e 

fazem esses procedimentos que são registrados para 

controle interno do CEO-UEA. Somado os procedimentos 

de cirurgia pré-proté�ca, biopsia, remoção de cistos e 

exodon�as de terceiros molares o CEO-UEA obteve uma 

média de 94,17 desses procedimentos em 34 meses e 

entre maço de 2014 a dezembro de 2016. 

 

TABELA 03 - Procedimentos na especialidade de Cirurgia 

Oral Menor no CEO-UEA entre 2014 e 2016, Manaus, 

2017. 
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FONTE: Tabela elaborada pelos autores a par�r dos dados da inves�gação de campo do Relatório de a�vidade diária 
do Centro de Especialidade Odontológica da UEA e Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde 
SIA/SUS. 

 

Na endodon�a são necessários para o alcance 

de metas exigidas pelo Ministério da Saúde de 60 

obturações radiculares mensais, o CEO-UEA preconiza 

que cada endodon�sta cumpra uma meta individual de 8 

obturações de unirradiculares e birradiculares e 4 com 

três ou mais raízes. Em 2014 foram realizadas 632 

(31,49%) obturações radiculares; em 2015 738 (21,58%) 

obturações radiculares e em 2016 foram realizadas 731 

(19,61%) obturações radiculares, conforme descrito na 

tabela 04. Ao levar em consideração a obturação de 

dentes decíduos, dentes unirradicular, birradicular, 

trirradicular e retratamento, os dentes mul�rradiculares 

apresentam maior percentual com 2.101 (22,95%). Em 

médio o CEO-UEA realizou 61,79 procedimentos 

endodôn�cos mensalmente no período de 34 meses 

entre março de 2014 a dezembro de 2016. Superando a 

média mensal de 60 procedimentos, conforme a portaria 

do Ministério da Saúde. 7 

 

TABELA 04  - Procedimentos na especialidade de 

endodon�a no CEO-UEA entre 2014 e 2016, Manaus, 

2017. 
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Fonte: Tabela elaborada pelos autores a par�r dos dados da inves�gação de campo do Relatório de a�vidade diária 
do Centro de Especialidade Odontológica da UEA e Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde 
SIA/SUS. Ambulatorial do Sistema Único de Saúde SIA/SUS. 
 
 

Na periodon�a a meta mensal exigida pelo 

Ministério da Saúde é de 90 procedimentos, em 2014 

foram realizadas 2.118 (92,41%) procedimentos 

terapêu�cos; em 2015 1.965 (91,35%) procedimentos 

terapêu�cos e em 2016 1.767 (94,85 %) tratamentos 

conforme descritos na tabela 05.  

Ainda, em 

relação aos 

procedimentos 

terapêu�cos 

conduzidos no 

período, os 

tratamentos não 

cirúrgicos (raspagem 

supragengival e 

subgengival) foram 

os procedimentos 

com maiores 

percentuais e dentre os procedimentos cirúrgicos a 

gengivectomia apresentou percentual de 25,37%. 

OCEO-UEA, realizou no período de 34 meses entre 

março de 2014 a dezembro de 2016, em média 162,5 

procedimentos mensais nessa especialidade, 

superando a meta de 90 procedimentos para esse 

subgrupo.7 

 

TABELA 05 - Procedimentos na especialidade de 

periodon�a no CEO-UEA entre 2014 e 2016, Manaus, 

2017. 

 

FONTE: Tabela elaborada pelos autores a par�r dos 

dados da inves�gação de campo do Relatório de 

a�vidade diária do Centro de Especialidade 

Odontológica da UEA e Sistema de Informação 

Ambulatorial do Sistema Único de Saúde SIA/SUS. 

Ambulatorial do Sistema Único de Saúde SIA/SUS. 
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DISCUSSÃO 

 

A atenção à saúde bucal na média complexidade 

contribui com a integralidade da atenção à saúde bucal, 

o que é um princípio doutrinário do Sistema Único de 

Saúde, entendida pela Lei Orgânica da Saúde como um 

conjunto articulado de ações e serviços de saúde, 

preven�vos e cura�vos, individuais e cole�vos, em cada 

caso, nos níveis de complexidade do sistema.5,16 

 A cidade de Manaus conta com cinco CEOs, 

localizados em áreas estratégicas, onde todos são 

aderidos à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.17 

 O CEO-UEA recebe pacientes encaminhados de 

outros CEOs para os serviços diferenciados a Pessoa com 

Deficiência. O CEO-UEA em relação aos demais do 

município de Manaus tem oferecido uma atenção 

diferenciada ao Cuidado da Pessoa com Deficiência, 

oferecendo o projeto de prótese bucomaxilofacial por 

três professores do curso de Odontologia da 

Universidade do estado do Amazonas18, cursos de 

capacitação aos cirurgiões-den�stas e auxiliares de 

saúde bucal que atuam na atenção básica para o 

atendimento de pacientes portadores de necessidades 

especiais, com o obje�vo de contribuir com a redução da 

elevada demanda por atendimento de pacientes na 

atenção secundária e assim, ampliando a resolu�vidade 

na atenção básica em saúde.17 

Em comparação a um estudo realizado em 25 

CEOs do estado do Maranhão, nos CEO de �pos I e III, as 

metas de produ�vidade foram alcançadas apenas para 

os procedimentos básicos realizados em pacientes 

especiais. Nos CEO �po II, as metas não foram alcançadas 

para os procedimentos de periodon�a, senão apenas 

para endodon�a que em sua maioria são do CEO do �po 

II.19 Por outro lado, podemos afirmar que o CEO-UEA está 

cumprindo o seu principal obje�vo que é, atender 

efe�vamente a essa população e as metas estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde. 

Segundo um estudo entre 2004 a 2009 sobre 

variáveis de associadas ao desempenho de 774 Centros 

de Especialidades Odontológicas no Brasil o que se refere 

ao Cumprimento das Metas, observou-se que 69,25% 

dos CEOs apresentaram desempenho considerado 

ruim/regular e 30,75% �veram desempenho 

bom/ó�mo.20 

Especificamente a especialidade de Pacientes 

com Necessidades Especiais, conta com 02 Cirurgiões-

den�stas da SEMSA, disposicionados para CEO-UEA 

através de um convênio com a Universidade do Estado 

do Amazonas, com carga horária de 20 horas semanais 

atendendo 40 pacientes e 20 alunos de graduação 

(NAOPE) duas vezes por semana atendendo em média 40 

pacientes contribuindo para maior percentual de 

atendimentos no CEO/NAOPE-UEA na especialidade de 

pacientes especiais. 

Durante esses três anos de atendimento o 

CEO/NAOPE-UEA atendeu na especialidade de pacientes 

especiais com um percentual de 80,96 % procedimentos 

terapêu�cos, sendo periodon�a e den�s�ca os maiores 

percentuais de procedimentos realizados, entre março 

de 2014 a dezembro de 2016, nesses 34 meses 

analisados o CEO-UEA superou a média recomendada 

para CEO �po II do Ministério da Saúde7, realizando em 

média 255,76 procedimentos mensais. Ressaltando que 

devido à grande demanda de pacientes nesta 

especialidade os atendimentos realizados pelos alunos 

de graduação não entram para o alcance de meta mensal 

do CEIO-UEA, apenas para controle interno do CEO. 

As Pessoas com Deficiência que são atendidas no 

CEO/NAOPE-UEA têm que aguardar em uma lista de 

espera que chega no máximo 03 meses, sendo que os 

pacientes que fazem tratamento de hemodiálise, ou 

aguardam transplantes e em casos de urgências, são 

atendidos de imediato sem enfrentar espera. Isso ocorre 

devido à grande procura para essa especialidade, o que 

ocorre também em outros CEOs. O tempo de espera 

elevado na atenção secundária se dá, pois apesar dos 

cursos de Capacitação para o Atendimento da Pessoa 

Com Deficiência aos cirurgiões-den�stas da rede básica, 

ainda há entraves no atendimento a estes pacientes na 
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atenção básica de saúde como dificuldades na aquisição 

de equipamentos necessários ao atendimento à pessoa 

com deficiência e na adequação de estruturas �sicas 

necessárias para acesso e realização de atendimentos de 

qualidade desses pacientes. 

Os pacientes que tem indicação de atendimento 

hospitalar realizaram seus procedimentos em parceria 

com a Fundação Hospital Adriano Jorge, por profissionais 

da SEMSA cedidos para o CEO-UEA e por Professores da 

UEA. O maior fluxo de atendimentos da atenção terciária 

foi realizado por Professores e alunos da Disciplina de 

Pacientes Especiais do curso de Odontologia da Escola 

Superior de Ciências da Saúde ESA-UEA, onde foram 

atendidos 46 pacientes no período de 2014 a 2016, 

informações ob�das no Relatório de A�vidades 

Realizadas no CEO/NAOPE-UEA de 2015. 

 Observou-se que em relação aos pacientes 

atendidos na odontopediatria houve um elevado 

percentual de atendimentos em áreas como den�s�ca 

com 24,21 % e prevenção 19,44%, procedimentos que 

poderiam ser conduzidos na atenção básica em saúde, já 

que a odontopediatria não faz parte das especialidades 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde para 

atendimentos nos CEOs.7 

 Em algumas situações, os CEOs recebem enca-

minhamentos para tratamento endodôn�co onde não 

havia indicação, talvez por falta de materiais e equipa-

mentos nas Unidades Básicas de Saúde, que não contri-

buíam para o diagnós�co, sendo esses pacientes contra 

referenciados para unidade de origem para tratamento 

restaurador, pod endo ser este um dos fatores que con-

tribuem para o tempo de espera que pode chegar até 06 

meses nos casos de endodon�a de molares.  Esta situa-

ção não se restringe apenas ao CEO-UEA, como também 

aos demais CEOs, quando comparados com os resultados 

ob�dos no ar�go Avaliação da atenção secundária em sa-

úde bucal do Centro de Especialidades Odontológicas de 

Pelotas, Rio Grande do Sul, entre 2012 e 2013, onde es-

pecialidade com maior tempo de espera por atendi-

mento foi a endodon�a de molar com em média de es-

pera 170 dias.21 

 Na endodon�a há metas para cada �po de en-

dodon�a, unirradicular ou mul�rradicular, então o que 

ocorre muitas vezes é que se há poucos casos de en-

dodon�a unirradicular e o den�sta não bate esta meta 

porque não houve casos, e há falta de vaga para molar, 

aquelas “vagas” que sobraram da endodon�a unirradicu-

lar não podem ser compensadas com dentes molares. Na 

endodon�a ainda houve um resultado de 20,04% de con-

sultas iniciais, observou-se uma elevada demanda por 

tratamento de dentes mul�rradiculares, e o CEO oferece 

apenas 12 obturações mensais devido sua complexidade 

e demora para finalização do tratamento e obteve o me-

nor percentual com 4,46% e dos procedimentos conser-

vadores que poderiam ter sido conduzidos na atenção 

básica como capeamento pulpar 1,35 % e pulpotomias 

1,89%, a obturação de canais radiculares unirradiculares 

e birradicluares obteve um percentual de 8,91%, os me-

nores percentuais foram em obturações de decíduos 

com 0,37 % e retratamento com 0,29%. 

Outro problema evidenciado na endodon�a é o 

fato dos pacientes que concluem o tratamento 

endodôn�co, são contra referenciados para as unidades 

básicas de saúde para que se façam as restaurações 

defini�vas e muitos deles retornam para o CEO em busca 

de receber este tratamento, por não terem sido 

conduzidos na atenção básica, por falta de materiais de 

consumo ou pelos equipamentos odontológicos estarem 

em manutenção, havendo como consequência em 

alguns casos a perda do tratamento endodôn�co 

realizado, tendo que voltar para retratamento ou 

exodon�as. Outro ponto grave é que muitos pacientes 

após o tratamento endodôn�co, necessitam de prótese 

fixa para manter o dente em função, e este tratamento 

não é oferecido nos CEOs no município de Manaus por 

falta de laboratório de prótese nos CEOs Tipo III,17 que 

em Manaus apenas um CEO é do Tipo III17 e só oferece o 

serviço de prótese total e levam o paciente a optar pela 
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exodon�as, que levam a uma grande procurar o serviço 

de   prótese parcial removível no qual não é oferecido nos 

CEOs.17 

 Em relação a Cirurgia Oral Menor foram 

realizadas de março de 2014 a dezembro de 2016, o 

procedimento cirúrgico com maior percentual foi a 

incisão relaxante com um percentual de 25,96%, 

consequência dos procedimentos de cirurgias pré-

proté�ca 7,52%, exodon�as de sisos 11,66% e remoção 

de cistos associado a dentes inclusos 13,06%. Essa 

especialidade também realizou biopsias 1,20 % para o 

diagnós�co de câncer bucal uma das exigências do 

Ministério da Saúde para todos os Centros de 

Especialidades Odontológicas-CEOs.7 

 Na periodon�a foram analisadas 7,23% 

consultas iniciais, onde procedimentos não cirúrgicos 

ob�veram maior percentual como a raspagem 

supragengival com 29,35% e os procedimentos cirúrgicos 

com o maior número realizado foi gengivectomia e 

aumento de coroa clínica com 25,37%. Essa 

especialidade atende principalmente pacientes 

encaminhados da endodon�a e pacientes especiais do 

próprio CEO. 

 Um ar�go publicado em 2013, avaliou o 

desempenho do cumprimento de metas nas quatros 

especialidades exigidas pelo Ministério da Saúde: 

procedimentos básicos para pacientes especiais, 

endodon�a, cirurgia oral menor e periodon�a, onde foi 

avaliado treze Centro de Especialidades Odontológicas 

do estado do Amazonas, sendo quatro na capital, 

Manaus, e nove no interior do estado, nos municípios de 

Boca do Acre, Iranduba, Itacoa�ara, Lábrea, Maués, 

Parin�ns, Tefé e dois em São Gabriel da Cachoeira, no 

período de janeiro a dezembro de 2009. Apenas três 

CEOs receberam a classificação ó�ma por cumprir metas 

nas quatros especialidades, sendo, um CEO de Manaus, 

do Município de Parin�ns e de Maués.22Após esse estudo 

Manaus ganhou apenas mais um CEO que é o CEO da UEA 

que vem cumprindo suas metas nas quatros 

especialidades oferecidas para CEO �po II.7 

Em análise do período março de 2014 a 

dezembro de 2016, houve um bom resultado em relação 

a todas as especialidades. A resolu�vidade nos 

atendimentos realizados no CEO-UEA na especialidade 

de Pacientes Especiais, de todos os pacientes 

referenciados para este CEO, adequada seja na atenção 

secundária ou terciária. Após a conclusão dos 

tratamentos os pacientes são colocados em um 

programa de manutenção periódica para 

acompanhamento das condições de saúde bucal e 

dependo de cada caso o tempo de retorno variou em 

média de 02, 03 ou 06 meses. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O CEO-UEA no período analisado de 34 meses 

entre março de 2014 a dezembro de 2016, superou as 

metas para CEO �po II definidas pelo   Ministério da 

Saúde em todas as especialidades atendidas, com maior 

percentual de atendimentos na especialidade de 

pacientes com necessidades especiais. 

O CEO-UEA também dispõe sua estrutura �sica, 

recursos humanos e fluxo de pacientes especiais para 

oferecer aos cirurgiões-den�stas e auxiliares de saúde 

bucal da Rede Básica de Saúde, cursos de Capacitação 

para o atendimento da Pessoa com Deficiência em 

parceria com Universidade do SUS-UNASUS, Secretaria 

Municipal de Saúde-SEMSA e Universidade do Estado 

do Amazonas-UEA, para melhoria da resolu�vidade do 

atendimento da pessoa com deficiência no estado. 

Para uma melhoria na atenção integral Saúde 

Bucal, verifica-se a necessidade de aprimoramento e 

ampliação da Atenção Básica da Saúde Bucal para 

reduzir a demanda por atenção à saúde bucal na média 

e alta complexidade, e também oferecer um serviço 

mul�disciplinar de qualidade para a pessoa com 

deficiência, como exemplo psicólogos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, além de outras especialidades para 

que se possa ter uma resolu�vidade de forma integral a 

esses pacientes. 
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GAMIFICAÇÃO A INOVAÇÃO DO ENSINO, PÓS COVID-19 
 

GAMIFICATION THE INNOVATION OF TEACHING, AFTER COVID-19 
 
 

     Rossana Cris�na Oliveira Maximo 1 
 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Face à era tecnológica e primordialmente ao confinamento por ocasião da Covid -19, não podemos 
mais cogitar que as aulas tenham ocorrido sem o auxílio dos recursos tecnológicos dos gêneros digitais, e que a EaD 
como ferramenta transdisciplinar tenha sido mediada pelas tecnologias no processo ensino-aprendizagem. OBJETIVO: 
Obter uma compreensão real imergida da rapidez da renovação da EaD conjecturando se há alguma contribuição 
metodológica no que se refere a transdisciplinaridade. METODOLOGIA: Estudo de cunho qualita�vo com abordagem 
bibliográfica contendo recursos argumenta�vos de pesquisas que já realizadas interligando a tecnologia aliada ao 
processo de ensino como uma ferramenta fundamental para aprendizagem. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Mudanças 
comportamentais, precisam ocorrer de modo a alcançarem novas formas de conceber o ensino -aprendizagem. O 
ambiente deve ser informa�zado e mundialmente interligado por recursos tecnológicos. A u�lização destas, como 
prá�ca transdisciplinar é um potencializador recu rso nesse contexto. A transversalidade como novas formas de 
ensinar e aprender integradas a gamificação quando ajustada ao convívio destes, reafirmam uma atuação e 
par�cipação efe�va dos envolvidos. É o mais adequado neste campo, porém, há muito que se discu�r sobre a 
proposição do modelo em questão. Há uma necessidade de novos modos concep�vos inerente à gamificação na EaD e 
da viabilidade de uma futura discussão através desta prerroga�va.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação a Distância (EaD). Gamificação. Concepções pedagógicas. Transdiciplinaridade. Covid-19. 

 
 

ABSTRACT 
 
INTRODUCTION: Given the technological era and primarily the confinement at Covid-19, we can no longer imagine 
that the classes took place without the aid of technological resources of digital genres, and that distance educa�on as 
a transdisciplinary tool was mediated by technologies in the process teaching-learning. OBJECTIVE: To obtain a real 
immersed understanding of the speed of the renewal of distance educa�on, conjecturing if there is any 
methodological contribu�on regarding transdisciplinarity. METHODOLOGY: Study of a qualita�ve nature with a 
bibliographic approach containing argumenta�ve resources from research that has already been carried out, linking 
technology together with the teaching process as a fundamental tool for learning. FINAL CONSIDERATIONS: Behavioral 
changes need to occur in order to reach new ways of conceiving teaching-learning. The environment must be 
computerized and globally interconnected by technological resources. The use of these as a transdisciplinary prac�ce 
is a poten�al resource in this context. The transversality as new ways of teaching and learning integrated with 
gamifica�on when adjusted to their coexistence, reaffirms an effec�ve performance and pa r�cipa�on of those 
involved. It is the most appropriate in this field, however, there is a lot to discuss about the proposi�on of the model in 
ques�on. There is a need for new conceptual modes inherent to gamifica�on in EaD and the viability of a future 
discussion through this preroga�ve. 
 
KEYWORDS: Distance Educa�on (DE). Science-technology and society (CTS). Gamifica�on. Pedagogical concep�ons. 
Transdisciplinarity. Covid-19. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Covid-19 foi alertada como uma 
emergência de saúde pública relevante de 
acordo com a Organização Mundial de 
Saúde a par�r de janeiro de 2020. 
Algumas recomendações entre elas do 
Ministério da Saúde do Brasil, do Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC, 
Estados Unidos) (ORGANIZATION, 
WORLD, 2019) além de outras 
organizações nacionais e internacionais, 
tem sido a adequação de planos de 
con�ngência de influenza e suas 
ferramentas, condignas às conformidades 
clínicas e epidemiológicas entre os vírus 
respiratórios. A con�ngência, prevê ações 
díspares de acordo com a gravidade das 
pandemias. (PREVENTION, DISEASE, 
2019). 
 
 

O Corona vírus, suscita aflição, terror, 

consternação e tem a�vado transmutações que 

alteraram as antecedências que nem ao menos 

ponderava-se a médio prazo vivenciá-las, na área 

educacional, não tem sido diferente. Tem provocado 

transformações, não somente na maneira de conceder 

instruções, mas tanbém, em relação a novos 

comportamentos. Habitualmente as aulas eram 

ministradas, por meio de modelos estruturados, sólidos 

e previsíveis. A maior parte dos docentes sequer 

apresentavam indícios que demonstrassem 

potencialidade, flexibilização, interacionismo, 

nivelamento quanto à práxis proporcionada através das 

ferramentas. Com o avanço tecnológico, vem ocorrendo 

uma explosão de diversos auxílios. É um novo tempo, de 

novos meios, maneiras de compreender, percepções, 

(re) aprender e de sen�r a afe�vidade, é tempo de (re) 

significar concepções, resultantes da chegada da 

tecnologia e de sua gradação. 

A tecnologia, se trabalhada congruentemente e 

bem adaptada é capaz de auxiliar na prá�ca de ensino. 

Propor uma didá�ca a�pica e prá�ca no plano de aula 

que seja mo�vadora, prazerosa , mul�disciplinar o 

aprendizado, contudo, face ao momento pandêmico, 

requer menos ensino e mais aprendizagem, pois o 

currículo tradicional não desenvolve a inteligência 

emergente.  

Enquanto trabalho introdutório pertendemos 

especular e aplicar futuramente a gamificação na EaD - 

Educação à Distância sob a alegação que o ensino 100% 

presencial, modelo atual, será desvanecido em 

detrimento ao tempo atual vivido, face a metamorfose 

inevitável em direção ao modelo presencial. 

Indubitavelmente, após a pandemia, a presencialidade 

não mais estará condicionada especificamente à 

presença �sica. 

É exequível estabelecer uma relação e interação 

virtual mediante o estabelecimento da EaD, sendo 

notória a solidificação, aplicabilidade e subs�tu�vidade 

no que concerne à metodologia atual. Se tratando do 

século XXI, obje�va-se primordialmente obter uma 

compreensão real aflorada da rapidez da renovação da 

EaD conjecturando se há contribuição metodológica no 

que se refere à transdisciplinaridade.  

 

OBJETIVO 

  

Obter uma compreensão real imergida da 

rapidez da renovação da EaD, conjecturando se há 

alguma contribuição metodológica no que se refere a 

transdisciplinaridade. 

 

METODOLOGIA 

 

O atual estudo é de cunho qualita�vo com 

aplicação de pesquisa bibliográfica desfrutando de 

recursos argumenta�vos de pesquisas já realizadas. A 

pesquisa bibliográfica tem por finalidade analisar as 

principais teorias de um tema, podendo ser realizada 

com diferentes finalidades.  

Como instrumento, os teóricos aqui u�lizados 

circundam o uso das tecnologias como prá�ca na EaD, 

com viés transdisciplinar face à era da Covid-19. Na 

construção deste, u�lizamos trabalhos que 
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apresentaram elementos reflexivos e pautados num 

olhar concep�vo. Requerendo novos métodos e 

organizações de pesquisa, que incluíssem uma 

linguagem comum e que possibilitassem a 

transcendência das fronteiras, dessa forma, a 

transdisciplinaridade foi inserida nesse contexto. 

(KOIZUMI,1999). 

Estudos como o de Benade (2019), Kenski (2003) 

e Ribas (2018) demonstram interligações a respeito da 

tecnologia como uma aliada ao processo de ensino, 

além de ser uma ferramenta fundamental para 

aprendizagem por demostrarem favorecimento quanto 

a uma nova abordagem significa�va no apoderamento 

do conhecimento e cria�vidade em meio aos novos 

desafios. 

 

SOBRE AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

 A prá�ca pedagógica não se encontra mais 

condensada na relação docente-discente. Desponta um 

grande desafio no processo de ensinar e aprender, para 

isso é necessário o rompimento de prá�cas engessadas, 

mecanicistas e tradicionais. A tecnologia tem se 

materializado em diversos espaços, para uma 

aprendizagem efe�va vinculada aos conhecimentos 

assimilados no ambiente escolar. Com a aplicabilidade 

passa a ser instrumento significa�vo na prá�ca 

co�diana de todos. Depreender estas, como 

ferramenta, ilustrar novos pensamentos, valores, 

concepções, prá�cas e ideias paradigmas a prá�ca 

docente, certamente se torna mais sedutora. As 

informações nunca es�veram tão acessíveis e 

incen�vam a democra�zação do conhecimento.  

A Internet, como o veículo de acesso ao 

conhecimento co�diano na oferta de habilidades que 

vão de encontro à tecnologia de informação, com a 

capacidade técnica em interpretar esses dados, é 

imprescindível. Atualmente a informação está acessível 

a todos, não apenas através das conhecidas formas de 

publicação, como: livros, revistas, jornais e periódicos, 

todavia, no meio virtual e na Internet. (LEVY;1999, p. 

96).  

Muitos recursos são providenciados através da 

tecnologia. Logo, não pode ser negada como 

ferramenta necessária no processo ensino-

aprendizagem. Assim: “[…] o homem está 

irremediavelmente preso às ferramentas tecnológicas 

em uma relação dialé�ca entre a adesão e a crí�ca ao 

novo” (PAIVA, 2008, p. 1). Com o seu perfil tecnológico 

sobre as novas formas de relacionamentos sociais, 

novos métodos de ensino, assim como, se relacionar 

tem se caracterizado pela capacidade de 

metamorfosear a natureza e tudo que a circunda, 

implicando em novas concepções de mundo e 

sociedade. Da premência em os docentes se 

atualizarem e habilitarem a essa nova realidade, 

reestruturando suas concepções pedagógicas e visão de 

mundo. 

 

CONFINAMENTO SOCIAL X CONCEPÇÕES 

PEDAGóGICAS  NESTE SÉCULO 

 

Se a divisa estava atrelada ao desvanecimento do 

docente como “veículo” de conteúdo, a Covid-19 

acelerou o processo. O trabalho remoto se torna-se 

uma realidade, a mediação e contato entre os discentes, 

docentes, tutores, equipe pedagógica e de suporte 

técnico na EaD. A LMS – Learning Management System - 

LMS, des�nada a fomentar cursos, basicamente 

desenvolvidos com metodologias pedagógicas promove 

o ensino e aprendizagem sendo concre�zada por 

intermédio de uma plataforma, em um ambiente 

online.  

Nesse sen�do, alguns dos padrões definidos para 

a obtenção e imersão rela�va sobre os conteúdos, em 

uma sala de aula online quando singularmente 

pensadas, deve prover todas as conveniências que o 

professor necessitar para o contato com os alunos, 

evolução das a�vidades e gerenciamento destes. 
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Prá�cas enriquecedoras no processo, e não 

somente os resultados, são facilmente cabíveis na EaD, 

desde que, despontem num trabalho intera�vo, 

transdisciplinar, provendo oportunidades e envolvendo 

todos os conteúdos por eles estudados. Santos (2019, p. 

38) “a transdisciplinaridade não segmenta as disciplinas, 

mas faz com que elas se aproximem, permi�ndo que se 

atravessem e ultrapassem fronteiras”.  

Nas úl�mas três décadas, o progresso das TICs 

em diversos campos das a�vidades e prá�cas sociais 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011) é real. Um mar de mudanças 

fundamentadas em ações transdisciplinares tem 

refle�do possíveis tensões epistemológicas e em 

cenários socioeducacionais (MORAES, 2004). Os ciclos 

têm reforçado uma crise e as novas (sub) áreas de 

conhecimento vinculadas à quebra de modelos 

emergentes como a: educação e o desenvolvimento 

planetário alardeiam uma crise mul�facetada (MORAES, 

2008; MORIN, 2007). A transdisciplinaridade é a 

aplicabilidade do que vai de encontro ao mesmo tempo 

entre, através e além das disciplinas, essa condição tem 

resultado uma nova compreensão da natureza e da 

realidade. 

 

CONCRETIZANDO A GAMIFICAÇÃO 

 

 Assmann (1998), ressalta a gamificação na EaD 

sendo uma proposta eclodida em meio à 

implementação de uma pedagogia mais humanizada, 

condiciona à realização de um trabalho que abarque 

todas as disciplinas e atores do processo. O intuito, é 

que não ocorra a ex�nção nem a diminuição do ensino 

já u�lizados em plataformas e ambientes virtuais e sim 

u�lizar como ferramenta soma�va que propicie a 

transdisciplinaridade, dentro dos moldes já postos, 

inclusive, fomentar a construção do conhecimento.   

Enquanto proposta transversal e transdisciplinar 

o ensino deve progredir para uma metodologia mais 

híbrida e mul�modal, favorecendo os estudantes.  O 

mover da Experimentação Pedagógica é a cria�vidade, a 

criação e a interação destes em um jogo de alternância 

entre as diversas disciplinas, desde que, possua foco 

transdisciplinar e transversal, a par�r da sua criação e 

para além do ambiente pedagógico. (SANTOS, 2019, P. 

20). 

Além de ser u�lizada em plena conformidade, a 

era digital deixou de ser apenas um mecanismo que 

estriba os estudantes aos conteúdos, sobretudo, uma 

rede intera�va de modo a despertar o interesse destes 

e até mesmo os mais idosos. A tecnologia digital incita, 

provoca e desperta interesse a todas as faixas etárias, 

trazer esses indícios para o processo ensino-

aprendizagem através da gamificação é uma evolução. 

Segundo Fardo (2013), muitos dos métodos 

empregados na gamificação se equiparam aos u�lizados 

pelos professores, como os feedbacks, encorajamento, 

explicações, sobretudo apropriar-se da cultura de 

games e da era digital a qual tem sido vivenciada, 

promove ao aprendente um formato mais atra�vo, 

eficiente e agradável (FARDO, 2013 p. 63).  

A “criação de a�vidades” rela�va às 

metodologias tradicionais na EaD são de cunho 

obrigatório através de a�vidades fixas com datas 

constando início e fim.  Não obstante aos padrões 

tradicionais de todo curso, os atores são 

recompensados a par�r de “gra�ficações”. 

Diferentemente dos roteiros habituais que apregoam 

que as gra�ficações sejam feitas ao final do curso, a 

gra�ficação, como a dos jogos comuns deve ser 

imediata. Fardo (2013) ressalta que nos games os 

jogadores tem a resposta imediata sobre o realizado, 

ponderando a automa�zação. A implementação 

decorrente de retornos mais rápidos é a criação de 

vantagens a àqueles que desenvolvem a�vidades que 

não seriam obrigatórias, quando se compara o ensino às 

metodologias tradicionais, como uma matéria opta�va. 

O feedback impulsiona os alunos na realização de outas 

a�vidades, ainda que nega�vamente e intui�vamente 

aos estudantes que reformulem as estratégias além de 
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decorrerem para outros caminhos inerentes à resolução 

de determinadas problema�zações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Criar um plano de ensino e construir uma 

disciplina nos moldes tradicionais na EaD ainda é bem 

dificultoso para os docentes, considerando ser uma 

modalidade de ensino atual. Propor metodologias 

diferenciadas, tem sido questão em constante 

discussão. Diante disso, implantar a gamificação nos 

moldes para a EaD é um desafio para os envolvidos no 

processo. Há muito que se evoluir a esse nível, 

principalmente, na u�lização de gamificação nesta 

modalidade.  

Segundo Ribas (2018), o uso dos recursos 

tecnológicos decresce a lacuna entre professor e 

aprendente, consen�ndo, novos achados sobre as 

maneiras de se comunicar, interatuar desde o processo 

inovador. Os alunos têm permanecido constantemente 

em consonância as TDICs e as abordagens Abordagens 

Comunica�vas - AC. A tecnologia perpassa pela vida de 

todos, e a inclusão destas como prá�ca pedagógica é 

um recurso potencializador no processo de ensino-

aprendizado, desprendendo em competências e 

habilidades.  

Criar transversalmente novas formas de ensinar 

e aprender integradas ao uso de recursos que se 

encontram disponíveis na escola e ajustar o que há de 

melhor no convívio destes, é uma atuação e 

par�cipação efe�va para a sociedade. A educação é 

vista com proficiência no favorecimento à classe 

trabalhadora para um saber como utensilio de luta, 

assim como na evidenciação de uma nova escola. (VALE, 

2001, p. 112). As tecnologias além de contribuírem para 

a formação co�diana, cooperam como âncora 

substancial rela�va à cri�cidade do aluno. Marcuschi 

(2004, p. 67): “o gênero digital é todo o aparato textual 

em que é possível, eletronicamente, u�lizar-se da 

escrita de forma intera�va ou dinamizada”.  

O docente que se u�liza dessas ferramentas, 

depreenderá metas que quando estabelecidas, 

corroboraram para uma educação efe�va. O uso ainda 

possibiliza diversas formas e maneiras de construir, o 

aprendente se modifica executando uma função a�va e 

não passiva. (MARCUSCHI, 2004, p. 67). Deve ainda se 

dispor para que ocorra a evolução tecnológica, quebrar 

an�gos paradigmas metodológicos, devem se 

especializar as novas didá�cas inovando suas 

metodologias e prá�cas co�dianas. Quando não se 

qualificam nem se especializam, se abstém de u�lizar 

recursos disponíveis que contribuam para uma 

educação susce�vel ao fiasco, incapaz de desenvolver, 

nos alunos, habilidades e competências essenciais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A gamificação corrobora para o ensino-

aprendizagem de acordo com os avanços tecnológicos e 

a era digital vivenciada. A BNCC traz entre os conteúdos 

a abordagem de gêneros digitais como formas de 

comunicação surgidas em decorrência de avanços 

tecnológicos. Na era tecnológica, e em tempo de 

confinamento, não se pode mais cogitar aulas sem o 

auxílio de recursos, principalmente os dos gêneros 

digitais. É notória as potencialidades que a gamificação 

e os recursos digitais proporcionam nesse contexto, 

tornam as aulas mais atra�vas, influenciam e seduzem 

os sujeitos a estudarem com mais dinamismo.  

Não é simplesmente a u�lização da tecnologia, 

ou mesmo a u�lização da gamificação que irá transladar 

as prá�cas pedagógicas enquanto à superioridade do 

ensino. A u�lização consciente de uma prá�ca reflexiva 

de ambas as partes, é um campo fér�l para a evolução 

no processo ensino-aprendizagem. Ao alinhavar as 

crenças de aprendizagem entre os sujeitos à prá�ca 

pedagógica, a probabilidade em obter sucesso, 

certamente é maximizada. Nesse sen�do, deixamos a 

reflexão, sobre a gamificação em favor da educação, 
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tornando as aulas mais significa�vas e as aprendizagens 

prazerosas a ambos. 
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