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PREFÁCIO
Num mundo em profunda transformação, a educação precisa ser muito mais
flexível, híbrida, digital, ativa, diversificada. Os processos de aprendizagem
são múltiplos, contínuos, híbridos, formais e informais, organizados e
abertos, intencionais e não intencionais. (MORAN, 2017, p.23) 1

É fato que a busca constante por modelos de ensino e aprendizagem que
forneçam informações importantes para o desenvolvimento de competências,
habilidades e técnicas faz com que a Educação seja um ramo, no contexto da Ciência,
em constante processo de movimento.
A alteração do “modelo bancário” ensinado nas escolas pelos docentes ao longo
dos anos, que traz o aluno como figura principal, agora o torna protagonista do seu
próprio saber, dando assim autonomia para a construção de conhecimentos e, como
consequência, altera o papel do professor, deixando este de ser o agente central do ato
educativo para tornar-se mediador, apoiador, facilitador, guia, orientador e auxiliador
no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.
Certamente, a situação atual vivida pela sociedade mundial devido ao advento
da pandemia de novo Coronavírus (COVID-19) acelerou a implantação de medidas mais
ativas, dinâmicas e inovadoras para o ensino (escolar e universitário), alterando o
espaço físico das instituições educacionais de ensino presencial com a adoção
(emergencial) de educação em estilo remoto e ensino híbrido, utilizando-se ambas de
diversas plataformas digitais on-line e metodologias ativas de ensino e aprendizagem.
Com base nas afirmativas de José Manuel Moran (2017), as quais são
apresentadas na epígrafe-citação inicial deste prefácio e extraídas de seu texto científico
autoral denominado “Metodologias ativas e modelos híbridos na educação”, é possível
asseverar que as metodologias ativas de ensino e aprendizagem e o modelo híbrido de
educação estão inseridos no contexto educacional do século XXI, amplamente marcado
pelo uso das Novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (NTDICs), o que
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tecnologias digitais: reflexões sobre mediação, aprendizagem e desenvolvimento. Curitiba: CRV, p.23-35,
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tem contribuído de forma significativa no enfrentamento dos problemas e na superação
dos desafios atuais no campo da Educação.
Esse novo modelo educacional exige a personalização do ensino, o que possibilita
aos estudantes, pela mediação docente, elaborar estratégias e participar ativamente do
processo educativo, utilizando, inclusive, diferentes ferramentas tecnológicas e
somando novos aprendizados aos seus conhecimentos prévios.
Nessa perspectiva, tem-se emergido, na contemporaneidade, diversas
produções acadêmico-científicas que versam sobre as temáticas metodologias ativas de
ensino-aprendizagem e educação híbrida, colaborando assim para a difusão dos
conhecimentos científicos e mobilização de práticas educativas inovadoras, tanto na
escola de Educação Básica quanto na Educação Superior.
Diante do panorama delineado, sentimo-nos muitíssimo honrados e agradecidos
em organizar, prefaciar e publicar a presente coletânea científica intitulada
METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO: POTENCIALIDADES E DESAFIOS, que
compila um total de vinte e quatro artigos científicos alusivos ao tema trazido a lume,
sob diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, em que os(as) autores(as) e
coautores(as) participantes – pesquisadores(as) em Educação, educomunicadores(as),
educadores(as), docentes, professorandos(as) e demais intelectuais oriundos(as) de
diferentes áreas do saber científico – procuram contribuir significativamente para a
disseminação do conhecimento erudito educacional, oportunizando compartilhar
estudos teóricos, pesquisas empíricas e experiências pedagógicas práticas de maneira
enriquecedora, analítica e crítico-reflexiva.
Os textos científicos aqui reunidos, que ora passam a ser de domínio público
(acesso livre e integral), evidenciam como as metodologias ativas de ensino e
aprendizagem estão sendo incorporadas nos diversos campos do conhecimento
científico, tais como Educação, Engenharia, Saúde, entre outras; bem como o modo pelo
qual tais metodologias inovadoras têm se mostrado eficazes e eficientes principalmente
no âmbito dos estilos híbrido e remoto (on-line) de educação, os quais conquistaram
muitos adeptos no período pré-pandemia de novo Coronavírus e (ainda) vem ganhando
cada vez mais espaços no cenário (pós-)pandêmico do chamado “novo normal”.
Longe de ter a pretensão de emitir juízo de valor hierárquico acerca da relevância
dos vinte e quatro artigos científicos que engendram esta primorosa miscelânea

literária, mas apenas por uma questão de ordenamento temático lógico, didático,
pedagógico e metodológico, torna-se mister salientar que os capítulos textuais que
compõem a presente obra científica se encontram sequencialmente organizados
segundo os assuntos abordados, as áreas do saber científico envolvidas e/ou os níveis
educacionais vinculados.
Posto isto, aproveitamos o ensejo para, de forma reiterada, agradecer
imensamente à Editora Amplla pela oportunidade de organizar, prefaciar e publicar em
parceria esta belíssima obra científica, assim como a todos(as) os(as) autores(as) e
coautores(as) que colaboraram com os seus primorosos artigos científicos para a
construção coletiva de saberes educacionais ora disponibilizados neste livro.
Sem mais delongas, almejamos sinceramente que este livro organizado e
produzido por meio de muitas mãos e diferentes olhares possa ser de utilização
recomendável no campo da Educação, bem como lido e relido quantas vezes forem
necessárias, tornando-se um artefato sociocultural de suma importância para a
elaboração de novos conhecimentos acadêmico-científicos nos mais diversos níveis e
modalidades de ensino, assim como uma rica fonte de consulta (bibliográfica e
eletrônica) para o desenvolvimento de futuros trabalhos científicos, teóricos e práticos,
acerca da temática aqui abordada.
Afinal de contas, mesmo em meio às limitações circunstanciais inerentes a todo
ato educativo, as metodologias ativas de ensino-aprendizagem e a educação híbrida
estão aí, repletas de potencialidades, possibilidades, desafios e perspectivas.
A cada leitor(a), em particular, o nosso cordial respeito.
Abraços fraternos e excelentes leituras, estudos e pesquisas!

Os Organizadores
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CAPÍTULO I
ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS: UMA
EXPERIÊNCIA NO MODELO DE SALA DE AULA INVERTIDA NO ENSINO
SUPERIOR
DOI: 10.51859/amplla.mae504.1121-1
A. Dias ¹
R. Isidoro ²
C. Santos ³
¹ Professor Adjunto Convidado do Departamento de Engenharia do Instituto Politécnico de Beja. Centro de Boas
Práticas de Segurança no Trabalho Trabalho do Instituto Politécnico de Beja – IPBeja.
² Professor Adjunto do Departamento de Engenharia do Instituto Politécnico de Beja. Centro de Boas Práticas de
Segurança no Trabalho Trabalho do Instituto Politécnico de Beja – IPBeja.
³ Professor Adjunto do Departamento de Matemática e Ciências Físicas do Instituto Politécnico de Beja – IPBeja.
Investigador do Centro de Matemática e Aplicações, FCT- Universidade Nova de Lisboa.

RESUMO
O modelo de sala de aula invertida permite articular uma metodologia ativa, promotora
de uma aprendizagem significativa, com uma visão de sala de aula que transcende o seu
espaço físico. Originalmente e tradicionalmente assente numa troca de cenário entre
as atividades desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, o conceito de sala de aula
invertida vem-se diversificando e expandindo, viabilizando uma vertente totalmente à
distância. Na sequência do encerramento dos estabelecimentos de ensino motivado
pela pandemia por COVID-19, as atividades letivas passaram a depender integralmente
da tecnologia para a interação e comunicação entre professores e alunos. Nestas
circunstâncias, a unidade curricular de Avaliação de Riscos Profissionais, de um
mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho de uma instituição de ensino superior
em Portugal, foi adequada ao ensino a distância no ano letivo de 2020-2021. Neste
trabalho descrevemos a prática pedagógica baseada no modelo de sala de aula invertida
em cenário de ensino não presencial, em que, a partir da disponibilização dos conteúdos
instrucionais para estudo autónomo, se explorou a possibilidade de salas simultâneas
da plataforma Zoom, durante as aulas online, para trabalho colaborativo. O recurso ao
modelo de sala de aula invertida, teve em consideração o seu caráter potenciador de
um ambiente de aprendizagem ativa e interativa e a sua adequação aos objetivos da
unidade curricular, conferindo um estímulo na autonomia e fortalecimento das
competências dos alunos na elaboração de avaliações de riscos profissionais, que
constitui uma ferramenta fundamental para os Técnicos Superiores de Segurança no
Trabalho.
Palavras-chave: Avaliação de Riscos Profissionais. Sala de Aula Invertida. Ensino
Superior.
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1. INTRODUÇÃO
A introdução de práticas pedagógicas inovadoras que coloquem o aluno no
centro do processo de ensino-aprendizagem tem surgido como resposta ao desafio da
adequação do ensino a novos perfis de alunos e estratégia para ultrapassar a ineficácia
dos métodos de ensino tradicionais. A par das mudanças que a sociedade vem impondo
a todos os níveis dos sistemas de educação, o ensino superior vive um desafio adicional
determinado pelas transformações dos seus modelos formativos. Para fazer face às
novas exigências da sociedade, quer a nível social quer profissional, as metodologias de
ensino passaram a valorizar, como nunca antes, o estímulo de competências focadas na
resolução de problemas, na iniciativa, na autonomia, no espírito crítico e na
comunicação, entre outros, recorrendo e tirando partido do que melhor as novas
tecnologias colocam ao dispor do processo de ensino-aprendizagem.
Ao serviço do ensino, as potencialidades das novas tecnologias abriram caminho
para abordagens diversificadas, algumas das quais com um forte cunho na promoção de
uma aprendizagem significativa, como é o caso da sala de aula invertida, que Moran
(2015) considera como um dos modelos mais interessantes de integração de tecnologia
no âmbito do ensino. Como destacam Halili e Zainuddin (2015), a popularidade da
adoção da sala de aula invertida um pouco por todo o mundo é devida à estrutura do
seu modelo e da nova atmosfera com que envolveu o processo de ensino-aprendizagem.
Ao constatarmos que muitos dos nossos alunos manifestam ainda uma forte
dependência da presença física do professor, reconhecemos, tal como Raths (2014), que
embora a tecnologia tenha assumido uma posição incontornável na educação, não é
possível ignorar a importância da aula tradicional centrada na interação presencial. Pela
sua natureza e organização, o modelo de sala de aula invertida permite tirar partido do
melhor destes dois mundos, possibilitando usufruir dos benefícios do ensino assíncrono,
otimizar o tempo e implementar estratégias presenciais que fomentem o
construtivismo, que Ausubel (1980) estabelece como fulcral para uma aprendizagem
significativa.
Em circunstâncias como as decorrentes do encerramento dos estabelecimentos
de ensino motivado pela pandemia por COVID-19, a manutenção das atividades letivas
passou a depender integralmente da tecnologia para a interação e comunicação entre
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professores e alunos. Neste cenário a adoção do modelo de sala de aula invertida na sua
vertente tradicional não é mais possível, mas isto não impede a adoção da estratégia de
sala de aula invertida. Williams (2020) defende até que o ensino a distância constitui
uma boa oportunidade para experimentar este modelo de aula, tornando a aula remota
mais dinâmica e envolvente.
Neste trabalho descrevemos uma prática pedagógica, assente no modelo de sala
de aula invertida, desenvolvida no âmbito de uma unidade curricular de um curso de
mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho, ministrado em Portugal.

2. A SALA DE AULA INVERTIDA
O impacto crescente dos avanços das tecnologias da informação e comunicação
nas diferentes dimensões do quotidiano dos cidadãos, revelou novas oportunidades
também ao nível das práticas letivas, promovendo a inclusão da tecnologia nos
processos de ensino-aprendizagem, independentemente do nível de ensino ou área de
estudos, e proporcionando o surgimento de diversos modelos pedagógicos inovadores,
entre os quais destacamos o ensino a distância (em inglês e-Learning), o ensino híbrido
(em inglês Blended Learning) e a sala de aula invertida (em inglês flipped classroom).
O reconhecimento de vantagens na inclusão das tecnologias no ensino não é,
contudo, consensual, havendo muitos que exaltam os benefícios da integração das
novas tecnologias no contexto educativo, como Cox (2003), Johnson & Maddux (2003)
ou Roblyer & Doering (2010), mas também outros com opinião contrária como, por
exemplo, Rein (2000).
Nos relatos dos benefícios do recurso às tecnologias da informação e
comunicação no contexto educativo, a maior parte dos autores ressaltam as melhorias
na motivação, envolvimento, desempenho e produtividade dos alunos, sendo também
referida a potenciação de novas abordagens às tarefas escolares e de novas formas de
relacionamento entre os alunos e alunos e professores.
Visando contornar as limitações, há muito identificadas, na abordagem
tradicional do processo de ensino-aprendizagem, a implementação de estratégias
alternativas e/ou inovadoras, que coloquem o aluno no centro do processo de ensinoaprendizagem e que proporcionem uma aprendizagem significativa, vêm beneficiando
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de um assinalável contributo das potencialidades das novas tecnologias ao serviço do
ensino.
As mudanças na abordagem ao processo de ensino-aprendizagem têm tido
reflexo a vários níveis, e, inevitavelmente, mudaram também a forma como se entende
a sala de aula. Hoje em dia, a sala de aula é uma estrutura complexa que vai muito para
além das quatro paredes de uma sala física, e as atividades de sala de aula vão também
muito para além das que são desenvolvidas entre essas quatro paredes.
Na combinação de uma metodologia ativa, em que o aluno é corresponsável pelo
desenrolar do processo de ensino-aprendizagem, com a visão de uma sala de aula não
condicionada ao espaço físico e expandida pelas tecnologias da informação e
comunicação, uma interessante abordagem é conseguida com o modelo da sala de aula
invertida (em inglês flipped classroom).
O conceito de sala de aula invertida foi introduzido por Baker (2000), com a
designação de “The Classroom Flip”, e emergiu assente na potencialidade de a
disponibilização dos conteúdos instrucionais através das novas tecnologias da
informação suscitar tempo valioso em sala de aula para implementação de
metodologias de aprendizagem ativa. Em 2007, Jonathan Bergmann e Aaron Sams
deram nova visibilidade ao modelo de sala de aula invertida. Inicialmente adotando-o
como estratégia para combater dificuldades decorrentes do absentismo (BERGMANN,
SAMS, 2018), o modelo de sala de aula invertida rapidamente foi por eles reconhecido
e explorado como potenciador de uma aprendizagem ativa, respeitador do ritmo de
cada aluno, promotor da autonomia dos alunos e facilitador da harmonização com
outras abordagens pedagógicas que permitam ao aluno assumir uma maior
responsabilidade sobre a sua própria aprendizagem.
Como sugerido pela sua designação, a sala de aula invertida assenta numa troca
de cenário entre as atividades realizadas dentro e fora da sala de aula, invertendo a
ordem da aula tradicional. Tal como referem Bergmann; Overmeyer; Wilie (2011), a
ideia é o aluno fazer em casa o que faria na sala de aula e fazer na sala de aula o que
faria em casa. O conceito de sala de aula invertida transfere, portanto, a componente
expositiva da dimensão grupal para a dimensão individual, libertando tempo no
contacto presencial para o desenvolvimento de atividades para as quais habitualmente
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não sobra tempo, potenciando um ambiente de aprendizagem ativa e interativa, em que
o aluno desempenha o papel principal e professor desempenha um papel de mediador
(SCHMITZ; REIS, 2018) e onde a interação aluno-professor se intensifica (BERGMANN &
SAMS, 2012).

Figura 1 – Esquema básico da sala de aula invertida

Fonte: Schmitz (2016, p.67).

Na prática de sala de aula invertida de Bergmann e Sams o conteúdo instrucional
consistia em vídeos pré-gravados pelos professores com a explicação dos conteúdos
programáticos, e disponibilizados online antes das aulas. Estes materiais instrucionais
podem e devem, no entanto, ser diversificados, assumindo diversas formas, produzidas
pelos próprios professores ou recorrendo à panóplia de recursos disponíveis on-line.
Independentemente da natureza do conteúdo instrucional, na sequência do acesso dos
alunos a esse conteúdo, o tempo das aulas pode ser dedicado a tarefas diversificadas,
como o reforço de conceitos, a resolução de problemas, o desenvolvimento de projetos
e a aposta em aprendizagem colaborativa.

3. A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS
Os acidentes e doenças relacionados com o trabalho custam à União Europeia
(UE), pelo menos, 476 000 milhões de euros por ano (AGÊNCIA EUROPEIA PARA A
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, 2017). Existe uma necessidade premente de

15

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

melhorar as condições de segurança e saúde no trabalho (SST) na União Europeia (UE).
Em 2016, aproximadamente 2,4 milhões de acidentes não fatais com pelo menos quatro
dias de afastamento do trabalho e 3.182 acidentes fatais foram notificados em EstadosMembros da UE. Além dessas taxas de acidentes, os números de 2013 mostram que
7,9% da força de trabalho sofria de problemas de saúde ocupacional, dos quais 36%
resultaram em afastamento do trabalho pelo menos por quatro dias (EUROSTAT, 2021).
A gestão dos riscos profissionais é um processo dinâmico e técnico-científico
cujos principais objetivos são minimizar e/ou controlar o risco profissional dos
trabalhadores nos locais de trabalho. A gestão dos riscos profissionais é constituída
pelas seguintes etapas (EU-OSHA, 2008):
•

Etapa 1: Identificação dos perigos e das pessoas em risco, em que se efetua
a análise dos aspetos do trabalho que podem causar danos e identificação
dos trabalhadores que podem estar expostos ao perigo.

•

Etapa 2: é onde se efetua a avaliação e priorização dos riscos, ou seja, faz-se
a apreciação dos riscos existentes (gravidade e probabilidade dos mesmos,
etc.) e classificação desses riscos por ordem de importância. É essencial
definir a prioridade do trabalho a realizar para minimizar ou evitar os riscos.

•

Etapa 3: é nesta etapa que são decididas as medidas preventivas a
implementar, identificando as medidas adequadas para mitigação e/ou
controlo dos riscos.

•

Etapa 4: Aplicação das medidas preventivas e de proteção, através da
elaboração de um plano de prioridades (provavelmente não será possível
resolver imediatamente todos os problemas) e especificando a quem
compete fazer o quê e quando, prazos de execução das tarefas e meios
afetados à aplicação das medidas.

•

Etapa 5: na última etapa processa-se o acompanhamento e revisão, em que
a avaliação deve ser revista a intervalos regulares, para assegurar que se
mantenha atualizada. Deve ainda ser revista sempre que se verifiquem na
organização mudanças relevantes, ou na sequência dos resultados de uma
investigação sobre um acidente ou um quase acidente.
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Nos locais de trabalho, o principal objetivo da avaliação de riscos profissionais é
melhorar o nível de segurança de uma instalação ou local, prevenindo acidentes e lesões
ou minimizando suas consequências. Para tal, é de suma importância identificar todas
as fontes de perigos e avaliar o seu potencial para causar problemas no respectivo
contexto (PINTO; RIBEIRO; NUNES., 2012). A avaliação de risco permite que os
empregadores tomem as medidas necessárias para proteger a segurança e a saúde dos
seus trabalhadores, sendo um elemento basilar em todos os níveis da segurança e saúde
no trabalho (SST).
De acordo com a alínea d) do artigo 2.º da Lei n.º 42/2012, o Técnico Superior de
Segurança no Trabalho (TSST) é o profissional que organiza, desenvolve, coordena e
controla as atividades de prevenção de proteção contra riscos profissionais
(ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 2012), sendo por isso da sua competência a elaboração do
relatório de avaliação de riscos profissionais.

4. APLICAÇÃO DA SALA DE AULA INVERTIDA NA UNIDADE CURRICULAR
DE AVALIAÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS
A metodologia da sala de aula invertida foi testada no ensino de ciências,
tecnologia, engenharia e matemática e mostrou resultados promissores em termos do
seu potencial para melhorar a compreensão dos conceitos pelos alunos, incrementar o
envolvimento dos alunos nas temáticas e a interação aluno-professor (GILBOY;
HEINERICHS; PAZZAGLIA, 2015; LOVE et al., 2014; MCLEAN et al., 2016; TALLEY;
SCHERER, 2013; VELEGOL; ZAPPE; MAHONEY, 2015).
Tendo em conta os benefícios da implementação da metodologia da sala de aula
invertida e os objetivos da unidade curricular de Avaliação de Riscos Profissionais,
considerou-se que a adoção deste modelo seria a adequada para concretizar tais
objetivos, permitindo também, que os alunos adquiram autonomia na elaboração de
avaliações de riscos profissionais que são umas das principais ferramentas que os TSST
possuem para o bom desempenho das suas funções.
Neste estudo participaram nove alunos do ensino superior politécnico que
frequentam a unidade curricular de Avaliação de Riscos Profissionais, pertencente ao 1º
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ano do seu curso. Destes, 33,33% (3 alunos) são do sexo masculino. Nenhum dos alunos
envolvidos tinha tido contacto com os conteúdos lecionados nesta unidade curricular.
A unidade curricular tem uma carga horária de 24 horas distribuída por 8 aulas
de 3 horas. Nos anos letivos anteriores, esta unidade curricular decorria
presencialmente, neste ano letivo de 20-21 assumiu o formato de ensino à distância em
virtude da pandemia por COVID-19.
A primeira abordagem ao tema da Avaliação de Riscos Profissionais consistiu
numa breve introdução apresentada pelo docente da unidade curricular, onde foi
destacada a importância da temática na formação dos técnicos de segurança no
trabalho e foi feita uma referência breve às etapas da gestão dos riscos profissionais.
Em seguida foi disponibilizado um manual, onde se encontram descritos os vários
métodos de identificação de perigos e de avaliação de riscos, e proposta a atividade a
desenvolver pelos alunos, que constituiria o elemento de avaliação da unidade
curricular.
Para a realização da atividade, os alunos organizaram-se em grupos de dois e a
cada grupo foi atribuída uma sala simultânea do Zoom. Os conteúdos instrucionais e o
enunciado da atividade foram disponibilizados na plataforma de aprendizagem Moodle.
A atividade proposta consiste na aplicação de três das cinco etapas da Gestão de
Riscos Profissionais, com a caracterização de um posto de trabalho, à escolha dos
alunos, e a avaliação dos riscos a ele associados.
Para a caracterização do posto de trabalho, os alunos deveriam apresentar a
descrição do tipo de trabalho desenvolvido nesse posto, indicado o horário de trabalho
e os períodos de pausas, apresentados os riscos profissionais existentes (riscos químicos,
biológicos e físicos, riscos segurança, riscos ergonómicos e riscos psicossociais). Esta
informação deveria ainda ser complementada com a descrição e caracterização dos
equipamentos e máquinas utilizados no posto de trabalho, bem como das instalações,
com a apresentação de plantas, referência à localização de máquinas e de produtos
perigosos e tudo o que considerassem relevante para a completa caracterização do
posto de trabalho selecionado.
Feita a caracterização do posto de trabalho, os alunos deveriam escolher um
método para identificar perigos no posto de trabalho, escolher um método de avaliação

18

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

dos riscos e por fim um método de avaliação de riscos de para um equipamento utilizado
nesse posto de trabalho.
Face ao solicitado e à informação fornecida, os alunos teriam que selecionar os
métodos que melhor se adequavam ao posto de trabalho por eles caracterizado e
aplicar os métodos.
A maioria dos grupos percebeu e adaptou-se bem ao modelo de sala de aula
invertida e no decurso da resolução da tarefa foram colocando dúvidas ao docente à
medida que iam avançando no trabalho. Na generalidade, essas dúvidas eram
pertinentes e demonstravam que os alunos estavam no bom caminho para realizarem
com sucesso a tarefa proposta. Alguns alunos optaram por realizar a tarefa de forma
completamente autónoma, fora do horário das aulas.
No culminar, os alunos entregaram os trabalhos, via Moodle e fizeram a sua
apresentação, via Zoom.
Na avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, foi notório que os alunos
que procuraram esclarecer as dúvidas enquanto trabalhavam nas salas simultâneas
foram os que obtiveram os melhores resultados. De um modo geral considera-se que
todos os alunos atingiram os objetivos, tendo demonstrado o conhecimento dos
conteúdos programáticos e adquirido as competências que lhes permitirão efetuar
avaliações de riscos profissionais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A unidade curricular de Avaliação de Riscos Profissionais é muito importante
para os futuros TSST no exercício das suas funções, pois a existência de um perigo não
identificado, implica vários riscos que não são avaliados e que não serão mitigados. A
existência de uma avaliação de riscos mal elaborada é de grande gravidade, pois
acarreta consequências nefastas para as empresas e para os trabalhadores,
consequências que podem culminar em doenças profissionais e em acidentes de
trabalho graves ou mesmo mortais.
Perante a necessidade de adaptação ao ensino não presencial, devido à situação
de pandemia por que estamos a passar, foi colocado de parte o método expositivo e
interrogativo habitualmente adotado quando a unidade curricular de Avaliação de
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Riscos Profissionais decorre presencialmente, e foi implementado o modelo de sala de
aula invertida. A adoção do modelo de sala de aula invertida teve em conta os benefícios
descritos na literatura como associados a esta estratégia, e a sua adequação à
especificidade dos objetivos da unidade curricular.
A implementação do modelo de sala de aula invertida para o estudo da Avaliação
de Riscos Profissionais permitiu, em cenário de ensino não presencial, potenciar um
ambiente de aprendizagem ativa e interativa, em que os alunos desempenharam o
papel principal e em que o professor funcionou como mediador, e fomentar a
autonomia dos alunos na elaboração de avaliações de riscos profissionais, que constitui
uma ferramenta fundamental aos TSST.
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RESUMO
Este artigo apresenta algumas experiências empregando a sala de aula invertida (flipped
classroom) na Educação Superior, em um Curso de Bacharelado em Sistemas de
Informação, por meio de estratégias de ensino e de aprendizagem adotadas durante o
isolamento social provocado pela pandemia de COVID-19. Para dar conta do ensino
remoto durante o isolamento social, utilizamos o Ambiente Virtual de Aprendizagem
Moodle e diferentes materiais didáticos-digitais, tais como vídeoaulas, além de
empregar a metodologia ativa de aprendizagem da sala de aula invertida. Os resultados
obtidos demonstraram-se satisfatórios, levando-se me conta o rendimento acadêmico
dos alunos participantes.
Palavras-chave: Metodologias Ativas de Aprendizagem. Sala de Aula Invertida.
Educação Superior.

1. INTRODUÇÃO
Durante todo o ano de 2020, devido ao isolamento social provocado pela
pandemia de COVID-19 (CORADINI, 2020), a UFSM (Universidade Federal de Santa
Maria) adotou o REDE (Regime Especial Domiciliar de Estudos), possibilitando, por meio
da modalidade de ensino remoto, que as aulas não fossem suspensas. Sendo assim,
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professores e alunos de todos os cursos da universidade foram encorajados a
empregarem as TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação) no seu
fazer pedagógico (UFSM, 2020a; UFSM, 2020b). A UFSM já adotava, mesmo para os
cursos presenciais, o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) Moodle para que os
professores pudessem disponibilizar materiais didáticos-digitais aos alunos, inclusive
para os cursos que preveem em seu Projeto Pedagógico o desenvolvimento de
atividades semipresenciais, de acordo com as orientações do Ministério da Educação
(MEC, 2019).
Alguns professores não estavam acostumados a utilizarem as TDICs em seu fazer
pedagógico, bem como tiveram problemas relacionados à infraestrutura, especialmente
no que diz respeito à produção de materiais didáticos-digitais (tais como vídeoaulas) e
acesso à Internet. Alguns alunos também tiveram problemas referentes ao acesso à
Internet, devido à falta de equipamentos e/ou velocidade de acesso (INSTITUTO
PENÍNSULA, 2020; OLIVEIRA, 2020).
No Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, foco das experiências
relatadas neste artigo, o perfil dos professores e alunos já é direcionado ao uso das
TDICs, pois o público-alvo já atua na área de Tecnologia da Informação e possui domínio
para a utilização de diferentes ferramentas. Sendo assim, a utilização do AVA Moodle e
a preparação de materiais didáticos-digitais é facilitada. Entretanto, a modalidade de
ensino remoto traz outros desafios, tais como manter a motivação dos alunos. Não basta
apenas ministrar as aulas da mesma forma que no ensino presencial, apenas
transpondo-as para a modalidade remota. Sendo assim, não basta apenas fazer uma
vídeoaula (gravada, para ser assistida de forma assíncrona ou uma live, síncrona) e
realizar atividades. É preciso buscar formas para aumentar a interação nos ambientes
virtuais (condição essencial para promover a aprendizagem remota). Uma das formas
para aumentar a interação é empregar metodologias ativas de aprendizagem, tais como
a Sala de Aula Invertida (ou Flipped Classroom).
Neste contexto, este artigo relata algumas experiências realizadas no Curso de
Bacharelado em Sistemas de Informação da UFSM – Campus Frederico Westphalen/RS
– por meio do emprego da metodologia da Sala de Aula Invertida, na modalidade de
ensino remoto, apoiada pelas TDICs, em especial pelo AVA Moodle e vídeoaulas.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A Sala de Aula Invertida – ou Flipped Classroom – é uma metodologia ativa, que
visa explorar menos aulas expositivas como ferramenta utilizada nos processos de
ensino e de aprendizagem. Segundo esta metodologia, os alunos devem estudar os
conteúdos em casa e irem à escola ou à universidade para encontrar professores e
colegas para esclarecer dúvidas, fazer exercícios, trabalhos em grupo e avaliações. Os
encontros presenciais podem ser utilizados, também, para fortalecer a relação entre os
estudantes e entre os estudantes e o professor. Nesta proposta, a “lição de casa” é feita
em sala de aula e a aula é “dada em casa”. Esta estratégia tem sido empregada em
inúmeras universidades, tais como Harvard, Yale e Stanford, entre outras (PAIVA, 2016;
SILVEIRA et al., 2019a). Na modalidade de ensino remoto, foco das experiências
relatadas neste artigo, os encontros presenciais foram substituídos por momentos de
interação on line, síncronos (por meio de lives) e, também, utilizando ferramentas
assíncronas, tais como os fóruns de discussão.
A metodologia da Sala de Aula Invertida coloca o aluno como protagonista, ou
seja, como sujeito ativo no processo de construção do conhecimento. Na abordagem
construtivista (construtivismo), o aluno é visto como construtor do seu conhecimento,
mas que está inserido em uma sociedade, em uma determinada cultura que contribuirá
na determinação do seu saber (VYGOTSKY, 2007). A construção do conhecimento, que
possibilita a aprendizagem, permite que os alunos assimilem novos conhecimentos, a
partir de conceitos já conhecidos. Essa construção envolve interação, estudo,
experiência e erro. Neste sentido, os processos de ensino e de aprendizagem não podem
envolver meramente atividades repetitivas. O professor precisa estimular os alunos a
desenvolverem sua criatividade e interagirem por meio de projetos e estudos de caso,
entre outras atividades.
As TDICs podem ser aliadas nessa questão, pois diferentes ferramentas
computacionais podem ser utilizadas para apoiar os processos de ensino e de
aprendizagem, especialmente na modalidade de ensino remoto. Podem ser utilizadas,
por exemplo, ferramentas para elaborar apresentações, blogs, criação de grupos em
redes sociais (tais como no Facebook), criação de cursos utilizando AVAs, entre outras
possibilidades. Utilizando estas ferramentas, além de construírem conhecimento sobre
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a área que será abordada, os alunos também construirão conhecimento acerca das
ferramentas computacionais (PEREIRA et al., 2017; SILVEIRA et al., 2019a; SILVEIRA et
al., 2019b; SILVEIRA et al., 2019c).
Na sala de aula invertida, o tempo de aula é mais curto do que o tradicional.
Entretanto, o trabalho do professor é maior, pois é preciso preparar os materiais
didáticos e disponibilizá-los com antecedência. Para aplicar esta metodologia,
estimulando o protagonismo e a construção de conhecimento, o aluno precisa ter
acesso prévio ao conteúdo, por meio de diferentes materiais didáticos, tais como
videoaulas por exemplo. Estes materiais didáticos podem ser disponibilizados por meio
de AVAs, que facilitam o acesso dos alunos por meio da Internet (ESPÍNDOLA, 2016). Na
UFSM, o AVA oficial é o Moodle, sendo administrado pelo NTE (Núcleo de Tecnologia
Educacional) (PEREIRA et al., 2017).

3. EXPERIÊNCIAS REALIZADAS
Durante o ano de 2020, devido ao isolamento social provocado pela pandemia
de COVID-19, a UFSM adotou a modalidade de ensino remoto, por meio do REDE/UFSM.
As experiências aqui apresentadas compreendem, então, 4 disciplinas ministradas nos
1º e 2º semestres de 2020, no Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, sendo
elas: i) SIN1046 Sistemas de Informação (1º semestre do curso, de acordo com a grade
curricular), ii) SIN1005 Paradigmas de Programação

(3º semestre) – ofertadas em

2020/1, iii) SIN1032 Computadores e Sociedade (4º semestre) e iv) SIN1022 Gerência de
Projetos de Software (6º semestre), as 2 últimas ofertadas em 2020/2.
Para o desenvolvimento das referidas disciplinas na modalidade de ensino
remoto, os professores desenvolveram uma série de materiais didáticos-digitais,
incluindo a produção de vídeoaulas. As vídeoaulas são uns dos materiais possíveis de
serem aplicados na Sala de Aula Invertida. Foram realizadas vídeoaulas gravadas
previamente, com a apresentação de slides e com a narração dos professores e,
também, vídeoaulas on line (lives), realizadas por meio da ferramenta Google Meet. As
lives também foram gravadas, para que os alunos pudessem assisti-las posteriormente,
Todas as vídeoaulas foram disponibilizadas por meio do YouTube e, também, no AVA
Moodle, para facilitar o acesso dos alunos. A Tabela 1 apresenta os dados quantitativos,
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relativos ao número de materiais didáticos-digitais categorizados, criados para cada uma
das disciplinas. Os dados apresentados na Tabela 1 destacam que os professores
produziram 139 diferentes materiais didáticos-digitais e/ou atividades para as 4
disciplinas ministradas na modalidade de ensino remoto. As vídeoaulas (síncronas – lives
ou assíncronas) foram o tipo de material mais utilizado, sendo desenvolvidas 60
vídeoaulas no ano de 2020.

Tabela 1 – Quantidade de Recursos Produzidos
Recurso

SIN1046

SIN1005

SIN1032

SIN1022

Materiais didáticos - Slides

06

09

02

-

03

09

03

04

11

08

08

13

-

18

01

01

Fóruns de Discussão

03

-

03

02

Questionários

04

03

05

02

Estudos de Caso

01

-

02

01

Exercícios Práticos utilizando

02

03

-

-

01

01

09

01

31

51

33

24

com o conteúdo das aulas
expositivas
Exercícios (corrigidos
individualmente pelo
professor)
Vídeoaulas (gravações
utilizando o Microsoft
PowerPoint)
Vídeoaulas (gravações
utilizando o Google Meet)

softwares
Cadernos Didáticos/Textos
de Apoio
TOTAL
TOTAL GERAL

139
Fonte: Autoria Própria

O número de lives (vídeoaulas síncronas) da disciplina SIN1005 Paradigmas de
Programação é consideravelmente maior do que o das outras disciplinas. Isto se deve
ao fato de que esta disciplina é essencialmente prática e, para dar conta das atividades
práticas, os professores realizaram diversas vídeoaulas demonstrando, passo-a-passo, a

27

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

utilização de diferentes linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento
(IDEs Integrated Development Environment), compreendendo as linguagens de
programação Prolog, Scheme, Object Pascal e Java e as IDEs SWI-Prolog, Kawa, Lazarus
e NetBeans.
A interação foi estimulada, principalmente, por meio dos fóruns de discussão.
Analisando os dados da Tabela 1, verifica-se que foram realizados 08 fóruns de
discussão. Além disso, o AVA Moodle possui um Fórum de Notícias, por meio do qual o
professor pode enviar mensagens para suas turmas. A Figura 1 apresenta o fórum de
notícias de uma das disciplinas ministradas em 2020. Somente nesta disciplina (SIN1046
Sistemas de Informação), o fórum conta com 21 mensagens enviadas pelo professor. As
mensagens, na sua grande maioria, são relacionadas às atividades que devem ser
desenvolvidas, visando auxiliar aos alunos, além de abrir um espaço para o
esclarecimento de dúvidas.

Figura 1 – Fórum de Notícias da Disciplina SIN1046 Sistemas de Informação

Fonte: Autoria Própria

A Tabela 2 apresenta os dados quantitativos, referentes ao número de
mensagens encaminhadas pelos professores em cada uma das disciplinas, por meio do
Fórum de Notícias, totalizando 85 mensagens.
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Tabela 2 – Quantidade de Mensagens encaminhadas pelo Fórum de Notícias
Recurso

SIN1046

SIN1005

SIN1032

SIN1022

Mensagens encaminhadas pelo Fórum de Notícias

21

37

13

14

TOTAL

85
Fonte: Autoria Própria

A Figura 2 apresenta um dos canais do YouTube, de um dos professores das
disciplinas mencionadas, contendo uma série de vídeoaulas produzidas no ano de 2020.
Foram produzidas, para as quatro disciplinas anteriormente destacadas, 60 vídeoaulas.
Figura 2 – Vídeoaulas disponibilizadas no canal do YouTube

Fonte: Autoria Própria

Para aplicar a Sala de Aula Invertida, por meio das vídeoaulas, os professores
solicitaram aos alunos que, ao assistirem às mesmas, fizessem anotações, de acordo
com a proposta apresentada por Bergmann (2018). Entre as anotações solicitadas
estavam: i) registrar três coisas novas aprendidas na vídeoaula e ii) elaborar uma
pergunta sobre o conteúdo assistido.
As anotações foram utilizadas em fóruns de discussão, criados no AVA Moodle.
Por exemplo, na disciplina SIN1022 Gerência de Projetos de Software, a partir de uma
vídeoaula sobre conceitos de gerenciamento de projetos foi criado um fórum de
discussão, onde cada aluno deveria postar três coisas novas que aprendeu. A Figura 3
mostra as atividades disponibilizadas no AVA Moodle. Foram disponibilizados a
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vídeoaula e um link para participação no fórum de discussão. Um detalhe importante é
que todas as participações dos alunos no fórum precisam ter um feedback do professor,
visando a estimular a interação, potencializando a aprendizagem (Pereira et al., 2017).

Figura 3 – Exemplo de Aula no AVA Moodle

Fonte: Autoria Própria

Em outra aula o fórum de discussão trazia a sugestão de que cada aluno, a partir
da vídeoaula, formulasse uma pergunta. Essa proposta também segue as sugestões
apresentadas por Bergmann (2018). A Figura 4 apresenta algumas das interações
realizadas no fórum de discussão “Elabore uma pergunta sobre o conteúdo estudado na
Aula 2”, referente à disciplina SIN1022 Gerência de Projetos de Software. Todos os 24
alunos matriculados na disciplina participaram deste fórum, totalizando 43
interações/discussões.
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Figura 4 – Interações no Fórum de Discussão

Fonte: Autoria Própria.

Importante destacar que todas as perguntas realizadas pelos alunos foram
respondidas pelo professor, por meio de um feedback qualificado e individualizado,
visando a estimular a interação entre os professores e os alunos. A Tabela 3 apresenta
os dados quantitativos referentes às participações nos fóruns de discussão das 4
disciplinas, incluindo o número de alunos matriculados em cada disciplina, o número de
fóruns, o número de alunos participantes (por fórum) e o número de interações
(também detalhados por fórum).

Tabela 3 – Quantidade de Interações realizadas nos fóruns de discussão
Recurso

SIN1046

SIN1005

SIN1032

SIN1022

Número de alunos

36

39

15

24

03

-

03

02

1º fórum: 14

1º fórum: 22

2º fórum: 11

2º fórum: 24

matriculados
Número de fóruns de
discussão
Número de alunos

1º fórum: 29

participantes dos fóruns de

2º fórum: 29

discussão

3º fórum: 23

3º fórum: 13

1º fórum: 60

1º fórum: 33

1º fórum: 44

2º fórum: 23

2º fórum: 43

Número de interações

2º fórum: 57

-

-

3º fórum: 46

3º fórum: 26

Fonte: Autoria Própria
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Analisando os dados da Tabela 3, vemos que algumas disciplinas, de acordo com
a sua natureza, possuem um número maior de fóruns de discussão. Por exemplo, a
disciplina SIN1032 Computadores e Sociedade possui uma ementa que permite o
desenvolvimento de discussões acerca da aplicação da Tecnologia da Informação nas
mais diversas áreas da sociedade. Em contrapartida, a disciplina SIN1005 Paradigmas de
Programação, por ser essencialmente prática, voltada ao estudo de diferentes
linguagens de programação, possui menos espaços para gerar discussões. Sendo assim,
os professores da disciplina SIN1005 optaram por não utilizar este recurso.
A Tabela 4 apresenta os dados relativos ao rendimento acadêmico, destacando
os números de alunos matriculados, desistentes, aprovados e reprovados em cada uma
das disciplinas. Cabe destacar que, no 1º semestre de 2020, a adesão à modalidade
remota (REDE/UFSM) era opcional (UFSM, 2020a; UFSM, 2020b) e alguns alunos que
não concluíram as disciplinas cursadas (que constam como desistentes) poderão
concluí-las posteriormente, em um calendário suplementar (ainda a ser definido pela
universidade). Já no 2º semestre de 2020, ao realizar a matrícula nas disciplinas, os
alunos já estavam automaticamente aderindo às regras do REDE/UFSM.

Tabela 4 – Dados Quantitativos Referentes ao Rendimento Acadêmico dos Alunos
SIN1046

SIN1005

SIN1032

SIN1022

36

39

15

24

Número de alunos desistentes

08

19

02

01

Número de alunos aprovados

27

15

13

21

Número de alunos reprovados

01

05

-

02

Número de alunos matriculados na
disciplina

Fonte: Autoria Própria.

Os dados da Tabela 4 mostram que o número de alunos matriculados no 2º
semestre de 2020 (relativos às disciplinas SIN1032 e SIN1022) é menor do que os
referentes às disciplinas ofertadas no 1º semestre do mesmo ano. Acreditamos que isto
se deva ao fato de que a matrícula do 1º semestre de 2020 havia sido realizada prevendo
as aulas presenciais (antes do anúncio do isolamento social devido à pandemia de
COVID-19). Como o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação é presencial e
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muitos alunos relatam não se adaptarem à modalidade remota, o reflexo negativo nas
matrículas é inevitável.
Entre as limitações do ensino remoto, os alunos destacaram, por meio de
mensagens enviadas aos professores, o fato de sentirem falta do contato presencial com
os professores e com os colegas, a necessidade de maior organização e responsabilidade
para estudar, um número elevado de atividades para serem desenvolvidas, além de
problemas relacionados à conexão com a Internet.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com relação aos inúmeros materiais didáticos-digitais produzidos pelos
professores, os mesmos são classificados como OAs (Objetos de Aprendizagem),
considerando que qualquer material didático-digital pode ser considerado um OA,
desde uma videoaula até um documento em PDF (Portable Document Format), por
exemplo (PARREIRA et al., 2018).
Para dar conta do ensino remoto os docentes precisaram, então, produzir
inúmeros OAs e, além disso, precisaram adotar uma postura diferenciada, para dar
conta das atividades nesta modalidade de ensino. O atendimento das turmas, no
formato on line, necessita de um tempo maior do que no ensino presencial,
especialmente no que diz respeito à preparação das aulas (videoaulas, materiais
didáticos de apoio, exercícios) e a correção e emissão de feedback individualizado e
qualificado das atividades (PEREIRA et al., 2017).
O isolamento social e a suspensão das atividades presenciais nas instituições de
ensino, devido à pandemia de COVID-19, trouxe uma situação até então não vivenciada
pelos professores e alunos, de diferentes níveis de ensino. Até mesmo os professores e
alunos de cursos da área de Informática, acostumados a utilizarem as TDICs diariamente
(seja no ambiente educacional ou no ambiente profissional) sentiram os impactos do
isolamento, principalmente pela falta de contato presencial.
O relato de experiências aqui apresentado demonstrou que as vídeoaulas, sejam
no formato on line (lives) ou gravadas e disponibilizadas no YouTube, foram um dos
recursos mais utilizados. Acreditamos que este seja um dos instrumentos mais
importantes para apoiar os processos de ensino e de aprendizagem na modalidade de
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ensino remoto, possibilitando minimizar os impactos negativos do isolamento social, já
que possibilitam que professores e alunos possam se reunir, mesmo que virtualmente.
Acreditamos que os impactos (sejam eles positivos ou negativos) relacionados
ao ensino remoto ministrado durante o isolamento social decorrente da pandemia de
COVID-19 só poderão ser mensurados quando a pandemia acabar e as atividades
acadêmicas voltarem a sua normalidade. A UFSM decidiu, por meio de seus órgãos
colegiados superiores, manter o ensino remoto durante o 1º semestre de 2021, com
início das aulas previsto para abril, já que o plano de vacinação ainda está bastante
atrasado no Brasil.
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RESUMO
Trata-se de um relato de experiência sobre o uso de metodologias ativas em disciplinas
relacionadas à biossegurança e primeiros socorros para alunos dos cursos superiores
tecnológicos (CST) em Estética e Radiologia em uma Instituição de Ensino Superior (IES).
O objetivo do presente trabalho foi provocar reflexões acerca do emprego de métodos
ativos para alunos de CST na área da saúde. Foi realizado também um levantamento na
literatura científica a respeito do tema, obtendo-se dez produções na língua portuguesa,
no Google Scholar, com as palavras-chaves: metodologia ativa, curso superior e saúde.
A maioria das produções e as experiências relatadas mostram que a aplicação de
atividades como jogos, dinâmicas de grupo em geral, podem facilitar e favorecer o
processo de aprendizagem. As produções permitiram subsidiar a discussão e reflexões
sobre a importância e relevância da utilização de métodos que tornem o aluno
protagonista de seu aprendizado, aproximando-o, de forma efetiva, do contexto de
atuação.
Palavras-chave: Ensino, aprendizagem, educação superior, saúde.
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1. INTRODUÇÃO
As mudanças no perfil de alunos, bem como, a gama de informações e de
tecnologia a que todos estão sendo expostos, tem exigido reflexões e transformações
no que diz respeito ao modo de ensinar e aprender. Notam-se tais necessidades desde
o início da alfabetização até o modo de transmitir o conteúdo em cursos de ensino
superior.
Ao tentar extrapolar o modelo chamado por Paulo Freire de “bancário”, buscase adequar metodologias de maneira a tornar o aluno parte ativa de seu próprio
aprendizado. Tais metodologias, chamadas de ativas, procuram trazer o aluno para o
protagonismo de seu aprendizado, deixando submergir a visão de mero depositário dos
saberes do professor (FREIRE, 1987; COTTA et al. 2010).
Diante do obstáculo de formar profissionais capacitados para pronta atuação no
mercado de trabalho logo após a finalização da graduação, os cursos da área da saúde
enfrentam desafios importantes quanto às estratégias de ensino adotadas para
transmitir conhecimento de forma satisfatória e eficaz.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), há uma recomendação para que o ensino de
futuros profissionais da saúde se aproxime ao máximo da realidade do contexto em que
ocorre a formação, havendo assim, uma formação contextualizada para desenvolver a
capacidade, o senso crítico e a competência reflexiva acerca do cenário em que o
estudante está imerso (BRASIL,1996: BRASIL,2001).
Paiva e colaboradores (2016) entendem que a busca por novas metodologias que
favoreçam o processo de aprendizagem têm feito parte de discussões da comunidade
acadêmica, uma vez que se identificam deficiências nas técnicas de ensino tradicionais.
Na formação de profissionais de saúde, não é diferente. Discussões a respeito de
novas tendências e estratégias de ensino são constantes entre docentes, que
diariamente, enfrentam desafios para melhorar e lançar mãos de ferramentas
pedagógicas diferenciadas, a fim de favorecer a formação de profissionais
comprometidos com a clientela e melhoria de sua qualidade de vida (RODRIGUES;
ZAGONEL; MANTOVANI, 2007).
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No presente relato de experiência, busca-se discutir a respeito da
aplicação/emprego deste tipo de metodologia em cursos superiores voltados à área de
saúde na tentativa de provocar uma reflexão quanto à diversificação e efetividade da
diferentes abordagens para tratar conteúdos elencados em determinadas disciplinas.
Tal trabalho justifica-se pela importância dos educadores que atuam em
instituições de ensino superior (IES) refletirem e discutirem estratégias efetivas e ativas,
envolvendo os alunos de modo que o conteúdo trabalhado possa ser melhor apreendido
e contextualizado, aproximando-os da realidade posta após a obtenção da graduação.

2. DESENVOLVIMENTO
O presente trabalho contou com o levantamento de produções científicas
(artigos e anais de eventos) no âmbito digital, mais precisamente, no ambiente do
Google Scholar (levantamento realizado no mês de junho de 2019), no qual foram
utilizadas as palavras-chaves: metodologia ativa, curso superior e saúde, adotando-se
como critérios de inclusão: material que tratasse, no corpo ou título, a respeito da
utilização de metodologia ativa em cursos superiores da área da saúde publicados entre
os anos de 2014 a 2019, em língua portuguesa.
Foram selecionados para leitura 10 produções científicas, os quais constam do
quadro 1.
A leitura do material subsidiou reflexões acerca de atividades realizadas pelas
autoras do presente trabalho em sala de aula, nos cursos superiores de Tecnologia
Estética e Cosmética e Tecnologia em Radiologia. Tais relatos de experiência constarão
no decorrer do texto.

Quadro 1. Artigos selecionados para leitura no Google Scholar, de acordo com autores, local e ano de
publicação, síntese com ideias principais, 2019.

Título

Autores

Metodologias
PAIVA
ativas de ensino et al.
aprendizagem:
revisão
integrativa

Publicado
em/ano
MRF SANARE, Sobral V.15
n.02,
p.145-153,
Jun./Dez. - 2016

Síntese
“Este estudo analisa o uso de
metodologias
ativas
de
ensino-aprendizagem a partir
de uma revisão integrativa da
literatura. Constatou-se que
os cenários de aplicação

38

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

dessas
metodologias
contemplam desde o Ensino
Fundamental até o Ensino
Superior,
onde
são
predominantes nos cursos da
área
da
saúde.
As
metodologias
ativas
constituem alternativas para
o processo de ensinoaprendizagem, com diversos
benefícios e desafios, e foi
observada falta de coesão em
sua classificação por parte
dos autores em análise”
Estratégias ativas MELLO RA et CONVIBRA,2016 “Trata-se do relato de
de
ensino- al.
experiência de uma prática
aprendizagem:
de ensino, referente à
experienciando
aplicação de estratégias e
novas práticas na
técnicas
inovadoras
de
saúde
ensino-aprendizagem
nos
cursos na área da saúde. O
objetivo é descrever e
compartilhar a experiência
de uma prática de ensino
fundamentada
em
metodologias
ativas
de
ensino-aprendizagem,
desenvolvida a partir da
disciplina Formação e Ensino
em Saúde, do Programa de
Pós-Graduação stricto sensu
em Ciências da Saúde da
Universidade Comunitária da
Região
de
Chapecó
(Unochapecó).”
Metodologias
MACEDO KDS Esc Anna Nery, Relata “a experiência de
ativas
de et al.
2018
docentes na discussão de
aprendizagem:
metodologias
ativas
de
caminhos
aprendizagem
como
possíveis
para
estratégia
pedagógica
inovação
no
problematizadora para o
ensino em saúde
ensino superior em saúde.
Trata-se de um relato de
experiência realizado com a
participação de docentes de
uma universidade pública da

39

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

Metodologias
ativas de ensinoaprendizagem e
educação
popular:

A importância e os
desafios
na
aplicabilidade das
metodologias
ativas no ensino
superior
em
saúde:
uma
revisão
de
literatura

região noroeste do estado do
Rio Grande do Sul-Brasil.
Foram implementadas junto
aos docentes dos cursos de
enfermagem, nutrição e
biologia
seis
oficinas
pedagógicas com base no
Arco de Charles e Maguerez.
Problematizou-se o uso de
metodologias
ativas
no
ensino
em
saúde
e
teorizaram-se os temas
"avaliação, portfólio reflexivo
e mapa conceitual".
SIMON E et Interface, 2014
“Trata-se de reflexão acerca
al.
dos encontros e desencontros
entre
as
metodologias
pedagógicas ativas e a
educação
popular,
no
contexto da formação dos
profissionais de saúde. Partese de uma reflexão acerca
das bases epistemológicas da
educação popular e das
principais
metodologias
ativas, consideradas no
contexto de sua utilização na
formação dos profissionais de
saúde.”
MAGALHÃES Anais de Evento: Descreve-se “a importância
BC et al,
Congresso
da utilização
dessas
Internacional de metodologias para o ensino
Educação
e superior em saúde, assim
Tecnologias
como delinear os desafios
2018
encontrados
para
sua
implantação e efetivação
nessas
instituições.
Apresentou-se uma gama de
benefícios
na
utilização
dessas metodologias para a
construção profissional e
social do aluno, contudo há
ainda desafios em âmbito
institucional e acadêmico, a
serem enfrentados para a
sua utilização potencializada
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Metodologias
SOARES LS et Rev
Enferm
ativas no ensino al,
UFPE, 2019
superior:
opiniões,
conhecimentos e
atitudes docentes

Metodologias de MELLO
ensino e formação et al.
na área da saúde:
revisão
de
literatura

CCB Rev CEFAC 2014

Metodologias
VELOSO MD RIAEE – Revista
ativas
de et al.
Iberoaprendizagem no
Americana de
ensino superior de
Estudos
em
Educação, 2019

e mais eficaz. Destarte, o
emprego das metodologias
ativas torna-se intrínseco ao
ensino superior em saúde,
buscando ainda aprimorar o
seu
uso
a
fim
de
proporcionar
maior
qualidade
a
formação
acadêmica em saúde.”
“identificou-se, no quesito
opinião, a prevalência do
modelo tradicional
de
ensino, destacando-se as
fragilidades das instituições
de ensino superior para as
mudanças pretendidas; no
fator
conhecimento,
os
docentes
demonstraram
pouco
domínio
dos
fundamentos
das
metodologias ativas; no
quesito
atitude,
evidenciaram-se
tanto
atitudes imobilistas, quanto
favoráveis e de
reconhecimento
dos
resultados positivos no uso
de metodologias ativas.”
“A maior parte dos estudos
evidencia efeitos positivos
com a aplicação de novas
estratégias de ensino e ainda,
corrobora a necessidade de
mudanças na educação em
saúde no ensino superior.
Além disso, a maioria das
publicações se encontram no
período de 2007 a 2009 e tem
como eixo temático a
Aprendizagem Baseada em
Problemas.”
“Para
melhorar
o
conhecimento
sobre
metodologias ativas dos
docentes,
sugerem-se
investimentos em cursos de
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saúde: o fazer
pedagógico

capacitação e treinamento
de
habilidades
sobre
estratégias de ensino que
facilitarão a superação de
abordagem tradicional entre
os docentes das instituições
de ensino.”
Metodologia ativa MARCOS L & Revista
Trata-se de um relato de
para o ensino de FARIA LM.
Eletrônica
experiência sobre um jogo
técnicas e
Estácio Saúde, aplicado aos alunos para
manobras
em
2018
trabalhar o conteúdo de
fisioterapia
fisioterapia respiratória. “A
respiratória
estratégia foi avaliada pelos
alunos onde 81,9% referiu
que a atividade refletiu o
conteúdo estudado em sala
de aula e 45,5% afirmou que
a atividade auxiliou na
compreensão de todos os
conteúdos estudados”
Metodologias
ALVEZ MNT Id on Line Rev. “discute as metodologias
Pedagógicas
et al.
Psic.
didáticas
ativas,
mais
Ativas
na
especificamente
a
Educação
em
problematização,
como
Saúde
possibilidade para melhorar a
realidade social à partir de
ações reais no contexto
social
dos
estudantes,
futuros profissionais. Tratase de uma ferramenta que
parece possibilitar uma maior
consciência
coletiva,
necessária a um repensar de
suas
próprias
práticas
profissionais
e
valores
sociais.”
Fonte: elaborado pelas autoras

A leitura do material obtido mostrou que a temática relacionada ao emprego de
metodologias ativas na área de saúde é bastante emergente, evidenciando que
discussões no que tange ao assunto, vêm tomando espaço significativo frente aos
desafios do ensino no cotidiano.
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As produções analisadas foram publicadas nos últimos anos em revistas de
diferentes segmentos, voltadas para públicos da área de educação, psicologia,
tecnologia, enfermagem e fisioterapia. Caracterizam-se como relatos de experiência,
artigos originais e revisões de literatura.
A leitura permitiu identificar que todas as publicações selecionadas apontam
como positiva a aplicação de metodologias ativas para ensino superior, no entanto, não
deixam de apontar as barreiras e desafios enfrentados por alunos e principalmente,
educadores em adaptar-se e lançar mão de estratégias interessantes e efetivas para
ministrar o conteúdo (MELLO at al 2014; SIMON et al, 2014; MELLO et al, 2016;
MAGALHÃES et al, 2018).
Como atuante na docência de ensino superior, o profissional docente deve
despir-se da formação “bancária” a qual os próprios são submetidos ao longo de sua
vida acadêmica.
Atualmente, nossa atuação como docentes em uma IES que privilegia o emprego
de metodologias ativas, em duas disciplinas voltadas à biossegurança em saúde e
primeiros socorros, são ministrados conteúdos de modo a mesclar estratégias,
buscando alcançar os diferentes modos de aprendizagem dos alunos.
Na disciplina em questão, foi possível trabalhar diversos métodos em que o aluno
é colocado como protagonista, tais como:
•

“Brainstorm” ou “Tempestade de Ideias”: temáticas relacionadas aos
conceitos de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) e também
aos conceitos de “Desinfecção e Esterilização” foram trabalhadas de forma
que os alunos pudessem, antes de ter contato ao conteúdo, discutir sobre o
assunto entre pequenos grupos, tentando resgatar o que traziam em mente
a respeito, o que pensavam sobre o tema, conceitos envolvidos;

•

Gincanas: conteúdos relacionados aos tipos de risco, legislação em saúde,
dentre outros puderam ser trabalhados em forma de jogos/gincanas entre
grupos menores e o grupo todo (sala). Em um momento que os alunos eram
estimulados a buscar respostas para perguntas que envolviam o assunto,
tendo um grupo como vencedor;
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•

Seminários baseados em estudo de caso (Aprendizagem Baseada em
Problemas): baseado em uma situação hipotética, pequenos grupos tiveram
que desenvolver um seminário relacionado a algumas doenças de relevância
para questões que envolvem precauções-padrão (uso de equipamentos de
proteção individual- EPI) e a contaminação ocupacional. Os alunos foram
colocados na posição de responsáveis técnicos que tinham como objetivo
utilizar métodos criativos para o treinamento hipotético de novos
profissionais, em clínicas de estética (Estética e Cosmética) e também em
centros de diagnóstico de imagem (Radiologia).

•

Laboratório de práticas/simulação de casos clínicos (Aprendizagem Baseada
em Problemas): ao abordar o conteúdo de sinais vitais e primeiros socorros
em diferentes situações, trabalhar o tema em laboratório foi essencial. Com
auxílio de bonecos ou mesmo dos colegas de sala, foram apresentados e
encenados (dramatização) casos clínicos hipotéticos, nos quais os alunos
tinham que indicar como agir no primeiro momento até a chegada de socorro
especializado.

Assim como expostos nos artigos selecionados, a utilização das metodologias
ativas possibilitou observar que os alunos tornam-se mais motivados, interessados e
seguros, inclusive na participação em sala de aula, expondo-se mais frente aos colegas,
reatando experiências pessoais e refletindo sobre o que já foi vivenciado na vida real,
cotidiana (SOARES et al, 2019; ALVES et al, 2017).
É necessário apontar a lacuna na formação pedagógica docente no que diz
respeito às metodologias ativas (VELOSO et al, 2019), o que, por vezes, nos deixam
inseguros quando ao seu emprego no ensino em IES, porém, bem aceito por parte dos
alunos quando tais abordagens fazem com que o conteúdo torne-se, realmente,
relevante e com sentido para sua formação como futuro profissional de saúde (MARCOS
E FARIA, 2018).
A colocação de problemas/situações hipotéticas que podem acontecer no
âmbito da atuação profissional dos alunos faz com que estes se aproximem e
“visualizem” tais conteúdos de modo mais palpável.
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O investimento no processo de capacitação docente é fator relevante para
aplicação de técnicas que salientem esse tipo de abordagem. A IES deve priorizar
aprimoramentos que condizem com a melhoria do ensino em sala de aula, fortalecendo
a ideia do uso de técnicas e tecnologias que possam facilitar e tornar o aprendizado mais
interessante (MACEDO ET AL, 2018).

3. CONCLUSÃO
Este trabalho mostrou que a aplicação de técnica de metodologia ativa em
atividades nas disciplinas de curso superior pode ser favorável à melhor assimilação de
conteúdo, à medida que o docente está disposto a “se despir” do modelo tradicional,
conhecido como educação bancária.
Os estudos levantados evidenciam o quão emergente e necessário se faz o
emprego de métodos ativos que incluam contextualização, jogos e a aprendizagem
baseada em problemas, podem aproximar o aluno da realidade de atuação profissional,
tornando esta mais palpável e efetiva.
Ressalta-se ainda, a importância que deve se dar a capacitação constante do
corpo docente no sentido destes serem facilitadores, aguçarem a própria criatividade,
desfazer-se de preconceitos e investirem na própria inovação, proporcionando
melhorias significativas no processo de ensino.

AGRADECIMENTOS
À Faculdade de Tecnologia em Saúde de Ribeirão Preto (FATESA/EURP).

REFERÊNCIAS
ALVES MNT et al. Metodologias Pedagógicas Ativas na Educação em Saúde. Id on Line
Rev.
Psic.
2017;
10(33
supl
2).
Disponível
em:
http://idonline.emnuvens.com.br/id . Acesso em: 12 fev 2018.
BRASIL . Ministério da Educação e Cultura. Resolução CNE/CES n. 3 de 2001. Dispõe
sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em
enfermagem. Brasília: Ministério da Educação e Cultura, 2001.
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Lei 9.394/96. Dispõe sobre a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.

45

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

COTTA, R. M. M. et al. Controle social no Sistema Único de Saúde: subsídios
para construção de competências dos conselheiros de saúde. Physis, v.20,
n.3,
p.853-72,
2010.
Disponível
em:
<https://www.scielosp.org/article/physis/2010.v20n3/853-872/>. Acesso em:
12 fev. 2018.
FREIRE P. Pedagogia do Oprimido. Ed. Paz e Terra. 17ª Ed. 1987
MACEDO KDS et al. Metodologias ativas de aprendizagem: caminhos possíveis para
inovação no ensino em saúde. Escola Anna Nery 22(3) 2018.
MAGALHÃES BC et al. A importância e os desafios na aplicabilidade das metodologias
ativas no ensino superior em saúde: uma revisão de literatura. Congresso
Nacional de Educação e Tecnologias. Encontro de Pesquisadores em Educação à
Distância. Anais de eventos. 2018.
MAGALHÃES BC et al. A importância e os desafios na aplicabilidade das metodologias
ativas no ensino superior em saúde: uma revisão de literatura. Anais de
eventos- Congresso Internacional de Educação e Tecnologia. 2018.
MARCOS L, FARIA LM. Metodologia ativa para o ensino de técnicas e manobras em
fisioterapia respiratória. Estácio Saúde,2018;7(2).
MELLO CCB et al. Metodologias de ensino e formação na área da saúde: revisão de
literatura. Rev. CEFAC. 2014;16(6):2015-2028
MELLO RA et al. Estratégias ativas de ensino-aprendizagem: experienciando novas
práticas na saúde. CONVIBRA. 2016. Disponível em: www.convibra.org. Acesso
em: 12 fev. 2018.
PAIVA MRF et al. Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem: revisão integrativa.
SANARE, Sobral. 2016;15(2):145-153.
RODRIGUES, J.; ZAGONEL, I.P.S.; MANTOVANI, M.F. Alternativas para a prática
docente no ensino superior de enfermagem. Esc Anna Nery. Periódico on-line.
2007, jun.
SIMON E et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem e educação popular:
encontros e desencontros no contexto da formação dos profissionais de saúde.
Interface (Botucatu). 2014; 18 Supl 2:1355-1364.
SOARES LS, et al. Metodologias ativas no ensino superior: opiniões, conhecimentos e
atitudes docentes. Rev enferm UFPE on line., Recife, 13(3):783-95, mar., 2019
VELOSO MD et al. Metodologias ativas de aprendizagem no ensino superior de saúde:
o fazer pedagógico. RIAEE – Revista Ibero-Americana de Estudos em
Educação,2019. 14(2):354-70.

46

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

CAPÍTULO IV
DESAFIOS DAS METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE ENGENHARIA
QUÍMICA
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RESUMO
Abordagens progressistas e alternativas são cada vez mais citadas no cotidiano do
ensino de diversas áreas, seja de humanas, exatas ou biológicas, do ensino fundamental
à pós graduação. Em especial na engenharia, o mercado de trabalho é dinâmico e pede
profissionais atualizados tanto em competências e habilidades socioemocionais quanto
no conhecimento técnico e, para atingir tais profissionais, o ensino de engenharia busca
metodologias alternativas de ensino. Desta forma, este trabalho busca observar o
cenário atual de ensino e aprendizagem de disciplinas de engenharia química e
apresenta alguns trabalhos recentes. Algumas mudanças foram observadas, entretanto,
mesmo com todo o mercado de trabalho e os avanços tecnológicos favoráveis, as
abordagens de ensino progressistas ainda tem resistência por diversos fatores, como o
não incentivo ao conhecimento, pesquisa e publicação na área do ensino e,
consequentemente, falta de aplicabilidade de algumas metodologias nas disciplinas
específicas de engenharia química.
Palavras-chave: Ensino. Metodologia ativa. Engenharia Química. Aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO
O modelo industrial de ensino e aprendizagem do início do século XX foi aplicado
com sucesso, de acordo com o mercado de trabalho da época. Entretanto, o tempo
mudou este mercado de trabalho, exigindo profissionais intelectuais e com soft skills,
competências e habilidades que o modelo industrial não incentiva nos discentes (HORN;
STAKER, 2015).
A reestruturação do ensino de engenharias é necessária para acompanhar as
mudanças sociais e tecnológicas, adotando conteúdos e metodologias didáticas
alternativas aquelas tradicionais (ZANROSSO et al., 2017).
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Algumas estratégias pedagógicas que são aplicadas no ensino de engenharia
utilizam uma ou mais das metodologias de ensino, que podem ser classificadas como
ágeis, imersivas, ativas e analíticas. São diversas as possibilidades e as estratégias que
podem ser utilizadas no ensino de todas as áreas e disciplinas (CAMARGO; DAROS, 2018;
FILATRO; CAVALCANTI, 2018).
Desta forma, este trabalho tem por objetivo analisar o panorama atual de
aplicação de novas metodologias no curso de Engenharia Química. Buscamos, assim,
coletar informações das últimas publicações de metodologias aplicadas em Engenharia
Química e avaliar o cenário atual de ensino do curso.

2. TRANSFORMAÇÕES NO ENSINO E APRENDIZAGEM
No início do século XX, um sistema de educação universal foi criado para
acomodar estudantes, baseando-se no sistema industrial da época. Assim, temos
estudantes agrupados por idade e séries, com um professor em sala de aula e um ensino
padronizado. Este tipo de ensino centralizado e padronizado ainda é predominante nos
dias atuais, entretanto a realidade mudou: o mercado de trabalho procura profissionais
intelectuais e com destaques individuais (HORN; STAKER, 2015).
Segundo Robinson e Aronica (2019), a reforma na educação não é algo novo, pois
os propósitos e a forma de educar sempre foram temas de debates. Como resultado, os
governos atuais analisam os sistemas de educação uns dos outros globalmente,
observando tendências e inovações. Tal fato deve-se, pois, a educação tem importância
econômica, cultural, social e pessoal. A prosperidade econômica do país está
intimamente ligada a um sistema educacional de sucesso, assim como a educação é uma
das formas de valorização da cultura local, pela transmissão do conhecimento, valores
e tradições. Socialmente, a educação auxilia no desenvolvimento para todos,
independentemente de suas origens e circunstâncias para, finalmente, incentivar
pessoalmente, com oportunidades de prosperar e de viverem vidas plenas e produtivas.
Assim como a humanidade evolui e avança nos sentidos sociais, econômicos e
tecnológicos, a educação deve e está evoluindo, surgindo novas formas e metodologias
de ensino e aprendizagem.
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2.1. METODOLOGIAS INOVADORAS
Pela experiência exposta por Robinson; Aronica (2019) no livro Escolas Criativas,
na prática procura-se um equilíbrio entre abordagens progressistas e tradicionais. Isso
porque, na teoria, há o debate contínuo entre estes métodos de ensino e aprendizagem,
que são antagônicos. Enquanto a educação tradicional concentra-se em fatos e
informações diretas, a progressista baseia-se na descoberta, autoexpressão e atividades
em grupo.
Tal visão de equilíbrio entre as abordagens de ensino e aprendizagem é
semelhante ao exposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Engenharia (2019) em que "é fundamental buscar melhoria constante da formação
e qualificação dos recursos humanos disponíveis" para o desenvolvimento econômico e
social do país. O setor produtivo do Brasil encontra dificuldades de encontrar
profissionais, engenheiros, que atual tanto na parte técnica, quanto na parte humana,
com domínio de "habilidades como liderança, trabalho em grupo, planejamento, gestão
estratégica e aprendizado de forma autônoma, competências conhecidas como 'soft
skills'". Portanto, temos um encontro entre competências e habilidades que são
desenvolvidas em estudantes de engenharia pelo ensino tradicional e progressista.
As diversas abordagens progressistas podem ser organizadas em quatro grupos
principais, definidas em metodologias ativas, ágeis, imersivas e analíticas, de acordo
com Filatro; Cavalcanti (2018). As metodologias ativas tem como foco o protagonismo
do estudante, com uma aprendizagem colaborativa e autorreflexiva. Já as metodologias
ágeis tem como objetivo principal o aprendizado em um curto tempo, tendo em vista
também a mobilidade tecnológica e a conexão contínua de docentes e discentes. As
metodologias imersivas visam o engajamento e diversão pela experiência do estudante,
com aprendizagem experiencial. Por fim, as metodologias analógicas objetivam a
avaliação e adaptação do aprendizado, com personalização utilizando a inteligência
humano-computacional.
A

partir destas

metodologias,

algumas estratégias

pedagógicas são

desenvolvidas, seja com uma ou mais abordagens e metodologias. No ensino de
engenharias, algumas são mais facilmente aplicáveis, como por exemplo: estudo de
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caso, mapeamento de causas, mapa mental, peer instruction, team based learning,
aprendizagem baseada em problemas e games (CAMARGO; DAROS, 2018).

2.2. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DE ENGENHARIA
QUÍMICA
Silva Júnior et al. (2021) ressalta que os docentes precisam conhecer as
dificuldades dos estudantes e uma forma de superar estes questionamentos pode ser
pelo uso de jogos educacionais, que aumentam o interesse dos alunos e a participação
ativa no aprendizado dos conteúdos. Com este propósito, o quiz/game Jogo das Reações
Orgânicas ou Organic Reactions Game - ORG600 (Figura 1) foi desenvolvido para ser
interativo e com feedback.

Figura 1 – Quis Game ORG600

Fonte: Silva Júnior et al. (2021).

Para os estudantes de engenharia química da universidade Federal do Ceará e
da Universidade de Montpeller em conceitos de química orgânica, o jogo ORG600 foi
bem aceito tanto por docentes quanto por estudantes. O recurso que é interativo e
intuitivo revisou o conteúdo da sala de aula e melhorou o desempenho dos estudantes
em seus testes e exames (DA SILVA JÚNIOR et al., 2021).
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Segundo Granjo; Rasteiro (2020), a eficácia máxima de ferramentas de
aprendizagem, como de gamificação e tecnologias imersivas, deve-se à escolha correta,
de forma a integrá-las ao aprendizado presencial e aos objetivos educacionais.
Em seu trabalho, Granjo; Rasteiro (2020) avaliaram os métodos pedagógicos de
uma plataforma virtual de ensino de algumas disciplinas de Engenharia Química, o
LABVIRTUAL. Esta plataforma é aberta e utilizada em diversas universidades, com
conteúdo de fundamentos, estudos de caso, simuladores, laboratórios virtuais e vídeos.
Como apresentado a Figura 2, o simulador tem interação com o aluno na escolha de
modelos matemáticos a serem usados ou de análises comparativas entre os diversos
modelos, além de observar o efeito individual ou em conjunto de diversas variáveis
experimentais, como temperatura, pressão, fluxo volumétrico, etc.
Para avaliar a plataforma, foram feitos questionários com alunos de mestrado
em Engenharia Química da Universidade de Coimbra, em que os mesmos classificaram
como uma amigável e valiosa ferramenta de aprendizagem. Segundo Granjo; Rasteiro
(2020), tal fato deve-se à sinergia entre as aulas presenciais e as ferramentas
pedagógicas da plataforma, desenvolvendo habilidades de autonomia de estudo e de
resolução de novos problemas.

Figura 2 – LABVIRTUAL

Fonte: Granjo; Rasteiro (2020).
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No trabalho de Chen; Shah; Brechtelsbauer (2019) os autores discutem a
implementação de uma aprendizagem prática dos 3 primeiros anos da graduação em
engenharia química do Imperial College London, que foram projetados para facilitar a
adaptação e aprendizagem do estudante: no primeiro ano, os alunos realizam
experimentos com segurança e precisão; no segundo ano os estudantes realizam
práticas baseadas no ABP; no terceiro ano os estudantes estruturam os próprios
problemas. Para isso, foi usada a ferramenta ChemEng Discoery Space, o laboratório de
aprendizagem em que foram divididos nos 3 primeiros anos: laboratório de fundação,
laboratório de conhecimento e laboratório de descoberta. A partir de dados qualitativos
e quantitativos discutidos no trabalho, os autores concluíram que a aprendizagem
prática teve envolvimento dos estudantes, desenvolvendo a autoconfiança, do trabalho
em grupo e o conhecimento, a fim dos mesmos “assumirem o controle da própria
aprendizagem”.
Por fim, em Lamas et al. (2018) os autores relatam que algumas disciplinas
específicas de Engenharia Química não estimulam os estudantes e, desta forma, não
incentivam o aprendizado significativo e o desenvolvimento de competências
extraclasse. Para solucionar tal problema, estratégias como Aprendizagem Baseada em
Problemas (ABP), a Problematização e a Aprendizagem Baseada em Casos (ABC) são
consideradas e aplicadas pelo corpo docente da Universidade Federal de Viçosa. O
trabalho relatou “maior participação e engajamento dos estudantes, além de promover,
na percepção destes, um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das
habilidades de resolução de problemas, comunicação oral e escrita e trabalho em
equipe”. Entretanto, também observaram que o tempo de dedicação extraclasse dos
estudantes aumentou, o que dificultou o acompanhamento em todas as disciplinas pela
elevada carga horária. Mesmo com resultados positivos e negativos, o trabalho concluiu
que a metodologia aplicada despertou o interesse e o envolvimento dos discentes,
aprimorando o uso da pesquisa científica.
Os trabalhos descritos acima buscam melhorar a qualidade de ensino de
Engenharia Química e têm a mesma visão que as Diretrizes nacionais de Engenharia, em
que as competências técnicas dos profissionais devem ser alinhadas às soft skills. Para
representar o que de mais novo está sendo publicado mundialmente no ensino de
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Engenharia Química, os trabalhos escolhidos foram atuais. Podemos observar que não
temos muitos trabalhos em educação publicados em comparação às publicações
tecnológicas do mesmo curso. Tal fato representa a realidade: educadores com extrema
dificuldade em aplicar abordagens progressistas de ensino e aprendizagem em
disciplinas de Engenharia Química.
Outro fator de elevado impacto é o baixo incentivo a publicações específicas do
ensino de engenharia. No Brasil a qualificação de revistas nacionais e internacionais é
classificada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES),
uma agencia governamental, em que os periódicos são classificados com letras, de
acordo com a qualidade das publicações. O curso de Engenharia Química está na
categoria Engenharias II e seus periódicos são A1, A2, B1 – B5 e C. De acordo com a
classificações de periódicos quadriênio de 2013 a 2016, temos o total de 2676
classificados nesta categoria, do qual apenas 20 periódicos são dedicados
exclusivamente à publicação de trabalhos sobre ensino em engenharia. Vale ressaltar
que isso representa 0,75% e, ainda, estas revistas são classificadas de B2 a B5, ou seja,
não temos revistas específicas de educação em engenharia que são classificadas como
A1 ou A2 (CAPES, 2016).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os trabalhos citados ilustram os progressos no ensino de Engenharia Química no
Brasil e em outros países, principalmente pela aplicação de metodologias inovadoras e
progressistas. Os games tem especial foco por envolver a imersão do estudante, assim
como o protagonismo e os usos de novas tecnologias. Diversas abordagens podem ser
utilizadas e os trabalhos também apresentaram ótimos feedbacks de docentes e
discentes, formando profissionais atualizados com o mercado de trabalho e com
capacidades e habilidades socioemocionais desenvolvidas.
Os simuladores tem especial destaque por serem de fácil acesso dos estudantes,
assim como pela interação e tomada de decisão, pontos cruciais no desenvolvimento
das capacidades de raciocínio lógico do engenheiro. Estas ferramentas são
extremamente relevantes e serão cada vez mais utilizadas no ensino de engenharia.
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Desta forma, podemos perceber que muito tem sido feito para o ensino de
Engenharia Química ao acompanhar os avanços do mercado de trabalho, mas ainda
temos um caminho longo a seguir. Com poucas publicações na área de ensino e apenas
0,75% das revistas voltadas especificamente para a publicação de trabalhos
relacionados ao ensino e aprendizado de engenharia química, podemos concluir que
não há o devido incentivo para que novos pesquisadores e docentes aprofundem seus
conhecimentos de ensino e metodologias inovadoras.
Alguns fatores podem ser incentivadores do desenvolvimento de novas
aplicações e experiências de ensino em engenharia, como a maior divulgação de
metodologias específicas para disciplinas da área de exatas, abertura de linhas de
pesquisa em programas de pós-graduação específicos para a educação e revistas com
elevado reconhecimento e voltadas especialmente para o ensino de engenharia.
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RESUMO
Este artigo científico tem como objetivo principal trazer a lume notas reflexivas sobre o
papel de docentes e discentes face ao uso das metodologias ativas de ensinoaprendizagem no contexto educacional. Numa abordagem metodológica qualitativa de
pesquisa, sustentada por aportes teóricos bibliográficos e eletrônicos, o presente
trabalho investigativo está didaticamente estruturado em três partes distintas, a saber:
Num primeiro momento, são apresentadas algumas conceituações e tipologias de
metodologias ativas de ensino e aprendizagem. A seguir, busca-se realizar
apontamentos acerca das incumbências de docentes na utilização das metodologias
ativas no processo de ensino. Na sequência, tecemos comentários atinentes ao uso das
metodologias ativas na aprendizagem e as funções desempenhadas por discentes. Em
última instância, nas considerações finais, são retomados de forma breve os pontos
basilares da temática em pauta, visando enaltecer algumas questões centrais e a
relevância deste estudo científico para a área educacional no âmbito do ensino e da
aprendizagem.
Palavras-chave: Metodologias ativas. Docência. Discência. Processo educacional.
Ensino-aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO
Pensar, falar, pesquisar, escrever e refletir (cientificamente) sobre o processo
educacional é deveras importante.
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Nos dias atuais, devido à crise sanitária e econômica desencadeada pelo advento
da pandemia de novo Coronavírus (COVID-19), as metodologias ativas de ensinoaprendizagem, a educação híbrida e o ensino remoto emergencial têm sido alguns dos
temas (recentes) mais debatidos e estudados no âmbito da Educação.
Diante deste cenário, optou-se em redigir o presente artigo científico cujo foco
central de reflexão é o papel de docentes e discentes face à utilização das metodologias
ativas de ensino e aprendizagem no contexto educacional, seja nas modalidades
presencial, semipresencial ou a distância on-line.
Trata-se, pois, de uma temática latente, emergente e contemporânea, em torno
da qual gravitam mitos, tabus, estereótipos, celeumas, polêmicas, tensões, discussões e
representações sociais, resultando assim em convergências e dissonâncias que se
convulsionam de maneira sinergética. Daí a pertinência deste objeto de estudo científico
para a área educacional, o campo da Pedagogia e outros ramos do saber erudito.

2. METODOLOGIAS

ATIVAS

DE

ENSINO

E

APRENDIZAGEM:

CONCEITUAÇÕES E TIPOLOGIAS
Ensino e aprendizagem são dois processos distintos, porém imbricados e
mutuamente interdependentes. Estão correlacionados de modo umbilical, dialético. Em
outros termos, isto significa dizer que o ensino necessita da aprendizagem e vice-versa,
para que assim ambos possam ocorrer; seja por intermédio da educação informal,
formal ou não formal, em espaços escolares ou não escolares, de maneira sistemática
ou assistemática, e nas modalidades presencial, híbrida ou virtual.
Uma vez que “não há docência sem discência” (FREIRE, 2000, p.23) – dimensão
dodiscente do ato educativo –, podemos afirmar, nas palavras de Falcão (1988, p.19),
que “[...] se o aluno não aprendeu, o professor não ensinou; se o aluno não aprendeu,
o esforço do professor foi uma tentativa de ensinar, mas não ensinou [...]”; tal qual como
postulava o pedagogista e filósofo pragmatista norte-americano John Dewey (18591952).
Ensinar e aprender são duas ações educativas que caminham lado a lado.
Entretanto, para que possam se desenvolver de forma satisfatória para ensinantes,
aprendentes e ensinantes-e-aprendentes (sujeitos que ensinam e aprendem de modo
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dialético-concomitante), elas requerem de docentes e discentes: compromisso,
comprometimento, responsabilidade, disciplina, respeito mútuo, ética, análise crítica,
reflexão, bom senso, humildade, tolerância, compreensão, curiosidade, criatividade,
escuta ativa, autonomia, diálogo, estudo, in(ve)stigação, organização, pesquisa
científica, altruísmo, perseverança, didática, técnica, rigorosidade metódica, entre
outros condicionantes; de acordo com o que asseveram Freire (2000) e Veiga e Araújo
(2000).
No que tange, especificamente, à questão do atributo metodologia no processo
ensino-aprendizagem, esta deve ser entendida em seus aspectos didáticos,
pedagógicos, técnicos, metodológicos e científicos, cujos procedimentos adequados,
eficazes e eficientes levam ao alcance de resultados satisfatórios nas ações educacionais
de ensinar, aprender e ensinar-aprender.
Existem diversas metodologias de ensino e metodologias de aprendizagem, as
quais abrangem um rol de estratégias, procedimentos, processos e encaminhamentos,
e que podem ser utilizadas no contexto educativo (escolar e universitário), a depender
dos objetivos ou propósitos almejados; bem como das reais situações, circunstâncias e
necessidades evidenciadas em sala de aula.
Para que seja possível melhor compreender o que são as denominadas
metodologias ativas de ensino e aprendizagem, em particular, torna-se essencial, a
priori, levar em consideração o fato de que:
[...] A origem da palavra “método” justifica-se pela existência de um caminho,
de um meio, para se chegar a um ou vários objetivos. [...] A metodologia
didática refere-se, então, ao conjunto de métodos e técnicas de ensino para
a aprendizagem. A escolha da metodologia de ensino e aprendizagem é feita
de acordo com o aluno, suas características cognitivas e escolares, com o
conteúdo, sua natureza, sua lógica, e com o contexto, ou seja, as
circunstâncias e condições do aluno, do professor, da escola, da comunidade.
[...] Se método é meio, caminho, faz-se interessante que a opção do professor
seja pelo meio/caminho que, de modo direto e significativo, conduza à
aprendizagem. (RANGEL, 2005, p.9-10)

Consultando-se a literatura educacional científica especializada,
podemos verificar que existem inúmeras conceituações de metodologias ativas, as quais
são também chamadas por alguns teóricos da Educação de: metodologias ativas de
ensino e aprendizagem, metodologias ativas de ensino-aprendizagem, metodologias
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educacionais ativas, metodologias educacionais ativas de ensino e aprendizagem, ou
ainda metodologias educacionais ativas de ensino-aprendizagem.
Há também uma gama considerável de pesquisadores(as) da área educacional
que conceituam classificando as metodologias ativas em: metodologias ativas de ensino
e metodologias ativas de aprendizagem; as quais fazem com que o ensino e a
aprendizagem, nas escolas de Educação Básica e universidades, sejam mais ativos,
dinâmicos, significativos, inter/multi/pluri/transdisciplinares e contextualizados.
Sobre esta diferenciação terminológica, que tem implicações também distintas
em termos teóricos e práticos, Mendonça (2018, p.61-63) esclarece o seguinte:
[...] As metodologias ativas de ensino colocam o aluno como protagonista no
processo de aprendizagem, deixando de ser um agente passivo, que apenas
escuta o que é ensinado, e passando a se engajar na busca pelo
conhecimento. Assim, os educandos são estimulados a realizar leituras,
debates, trabalhos em equipe e estudos de caso para refletir sobre os
assuntos propostos pelo professor e se expressar em sala de aula. [...] Ao
utilizar essas práticas comuns na escola, o docente se torna orientador e
facilitador dos estudos, em vez de apenas transmitir os conteúdos
curriculares. [...] Portanto, a metodologia ativa de ensino é uma forma de
ensinar que altera a relação entre aluno e professor. Nessa metodologia, o
discente toma para si a responsabilidade dos estudos, e o professor atua
como um mediador, guiando o aluno pelo caminho correto. [...] Grosso modo,
pode-se dizer que as metodologias ativas de aprendizagem utilizam uma
abordagem centrada no aluno e o estimula a sair da estagnação durante as
aulas, além de colocá-lo como protagonista no seu processo de
aprendizagem. Nesses modelos, são enfatizadas as experiências de
aprendizado, o que é chamado de “aprender na prática”. As atividades
estimulam o desenvolvimento de debates, estudos de caso e reflexões
críticas, que melhoram o relacionamento interpessoal dos alunos e a
capacidade de expressão dos mesmos [...].

Diante de tais colocações, as metodologias ativas são conceitualmente definidas,
segundo Berbel (2016), como formas de desenvolver os processos de ensinar e
aprender, utilizando situações reais ou simuladas, visando assim enfrentar os desafios e
solucionar os problemas advindos essencialmente da prática educativa social, em seus
diferentes contextos.
As metodologias ativas são, outrossim, modelos ou propostas de ações
educacionais que visam desenvolver a autonomia e a participação ativa dos alunos de
forma integral, integrada e integrativa no processo ensino-aprendizagem; podendo ser
utilizadas nos diferentes níveis e modalidades da Educação, em aulas de estilo
presencial, híbrido (semipresencial/flex) ou a distância on-line (virtual/remoto).
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Sendo assim, existem vários tipos de (novas) metodologias ativas de ensinoaprendizagem, quais sejam: Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez,
Aprendizagem Baseada em Problemas, Técnica Phillips 66, Aprendizagem em Pares,
Aprendizagem Colaborativa, Rotação Individual, Júri Simulado, Mapa Conceitual, Grupo
de Verbalização e Grupo de Observação (GVGO), Painel Integrado, Espiral de SituaçãoProblema, Espiral de Narrativa da Prática, Aprendizagem Baseada em Equipe, Plenária,
Oficina de Trabalho, Portfólio, Aprendizagem Autodirigida, Projeto Aplicativo, Sala de
Aula Invertida, Ensino Híbrido, Seminário Temático, Estudo de Caso, Aprendizagem
Baseada em Projetos, Aprendizagem Baseada em Instrução, Mão na Massa e
Gamificação. (AMARAL et al, 2021; BERBEL, 2016; MORAN, 2017; SANTOS, 2019)

3. INCUMBÊNCIAS DE DOCENTES NA UTILIZAÇÃO DAS METODOLOGIAS
ATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO
O método tradicional de ensino e aprendizagem presente nos séculos XIX e XX,
e que ainda atravessa o cotidiano escolar dos dias atuais, as propostas e práticas
pedagógicas e os modelos de avaliação têm sido ao longo das últimas décadas, do século
XXI, alvo de críticas por grandes teóricos e educadores, a exemplo de Demo (1993),
Freire (2000; 2005), Saviani (2007; 2008), Moran (2000; 2015; 2017) entre outros, os
quais vêm promovendo reflexões em torno de uma concepção ativa de educação, na
qual alunos e professores têm assumindo novas atribuições dentro do processo
educativo.
Sobre essa questão, o educador brasileiro Paulo Reglus Neves Freire, em sua
célebre obra científica Pedagogia da autonomia, onde apresenta os saberes necessários
à prática educativa, tece críticas ao modelo tradicional de educação que ele denomina
como “educação bancária” – método em que o professor tem como centralidade da sua
prática pedagógica o “[...] ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de
transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos [...]” (FREIRE, 2005, p.78). Nessa
perspectiva, o aluno ocupa a função de receptor passivo, onde recebe o “conhecimento”
por parte do professor, sem problematizar ou confrontar com a realidade, estando
imerso em uma aprendizagem mecânica e desconexo da realidade na qual está inserido.
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Na concepção freireana de educação, é necessário ultrapassar os limites da
“educação bancária” e levar o aluno a desenvolver a “curiosidade epistemológica”
(FREIRE, 2000), com o objetivo de este assumir o papel ativo no processo de ensinoaprendizagem e intervir na realidade em que vive, uma vez que:
São incontestáveis as mudanças sociais registradas nas últimas décadas e,
como tal, a escola e o modelo educacional vivem um momento de adaptação
frente a essas mudanças. Assim, as pessoas e, em especial, os estudantes, não
ficam mais restritos a um mesmo lugar. São agora globais, vivem conectados
e imersos em uma quantidade significativa de informações que se
transformam continuamente, onde grande parte delas relaciona-se à forma
de como eles estão no mundo. (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017, p.273; grifo
nosso)

Nessa direção, a nova tendência da educação, impulsionada pelas
transformações do mundo globalizado e pelo advento das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDICs), tem apontado para mudanças significativas na
estrutura pedagógica das escolas, ressignificando, nesse processo, o papel do professor,
que agora é convocado a assumir uma postura mediadora, investigativa e reflexiva de
sua prática, de modo que possa levar os alunos a exercer o pensamento científicoinvestigativo, crítico e criativo dentro da cultura digital em que estão imersos.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo que define o
conjunto de aprendizagens essenciais para os alunos da Educação Básica, preconiza,
como uma das suas competências gerais,
[...] utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida
pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018, p.9)

Assim sendo, para atuar na sociedade pós-moderna, termo utilizado pelo filósofo
polonês Zygmaunt Bauman (2003), é preciso que o professor assuma uma prática
“problematizadora”, "educativo-crítica", conforme é enfatizado por Freire (2000), na
intenção de provocar no educando a postura de protagonista do processo de ensinoaprendizagem. Toda essa mudança implica na formação (inicial e continuada) do
docente que, segundo Albino, Batista e Morais (2021, p.57), constantemente é
convocado a:
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[...] repensar o processo de planejamento do ensino, fazendo uso de novas e
diferentes metodologias interativas de ensino, na tentativa de colocar o
estudante num processo interativo que propicie a personalização do ensino
e o protagonismo discente, para o real desenvolvimento da aprendizagem
significativa.

Eminentes teóricos da Educação, ao refletirem sobre as mudanças necessárias
para a escola, o ensino e a aprendizagem no século XXI, têm pontuado numa perspectiva
pedagógica e metodológica um novo design educacional, dentro de ambientes e tempos
distintos (mundo físico e mundo digital) em que as metodologias ativas têm ocupado
seu espaço como estratégias de aprendizagem significativa. Nesse contexto
metodológico de ensino, o professor passa a atuar como:
Curador, que escolhe o que é relevante entre tanta informação disponível e
ajuda a que os alunos encontrem sentido no mosaico de materiais e
atividades disponíveis. Curador, no sentido também de cuidador: ele cuida de
cada um, dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, orienta e inspira. Orienta a
classe, os grupos e a cada aluno. Ele tem que ser competente
intelectualmente, afetivamente e gerencialmente (gestor de aprendizagens
múltiplas e complexas). Isso exige profissionais melhor preparados,
remunerados, valorizados. Mas, infelizmente, não é o que acontece na
maioria das instituições educacionais. (MORAN, 2015, p.24)

Ocupar o papel de gestor do processo de aprendizagem, na diversidade que se
apresenta no espaço escolar e na complexa rede de interatividade da sociedade
contemporânea, como é apontado por Moran (2015), tem exigido repensar a formação
docente, tanto inicial, com a intenção de reestruturação e reformulação dos projetos
curriculares dos cursos de graduação, quanto a continuada, no sentido de promover e
intencionar a construção de práticas educativas inovadoras, imbricados na concepção
ativa de aprendizagem e no domínio de competências digitais.
Moran (2000, p.30-31) destaca o papel do professor em três concepções
educacionais distintas, quais sejam:
Orientador/mediador intelectual – Informa, ajuda a escolher as informações
mais importantes, trabalha para que elas sejam significativas para os alunos,
permitindo que eles a compreendam, avaliem – conceitual e eticamente –,
reelaborem-nas e adaptem-nas aos seus contextos pessoais. Ajuda a ampliar
o grau de compreensão de tudo, a integrá-lo em novas sínteses provisórias.
Orientador/mediador emocional – Motiva, incentiva, estimula, organiza os
limites, com equilíbrio, credibilidade, autenticidade e empatia.
Orientador/mediador gerencial e comunicacional – Organiza grupos,
atividades de pesquisa, ritmos, interações. Organiza o processo de avaliação.
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É a ponte principal entre a instituição, os alunos e os demais grupos
envolvidos (comunidade). Organiza o equilíbrio entre o planejamento e a
criatividade. O professor atual como orientador comunicacional e tecnológico
ajuda a desenvolver todas as formas de expressão, interação, de sinergia, de
troca de linguagens, conteúdos e tecnologias.
Orientador ético – Ensina a assumir e vivenciar valores construtivos, individual
e socialmente. Cada um dos professores colabora com um pequeno espaço,
uma pedra na construção dinâmica do “mosaico” sensorial-intelectualemocional-ético de cada aluno. Esse vai valorizando continuamente seu
quadro referencial de valores, ideias, atitudes, tendo por base alguns eixos
fundamentais comuns como a liberdade, a cooperação, a integração pessoal.
Um bom educador faz a diferença.

Nessa concepção, o professor assume uma nova atitude no design educacional,
sendo o sujeito que orienta os alunos a elaborarem seus projetos de aprendizagem,
rompendo com um modelo tradicional em que se baseava (apenas) em uma função
estática de transmissor de conhecimentos.
Portanto, o trabalho dos docentes centra-se em orientar e mediar situações de
aprendizagem em que os educandos possam elaborar estratégias e participar
ativamente do processo educativo, utilizando e somando novos aprendizados aos seus
conhecimentos prévios, dando-lhes assim as condições para o desenvolvimento de uma
postura in(ve)stigativa e interventiva nos problemas da vida real.

4. O USO DAS METODOLOGIAS ATIVAS NA APRENDIZAGEM E AS
FUNÇÕES DESEMPENHADAS POR DISCENTES
O avanço dentro do campo de ensino é verificado constantemente, se adaptando
conforme as necessidades e situações vividas.
No ano de 2020, foi apresentado de uma forma direta o ensino emergencial
remoto, que modificava toda a estrutura educacional, desde os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, no qual é possível inclusive a alfabetização, até a Educação Superior
(incluindo-se também os cursos de doutorado, mestrado e especialização).
Assim como em sala de aula presencial, o ensino híbrido, o ensino remoto e todo
o sistema de ensino a distância on-line demonstraram as grandes dificuldades
enfrentadas por muitos docentes nesse contexto, dado o fato de os mesmos ainda não
dominarem completamente as novas metodologias ativas e tecnologias digitais
existentes, e/ou ainda por parte dos discentes, que enfrentam alguns distúrbios de
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aprendizagem, problemas de concentração e foco, entre outras mazelas similares.
(MOREIRA et al, 2020)
A divergência de metodologias educacionais desenvolvidas em nosso país revela
algumas falhas no protocolo de ensino abordado pelas Secretarias de Educação, sejam
nas esferas municipal, estadual ou federal.
Dessa forma, verifica-se que o próprio Ministério da Educação (MEC) não se
mostrou ativo o suficiente na tentativa de padronizar os processos educacionais, via uso
de tecnologias digitais, em todos os locais. Questões socioeconômicas e demográficas
são apontadas por Charczuk (2020), por exemplo, como sendo as principais dificuldades
encontradas para essa padronização, principalmente devido à necessidade de conexão
à rede internet para ministrar e disponibilizar as aulas remotas e desenvolver as
atividades pedagógicas.
Com a transmissão dos conteúdos curriculares por meio do ensino a distância
on-line, pode-se observar o grande abismo existente entre o setor público e o privado.
É possível identificar tal fato a partir do uso de tecnologias digitais, no qual plataformas
virtuais, tablets, notebooks e smartphones são essenciais para a construção de práticas
educativas. Entretanto, tais plataformas e tecnologias nem sempre são acessíveis às
classes sociais menos favorecidas, impactando negativamente no processo de ensinoaprendizagem.
Além disso, as desvantagens socioeconômicas e o compartilhamento de
equipamentos tecnológicos dessa natureza com os demais familiares (alguns, inclusive,
realizando estudos em diferentes níveis de educação) podem acarretar em falhas no
processo educacional, fazendo com que ocorram interrupções no aprendizado;
conforme sinalizam Appenzeller et al (2020).
Outras dificuldades encontradas na execução do ensino remoto emergencial
consistem na produção de conhecimentos científicos, elaboração de materiais didáticopedagógicos complementares para as aulas (síncronas e assíncronas) e aplicação das
metodologias ativas de ensino-aprendizagem. A didática pedagógica nunca foi tão
importante quanto em tempos de educação remota, sendo essencial para a
compreensão dos conteúdos escolares pelos alunos.
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Dizemos isso, porque concordamos com Garcia e Soltau (2021) ao destacarem
que a construção do conhecimento científico escolar deve apresentar características tais
que possibilitem o empoderamento e o protagonismo dos educandos, fazendo com que
estes sejam participantes ativos no processo de aprendizagem, de modo que as
atividades solicitadas pelos docentes sejam entendidas como necessárias ao
aprendizado; e não apenas como mais um trabalho a ser realizado para fins avaliativos
ou não. Sendo assim, espera-se que os alunos, no contexto educativo digital, possuam
competências, habilidades e capacidades para que possam se adaptar aos novos
tempos, às novas metodologias educacionais (ativas e inovadoras) e aos futuros
mercados profissionais.
No âmbito das metodologias ativas de educação que podem ser utilizadas no
sistema de ensino remoto, inclusive, podemos citar a sala de aula invertida como
exemplo, que transforma o aluno em protagonista do seu próprio aprendizado,
disponibilizando conteúdos curriculares prévios e/ou itens a serem pesquisados
cientificamente antes do encontro virtual.
Para que essa metodologia ativa de ensino-aprendizagem seja eficaz e eficiente,
faz-se necessário que o aluno tenha empenho e atenção também fora do período
estabelecido de aulas. O método se mostra bastante efetivo. Contudo, é preciso bem
compreender o assunto e a forma que será abordada tal metodologia, visto que em
alguns casos de disciplinas curriculares veiculadas à área de Ciências Exatas, por
exemplo, o seu uso pode apresentar algumas dificuldades no processo educativo.
(NASCIMENTO; ROSA, 2020)
A transposição didática dos conteúdos curriculares pode ser realizada aos alunos
de forma lúdica e divertida, inclusive por meio de jogos pedagógicos; haja vista que estes
têm grande potencial educativo para a compreensão dos temas abordados, podendo
também ser utilizados na apresentação de assuntos que são considerados “cansativos”
por parte dos alunos. Costa et al (2020, p.79800) salientam que “a estimulação em todas
as fases de construção de conhecimentos se faz necessária, cujo intento deve ser o de
consolidar habilidades de leitura, escrita, raciocínio lógico, entre outras”.
Pontos adicionais como o não deslocamento em espaço físico é apontado como
um dos fatores positivos do ensino remoto no novo sistema emergencial de educação,
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assim como a continuação dos estudos, mesmo em tempos (difíceis) de pandemia, e a
maior flexibilidade de horários para estudar via recursos tecnológicos digitais.
A aquisição de novos conhecimentos científicos por intermédio de eventos
ofertados de forma virtual aumenta o leque de opções para a formação (escolar e
acadêmica) dos alunos, demonstrando maior adesão principalmente pela população
educacional de baixa renda. Entretanto, segundo Feitosa et al (2020), alguns fatores
devem ser levados em consideração nesse sentido, tais como a diminuição de
produtividade estudantil devido ao quadro de fadiga causada por horas em frente a
telefones celulares, computadores e outros aparelhos eletrônicos dessa natureza.
Em meio a este novo sistema de ensino, permeado por tecnologias digitais e
metodologias educacionais ativas, se faz imprescindível dar uma atenção especial aos
alunos com dificuldades de aprendizado, principalmente àqueles que apresentam
transtorno de ansiedade, hiperatividade, autismo, Síndrome de Down e distúrbios
pontuais como discalculia, disgrafia, dislexia, dislalia, etc.
Além de a falta de atenção e concentração dos educandos face às novas mídias
digitais on-line utilizadas no ensino remoto emergencial e a dificuldade de aprendizagem
causada pelo não acompanhamento mais próximo de docentes e profissionais de apoio
neuropsicopedagógico, podemos citar também a ausência de contato presencial social
dos alunos com os demais colegas de sala de aula devido à pandemia de novo
Coronavírus (COVID-19). Tais fatores, direta ou indiretamente, acarretam a diminuição
de rendimento escolar dos estudantes.
D’Ávila et al (2021) postulam que o empenho, a dedicação e a organização
disciplinar dos aprendizes são elementos fundamentais para o sucesso do ensino híbrido
e do ensino remoto emergencial, os quais estão envoltos por metodologias educacionais
ativas e Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs). Sendo assim, o
professor passa a ocupar o papel de mentor educacional, levando os alunos à construção
de conhecimentos e cuja aprendizagem deve ocorrer da forma mais natural possível.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ensino e aprendizagem são duas faces (distintas) de uma mesma moeda. Dizem
respeito a processos antagônicos, tanto em termos teóricos quanto práticos, mas que
se completam e se complementam entre si.
Nesse contexto, para melhor compreender quais são os reais aspectos positivos,
pontos nevrálgicos e desafios atinentes às metodologias ativas de ensino-aprendizagem
torna-se profícuo, a princípio, saber bem diferenciar técnica, metodologia e método
educacional. Desse modo, ter-se-á maior clareza do que são as metodologias ativas,
quais os tipos existentes e o papel de docentes e discentes (agentes educacionais, por
excelência) no tocante à sua utilização adequada no âmbito escolar e universitário.
As metodologias educacionais ativas são primorosos recursos auxiliares de
ensino e aprendizagem. Contudo, jamais poderão substituir o trabalho pedagógico
desempenhado por professores, independentemente da área de conhecimento
científico e modalidade de educação (presencial, híbrida, remota, etc.) em foco.
Sem a pretensão de esgotar o tema em pauta, almejamos sinceramente que este
artigo científico possa contribuir, de maneira direta ou indireta, para a melhoria da
qualidade dos processos de ensino e aprendizagem; bem como servir de importante
referencial teórico no campo da Educação, suscitando assim novas reflexões, análises,
interpretações, práticas educativas e pesquisas científicas.
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RESUMO
A prática educacional foi bastante afetada pela pandemia causada pela COVID 19. Assim,
as escolas públicas e privadas tiveram suas aulas suspensas por determinação do
Governo Estadual através do Decreto nº 18.884, do dia 16 de março de 2020.
Posteriormente a SEDUC-PI expediu uma normativa estabelecendo as estratégias e
diretrizes sobre o regime especial de aulas não presenciais nas escolas da Rede Pública
Estadual de Ensino. O presente trabalho buscou analisar e apresentar os dados obtidos
através de pesquisa por meio do método quali-quantitativo acerca dos impactos
identificados e relatados pelos alunos e professores de ensino médio da rede pública e
privada do estado do Piauí, mediante isolamento social e suas experiências com o novo
modelo de aula proposto pelas instituições de ensino, denominado como aulas remotas.
Com isso, pretende-se obter respostas dos professores e alunos do ensino médio sobre
suas experiências com o novo modelo de regime especial de aulas não presenciais, além
de informações sobre o processo de capacitação e/ou formação para a utilização de
ferramentas disponíveis. Identificar também a percepção do impacto do uso das
ferramentas tecnológicas adotadas pelas escolas, bem como o cumprimento dos
objetivos propostos, através de fatos que comprovem a satisfação dos mesmos a
respeito dessa nova metodologia de ensino. Para tanto, apresenta-se os dados colhidos
nos questionários de forma comentada, bem como os relatos e discussões pertinentes
para que o leitor contextualize a realidade apresentada com a sua, e veja os benefícios
e malefícios trazidos por essa pandemia ao sistema de ensino regular.
Palavras-chave: Ensino remoto. Ensino híbrido. TICs. Pandemia. Covid-19.
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1. INTRODUÇÃO
No dia 11 de março de 2020, o mundo foi surpreendido com a declaração da
Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a pandemia da Covid-19. Doença causada
pelo novo coronavírus denominado SARS-CoV-2. Com isso surgiu o temor da
disseminação desse vírus nas escolas. Dessa forma, como maneira preventiva, o
Governo Estadual do Piauí por meio do decreto nº 18.884 do dia 16 de março de 2020,
suspendeu as aulas em todas as instituições de ensino da rede pública e privada. No dia
08 de janeiro de 2021 foi assinado o Decreto Nº 19.429 determinando protocolo
específico com medidas de prevenção contra a Covid-19 para o setor relativo à educação
e autorizando a volta às aulas presenciais nas escolas públicas e privadas em todo o
Piauí.
A nova realidade imposta pela pandemia estimulou os órgãos competentes a
buscarem alternativas para a continuidade das atividades escolares. Diante desse
cenário em mundo cada vez mais tecnológico, a SEDUC-PI expediu uma normativa com
estratégias e diretrizes sobre o regime especial de aulas não presenciais ou aulas
remotas, nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, definindo essencialmente a
manutenção das atividades pedagógicas de forma on-line, utilizando as tecnologias da
comunicação.
Perante os desafios da educação em tempos de pandemia, o ensino remoto, a
EaD e o ensino híbrido têm sido amplamente discutidos. Logo, emerge a necessidade de
esclarecer que, embora as atividades presenciais tenham sido substituídas
temporariamente por aulas remotas, o formato usado é diferente da tradicional
modalidade de Educação a Distância (EaD), bem como, do Ensino híbrido.
Ademais, outros grandes desafios da educação diante do fechamento das escolas
são a adoção do ensino remoto e a dificuldade de acesso as aulas remotas pelos alunos,
visto que, tal acesso está ligado diretamente ao contexto socioeconômico do Estado.
Segundo o IBGE (2020), aproximadamente a metade da população piauiense vive em
condição de extrema pobreza, fator este, que interfere diretamente no ensino
aprendizado dos alunos, pois o acesso as tecnologias da comunicação são limitadas pela
falta de condições financeiras evidentes, principalmente para estudantes da rede
pública de ensino.
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Assim, busca-se a democratização do acesso ao ensino de qualidade em meio a
uma pandemia. Perante essa nova realidade, surgiu então o ensino híbrido e o ensino
remoto ou online. Segundo Bacich (2015), “o ensino híbrido é uma abordagem
pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio das
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs)”. Para Hodges (v.2, 2020), o
ensino remoto ou online “envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas para
o ensino que, de outra forma, seriam ministradas presencialmente ou como cursos
híbridos, e que retornarão a esses formatos, assim que a crise ou emergência diminuir
ou acabar”.
Nesse contexto, a pesquisa realizada busca dar voz aos estudantes do ensino
médio, na tentativa de compreender a visão destes sobre as dimensões do acesso ao
ensino e as condições oferecidas por suas instituições. Ouvi-los também sobre o
necessário processo de capacitação/formação para utilizarem essa ferramenta
tecnológica, e sobre suas experiências mediante a aplicabilidade do novo modelo de
aula proposto pelas instituições de ensino.
Portanto, a proposta é pautada em ouvir os discentes, por serem os principais
agentes afetados por esse novo modelo de ensino, no intuito de obter informações que
se transformem em conhecimento científico a fim de contribuir para a sociedade, sendo
assim possível a transformação social. As discussões apresentadas nesse trabalho são
embasadas numa coleta de dados que não abordaram apenas o caráter técnico e
operacional, mas também, os aspectos físicos e emocionais. Até porque, toda a
comunidade escolar, especialmente alunos e professores, estão atravessando em meio
a essa pandemia, uma abrupta mudança na vida escolar e pessoal.
Assim o objetivo principal desse trabalho foi avaliar os impactos do isolamento
social no processo educacional através de entrevistas realizadas com discentes do
ensino médio das diferentes regiões do Estado do Piauí.

2. METODOLOGIA
A metodologia desta pesquisa inicia-se por levantamentos de dados, coletados a
partir de referencial teórico, em literatura específica e consultas a artigos científicos.
Estes selecionados por meio de busca em banco de dados do Scielo, Google Acadêmico

72

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

e Periódicos Capes. No segundo momento, realizou-se uma coleta de informações com
docentes e discentes do sistema de ensino do Piauí.
Em um terceiro momento os dados foram tabulados, utilizando a estatística
descritiva das respostas para tal método. Assim, determina-se a identificação de falhas,
erros, vantagens, tendências e interesses, ou não, do público alvo, abrangendo uma
faixa delimitada apenas dos alunos e profissionais do Estado do Piauí. Como amostra,
foram entrevistados 92 docentes e 291 discentes de ensino médio distribuídos em todas
as regiões do Estado do Piauí que lecionam e estudam nas instituições públicas/privadas
durante os meses de julho e agosto de 2020.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram coletadas informações sobre as experiências vivenciadas pela
comunidade escolar, especificamente alunos e professores da educação, no ápice da
crise pandêmica, com relação as suas percepções dos impactos no processo de ensino
aprendizagem. A seguir apresenta-se uma visão geral do perfil dos respondentes.
Foram entrevistados 92 profissionais em educação. Dentre eles, 51,1% são do
sexo masculino e 48,9% do feminino. Sendo que 5,4% destes são doutores, 25% são
mestres, 48,9% são especialistas, 18,5% graduados, e 2,2% são de outras graduações
que não licenciatura.
Verificou-se ainda que 53,3% lecionam a 10 anos ou mais, 31,5% tem entre 5 a 9
anos de experiência e que 15,2% tem menos de 5 anos de docência. Dos entrevistados,
37% se encontram na faixa etária entre 20 e 30 anos, 30,4% na faixa etária de 30 a 40
anos, 23,9% de 40 a 50 anos, 5,4 de 50 a 60 anos e 3,3% são de pessoas que possuem
60 anos ou mais de idade. Dos profissionais entrevistados, 77,2% moram e trabalham
na mesma cidade e 22,8% necessita se deslocar da cidade que reside para a cidade que
trabalha, ampliando os riscos de transmissão do vírus. Na amostra, 88% lecionam em
escolas públicas; 3,3% em escolas privadas e 8,7% lecionam tanto em escolas públicas
quanto em escolas privadas.
Os professores ao serem questionados sobre a utilização de ferramentas
tecnológicas, 48,9% informaram que utiliza com uma certa frequência, 47,8% que utiliza,
mas não com frequência e 3,3% nunca utilizou. Já sobre a escola em qual leciona ter
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adotado algum modelo de ensino não presencial, 94,6% disseram que sim e 5,4%
disseram que não. Quanto a conhecer a definição de aulas remotas, 95,7% disseram que
conhecem. E sobre o conceito de ensino híbrido, 70,7% afirmam conhecer e 29,3% não.
De forma que foi possível verificar que os docentes estão familiarizados com essa
modalidade de ensino, isso pode ser atribuído ao fato de a pesquisa ter sido aplicada 5
meses após o início da pandemia.
Um dos desafios que o gestor e a instituição de ensino enfrentam para a inserção
de novas tecnologias em sala de aula é a própria resistência dos professores. Muitos dos
educadores não foram formados em um meio informatizado e têm dificuldades técnicas
na sua utilização, visto que, 63% dos professores entrevistados possuem mais de 30 anos
(não são considerados nativos digitais) e que menos da metade utiliza as TICs com
frequência. Por isso, fica evidente a necessidade de formação e/ou capacitação contínua
desses profissionais, mais especificamente nas novas ferramentas utilizadas no ensino
remoto durante a pandemia.
Quanto a possuírem recursos para ministrar suas aulas de forma remota, 83,7%
dos professores disseram que sim e 16,3% não possuem. Mas quando questionados se
receberam algum incentivo financeiro dos órgãos competentes (escola, GRE, SEDUC-PI,
etc.) para adquirir ou melhorar os recursos para ministrar as aulas remotas de forma
mais efetiva, apenas 8,7% disseram que sim. Neste grupo se encontram todos os
docentes que trabalham exclusivamente na rede privada e os que trabalham nas duas
redes, isso se evidencia devido a burocracia do sistema público para fornecer esse tipo
de auxílio. Assim, a maioria dos profissionais – 91,3% deles – não receberam nenhum
incentivo financeiro.
Destaca-se aqui, o fato de a SEDUC-PI expedir em 06 de abril de 2020, estratégias
e diretrizes sobre o regime especial de aulas em consonância ao que estabelece a
Resolução CEE/PI Nº 061/2020, em que no seu artigo 1º, estabelece o regime especial
de aulas não presenciais no âmbito de todo o Sistema Estadual de Ensino do Piauí.
Porém não aponta ou menciona nessas resoluções um aparato sequer de apoio
financeiro a esses profissionais da educação.
Dos profissionais entrevistados, apenas 38% afirmam ter experiência em
ministrar aulas remotas. Portanto, cabe destacar o fato de haver uma discrepância de
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57,7% entre os que conhecem a definição, mas não possuem as habilidades. Evidenciase, a necessária capacitação ou treinamento, pois segundo Valente (1999, p. 08) “o
professor também precisa ser capacitado para assumir o papel de facilitador da
construção do conhecimento pelo aluno e não mais o de “entregador” de informações.”
Assim, com base nos dados apresentados pode-se desenvolver a equação 1:
𝑅 = (𝑆 − 𝐸 ) + 𝑁

(eq. 1)

R é o percentual de docentes preparados para as aulas remotas;
S é o percentual referente aos que conhecem a definição de aulas remotas;
E é referente aos profissionais que possuem experiência em ministrar aulas
remotas;
N são os que não conhecem a definição de aulas remotas.
Resolvendo a equação 1, obtém-se que 62% dos docentes entrevistados estão
aptos às aulas remotas como estão acontecendo. E que 38% deles precisam ser
capacitados para que lecionem de forma satisfatória, utilizando atuais recursos
didáticos digitais popularizados no ensino remoto provocado pela pandemia do
Coronavírus.
A respeito das capacitações, 59,8% dos profissionais afirmaram que não
receberam uma capacitação ou formação para ministrar aula de forma remota.
Enquanto 40,2% tiveram algum tipo de formação para o uso das tecnologias exigidas
para esse modelo de ensino. Souza et al (2018, p.473) dizem que: “Não é suficiente
apenas fazer uso das tecnologias digitais no cotidiano escolar. É necessário que o
professor esteja preparado profissionalmente, disposto a pensar diferente, buscando
inovações para mediação da construção do conhecimento”. Assim, fica evidente a
importância da formação continuada. Esta, deve ser ampliada a todos os docentes,
como também deve haver o entendimento de que o educador necessita de constantes
atualizações, capazes de atender as reais necessidades do contexto educacional.
Mesmo sem uma capacitação ou treinamento adequado, os professores
adotaram ferramentas tecnológicas das mais variadas, conforme pode ser observado no
gráfico 1. Neste, observa-se que as ferramentas mais utilizadas para a comunicação
docente/discente são as redes sociais como WhatsApp e Instagram. Verifica-se também
o uso de E-mail, do Google Classroom e do iSeduc, como também, do envio de material
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impresso. Portanto, essas ferramentas caracterizam o ensino remoto assíncrono.
Enquanto que 43,5% realiza videoconferência via Zoom ou Meet, que são duas
ferramentas bastante utilizadas em aulas síncronas. Essas ferramentas tecnológicas ao
serem incorporadas no processo de ensino-aprendizagem trazem à tona os diferentes
contextos e realidades sociais, percebendo-se a inserção de novas práticas de
letramento digital que promovem a interação dos alunos e professores (REIS,2020).

Gráfico 1: Ferramentas digitais utilizadas para a comunicação docente/discente.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Quando questionados a respeito do tempo dedicado a preparação das aulas, a
maior parte dos docentes afirmou ter aumento. De forma que alguns calculam esse
aumento no tempo médio de preparação da aula, como o dobro do tempo dedicado à
mesma atividade no ensino presencial, e em 25% dos casos esse tempo aumentou tanto
que não foi possível calcular. Apenas 9,8% dos docentes afirmam preparar as aulas para
o formato remoto usando o mesmo tempo que antes. Com isso, percebe-se claramente
o aumento da carga de trabalho docente nesse período de pandemia e aulas remotas,
conforme pode ser verificado no gráfico 2.
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Gráfico 2: Tempo dedicado para a preparação das aulas de forma remota em comparação ao que
dedicava a preparação das aulas presenciais.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

A maior parte dos docentes afirmam que há uma baixa participação (frequência
e entrega das atividades) dos alunos nas aulas remotas. Assim, existe uma dicotomia
entre os resultados coletados quando comparado às aulas presenciais. Visto que,
mesmo a aula online podendo ser assistida de qualquer lugar, não existindo a
necessidade do aluno se deslocar até a escola, como ocorre nas aulas presenciais. Sendo
esse, em muitos casos, o motivo de atraso e falta de alunos devido a diversos fatores.
Apenas 16,3% dos docentes registram uma frequência e participação entre 75% a 100%
de seus alunos (ver gráfico 3). Esses resultados mostram a necessidade de uma discussão
sobre os fatores que levam a baixa participação dos alunos e ao atraso na entrega das
atividades. Um dos fatores associados, pode ser atribuído a rotina dos afazeres de casa,
já que os pais também estão em trabalho remoto, e irmãos(ãs) em ensino remoto. Isso
torna o ambiente domiciliar pouco propício ao estudo.

Gráfico 3: Frequência de participação e entrega das atividades pelos alunos, segundo os professores.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.
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Os docentes afirmam ainda que a maioria dos alunos, 55,7%, não entregam as
atividades no tempo estabelecido pelos mesmos. O controle da frequência, participação
e entrega das atividades ocorrem tanto de forma síncrona como assíncrona, via Zoom
ou Meet, realizando chamadas, e via Google Classroom ou material impresso por meio
da devolutiva e feedback de atividades ou comentários de alunos, respectivamente.
Tais fatores nos faz refletir sobre o papel das tecnologias no contexto
educacional atual, pois como nos afirma Souza, et al (2018, p.470): “[...] a tecnologia não
cria ambientes que excluem o professor. Esse, deve tomar para si a tarefa de projetar o
material didático e a dinâmica a ser utilizada no processo de ensino”. Assim, torna-se
necessário o docente se habituar cada vez mais com as tecnologias digitais,
compreendendo que os recursos se rendem as suas ações, que dependerá de
possibilidades, intenções e objetivos concretos.
Foram coletadas informações sobre as experiências vivenciadas pelos alunos da
educação básica, no ápice da crise pandêmica, com relação as suas percepções aos
impactos causados no processo de ensino aprendizagem. Foram entrevistados 291
discentes, distribuídos da seguinte forma: 95,5% pertencem a rede pública de ensino e
4,5% pertencem a rede privada. Embora o formulário tenha sido amplamente divulgado
nas duas esferas de ensino, a rede pública demonstrou maior interesse em participar,
talvez na intenção de mostrar suas dificuldades.
A grande maioria dos estudantes utiliza o celular como principal recurso. Pois,
dos 91,8% entrevistados, 72,9% afirmam que o mesmo é de uso exclusivo próprio. E que,
27,1% compartilha o celular com outra pessoa da família. Ainda quanto ao instrumento
utilizado para o acesso as aulas, percebe-se que uma parcela significativa dos estudantes
utiliza notebook e que alguns poucos utilizam computador de mesa ou tablets,
conforme pode ser observado no gráfico 4. E o mais preocupante, ainda tem estudantes
sem acesso aos meios digitais. Isso além de aumentar o risco de contágio pelo novo
coronavírus, intensifica a diferença nos estudos dos que tem acesso aos meios digitais e
dos que não tem.
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Gráfico 4: Equipamentos tecnológicos mais utilizados.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Quanto a dificuldade de acesso, conforme o gráfico 5, 44,7% apontaram a baixa
qualidade da internet, 10,7% a falta de equipamentos como o celular ou notebook e
10,3% aponta a ausência de acesso à internet. Isso nos leva a questionar quanto a
disponibilidade de recursos financeiros ou tecnológicos ofertados aos alunos para que
os mesmos pudessem ter acesso as aulas remotas. Como foi apresentado no gráfico 4,
aproximadamente 7% dos estudantes ainda não possuem esse acesso e necessitam de
material impresso.

Gráfico 5: Principal fator que dificulta o acesso as aulas remotas.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Dos estudantes entrevistados, 75,3% afirmam não terem recebido nenhum tipo
de auxílio dos órgãos competentes, até a data da aplicação do questionário.
Evidenciando, portanto, a necessidade do desenvolvimento e/ou ampliação de políticas
públicas, não somente para o meio escolar, como também para fora do referido
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ambiente, pois o processo educacional não ocorre exclusivamente dentro do mesmo. A
pandemia da Covid – 19 escancarou a desigualdade social e de acesso as tecnologias de
informação e comunicação fora do ambiente escolar. Isso aumenta a desigualdade de
acesso à educação durante esse período, além do impacto a médio prazo nos
indicadores da educação (CARDOSO, 2020).
Quando questionados sobre as ferramentas tecnológicas adotadas pela escola,
a maioria dos alunos afirmaram ser as redes socias, Google Classroom e
videoconferência (Gráfico 6), o que vai de consonância com os resultados vistos no
gráfico 1. Considera-se aqui que esses estudantes não tinham familiaridade com as
ferramentas de videoconferência, e por isso, necessitariam de uma formação para uso
adequando destas. Entretanto, a maioria afirmou não ter recebido nenhuma formação
específica. Mas por serem ferramentas de fácil usabilidade, 74,9% dos entrevistados
disseram ter conseguido usar adequadamente as ferramentas adotadas. Assim fica
nítido a facilidade que a maioria dos discentes possuem no manuseio das ferramentas
digitais. Sendo possível constatar uma dicotomia com os resultados obtidos a respeito
das dificuldades dos professores – aqui já discutidas anteriormente –, onde fica nítido a
facilidade que a maioria dos discentes possuem no manuseio das ferramentas adotadas
em relação aos professores.

Gráfico 6: Ferramenta tecnológica adotada pela escola.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Nessa pesquisa, buscou-se conhecer se o dia a dia de casa atrapalha na nova
rotina de estudo remoto. Um total de 78,4% afirmou que de alguma forma atrapalha
sim (conforme o gráfico 7a), o que leva a percepção do aluno sobre seu rendimento no
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estudo remoto ter piorado para 60,1% em comparação ao presencial, conforme mostra
o gráfico 7b. Para os professores, quando questionados sobre se o aprendizado dos
alunos tem sido satisfatório, 84,8% marcaram a opção não. Evidenciando assim, a
insatisfação da maioria dos docentes e discentes a respeito do modelo de Ensino
Remoto adotado.

Gráfico 7: a) Avaliação discente se o dia a dia de casa está atrapalhando a nova rotina de estudo remoto
e b) avaliação discente sobre seu rendimento nos estudos remotos em comparação ao presencial.

(a)

(b)

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

A implementação do Ensino Remoto na rede pública do Piauí, não atendeu de
forma condizente ao esperado. Visto que, não oferta condições iguais a todos os
discentes, prejudicando assim, os de classe social mais baixa por não possuírem acesso
as tecnologias digitais ou não possuírem ambientes adequados dentro de sua própria
residência para acompanhar de maneira satisfatória as aulas remotas. Um fato que deve
ser levado em questão é que, devido ao isolamento social, todos os familiares se
encontram confinados em casa, causando, por muitas vezes estresse e atos de violência.
Os pais vão de encontro as dificuldades para auxiliar seus filhos nas atividades remotas
devido, muitas vezes, ter um baixo nível de escolaridade (ALVES,2020).
Constatou-se que a definição de aulas remotas é confundida com o EAD.
Segundo os dados coletados, os alunos não conseguem diferenciar as duas modalidades
de ensino. Outro fato relevante é que, 73,9% dos alunos não sabem o conceito de
ensino híbrido. Assim, fica claro que os alunos foram imersos em modelo de ensino que
eles pouco conhecem, dificultando o aprendizado dos mesmos, pois, segundo Moran
(2015, p. 30) “aprendemos mais e melhor quando encontramos significado para aquilo
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que percebemos”, ou seja, há a necessidade de se trabalhar esses conceitos e definições
desses modelos de ensino, para que os mesmos sejam mais efetivos no aprendizado dos
discentes.
Tais fatores nos fazem refletir sobre o papel das tecnologias no contexto
educacional atual. Conforme Vieira (2011): “[...]a utilização do ciberespaço de forma
dinâmica e cooperativa contribui para a construção do conhecimento dos alunos.” Será
se assim de fato está ocorrendo?
Ao serem indagados, 84% dos professores das 3ª séries, relataram que seus
alunos não estão preparados para realizarem o ENEM (Gráfico 8a), e que o ensino
remoto não possui a mesma eficiência que o ensino presencial. Logo, o relato dos alunos
(81 estudantes), encontra-se em consonância com os dos professores, posto que 87%
destes, reafirmam suas respostas, ou seja, não se sentem aptos a fazer a prova do ENEM
por se sentirem prejudicados pelo ensino remoto conforme o gráfico 8b.

Gráfico 8: a) Sinto que meu aluno está preparado para fazer o ENEM. O ensino remoto teve a mesma
eficiência do ensino presencial. b) Me sinto preparado para fazer o ENEM, o ensino remoto supriu
minhas necessidades tal qual o ensino presencial.

(a)

(b)

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Quanto ao modelo de ensino que será adotado com o fim da pandemia, 48,9%
acredita que deve voltar ao modelo presencial, enquanto 26,1% acredita que será de
forma híbrida. Já os alunos estão mais otimistas com o retorno das aulas presencias. Um
total de 64,6% acredita nesse retorno, mas diferentemente dos professores, apenas
8,2% dos alunos acham que será de forma híbrida, conforme os gráficos 9a e 9b,
respectivamente.
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Gráfico 9: Modelo de ensino será adotado com fim da pandemia segundo os
(a) Professores (b) Alunos.

(a)

(b)

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Com base na análise dos dados expostos, seguindo o embasamento teórico e a
metodologia empregada, conclui-se por meio das respostas dadas, que as escolas da
rede estadual do Piauí garantem que seus docentes transmitam seus saberes, conforme
o previsto, e que os alunos desenvolvam as atividades propostas de maneira remota.
Entretanto, em virtude de uma parcela significativa de alunos, comprovada através da
exibição dos gráficos, faz-se evidente que não se alcança a mesma aptidão e eficácia das
aulas presenciais, e torna-se dicotômico. Logo, no tocante a compreensão de tais
aspectos, transcorrem certas condições sociais e financeiras de uma vasta gama de
estudantes que expõem as causas da dificuldade de acesso as quais propiciam uma
sensação de exclusão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implementação do ensino remoto como viabilizador da continuidade dos
estudo formais no Estado do Piauí, mostrou-se ter sido feito sem o investimento,
financeiro e em formação de mão de obra qualificada, necessário ao bom
funcionamento desse tipo de ensino. Além disso percebeu-se que os docentes estão
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tendo uma carga horária de trabalho maior que o de costume e isso também impacta
na qualidade do ensino ofertado.
Ficou evidente a dificuldade dos professores na utilização de ferramentas
tecnológicas e bem como dos estudantes em acompanhar todas as atividades propostas
pelos professores, tanto síncrona como assíncrona, de forma satisfatória.
Desta forma considerando todos a dados tabulados e expostos aqui, apesar
desse formato de ensino ter sido adotado de forma emergencial, o mesmo, veio para
ficar. Mas, até o momento, não foi capaz de substituir inteiramente o ensino presencial,
pois o contato físico com o professor e toda a comunidade escolar é indispensável para
formação completa do discente.
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RESUMO
Diante da pandemia do covid-19 muitas Instituições de Ensino Superior (IES) optaram pela
utilização do Ensino Remoto Emergencial (ERE) como forma alternativa para prosseguir com
o ano letivo e para o professor foi desafiador mudar sua forma de lecionar de uma hora para
outra, portanto o objetivo desta pesquisa é identificar os principais desafios que os
professores do ensino superior enfrentam em suas práticas pedagógicas durante a
pandemia. Para identificar os principais desafios na prática docente optamos por utilizar a
abordagem qualitativa através de uma revisão bibliográfica. Os resultados apontam que o
processo de mudança do ensino presencial para o remoto trouxe vários desafios para a
prática pedagógica do professor do ensino superior sendo eles: na adaptação e utilização
das ferramentas tecnológicas para o ensino, o que gera sentimentos de inseguranças; na
sobrecarga de trabalho; na interação com os alunos; no suporte psicológico gerado diante
deste cenário entre outros que dificultam a aprendizagem dos alunos como falta de acesso
a internet e aparelhos eletrônicos. Ficou claro a fragilidade das implementações das TDIC’s,
na modalidade presencial nas IES e isso que ocasionou grandes desafios para os docentes
em suas práticas no isolamento social, portanto é necessário que as IES, promovam
atividades de formação continuada docente, pois estas que darão suporte às
transformações e inovações pedagógicas tecnológicas no meio remoto.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Educação Superior. Práticas Pedagógicas. Desafios.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), agência da ONU responsável por acompanhar e apoiar a educação,
comunicação e cultura no mundo, a pandemia da COVID-19 já impactou os estudos de
mais de 1,5 bilhão de estudantes, o que representa cerca de 91% do total de estudantes
no planeta em 190 países. O Brasil foi um deles que no início de março de 2020
suspendeu todas as aulas presenciais para não agravar a pandemia e 52 milhões de
estudantes foram afetados pelo fechamento das escolas e universidades, sendo que no
Ensino Superior brasileiro impactou 8,5 milhões de estudantes (UNESCO, 2020).
O Conselho Nacional de Educação (CNE) no ano de 2009 emitiu o Parecer n.
19/2009, orientando as instituições de ensino sobre o cumprimento do calendario
escolar em situações de saúde pública com interferência em suas rotinas, por causa da
epidemia de H1N1. Esse parecer e a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LDB,
Lei n. 9.394/1996) foram os documentos iniciais para a discussão e a proposição de
orientações para a educação no contexto de pandemia da Covid-19 (BRASIL, 2020).
Depois de declarada a emergência em saúde pública de importancia nacional em
decorrência da Covid-19 no Brasil e da adoção de medidas para seu enfrentamento foi
instituído o Comitê Operativo de Emergência do Ministério da Educacao (COE-MEC). A
partir desse comitê foram publicadas a Portaria n. 343/2020 (alterada pelas Portarias n.
345/2020 e n. 395/2020) e uma Medida Provisória (n. 934/2020), as quais autorizam a
substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais – que utilizem meios e
tecnologias de informação e comunicação (GUSSO et al, 2020). Esses documentos
citados anteriormente possibilitaram que as instituições de Ensino Superior no período
de quarentena suspendessem as atividades presenciais ou substituindo-as por aulas
“em meios digitais”
Diante deste contexto as Instituições de Ensino Superior (IES) tiveram que tomar
decisões sobre como lidar com os processos de ensinar e aprender de modo que os
agentes envolvidos (professores, estudantes e funcionários) estivessem protegidos da
contaminação e da propagação do vírus (HODGES et al, 2020).
Portanto muitas IES optaram pela utilização do Ensino Remoto Emergencial (ERE)
como forma alternativa para prosseguir com o ano letivo, ou seja, surge a adaptação da
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nova forma de ensinar. Segundo Holges et al. (2020 p.03) o ERE “é a mudança
temporária da entrega de instrução (ensino) para um modo de entrega alternativo
devido a circunstância de crise, não sendo o mesmo da Educação a Distância (EAD), pois
este, tem normativas próprias e sistemas de ensino e aprendizagem que divergem do
ensino presencial”.
Embora o ensino remoto também utilize frequentemente o ambiente on-line
para o ensino das disciplinas curriculares, ela se diferencia do Ensino a Distância em
termos de características e possibilidades de implicações para a educação. Portanto o
“objetivo do ERE, não é criar um ambiente robusto para o ensino on-line, mas sim
fornecer soluções de ensino totalmente remotas, que seriam ministradas
presencialmente e temporariamente serão ofertadas de maneira on-line” (SILUS et al.
p.03 2020).
Para o professor foi desafiador mudar sua forma de lecionar de uma hora para
outra e um ponto que gerou inquietação foi compreender o que é como trabalhar
remotamente e para isso vamos entender o que é o ensino remoto.
Primeiramente é preciso distinguir que ensinar de forma remota não é sinônimo
de ensinar a distância, mesmo que esteja diretamente relacionado ao uso de tecnologia
e, nesse caso, digital. Essa forma de ensino permite o uso de plataformas já disponíveis
e abertas para outros fins, que não sejam estritamente os educacionais, assim como a
inserção de ferramentas auxiliares e a introdução de práticas inovadoras. A variabilidade
dos recursos e das estratégias bem como das práticas é definida a partir da familiaridade
e da habilidade do professor em adotar tais recursos (GARCIA et al, 2020).
No ensino remoto é permito o compartilhamento de conteúdo escolares em
aulas organizadas por meio de perfis [ambientes controlados por login e senha] criados
em plataformas de ensino, como, por exemplo, SIGAA e MOODLE, aplicativos como
Hangouts, Meet, Zoom ou redes sociais. “Entretanto, é reconhecível que o ensino
remoto comporta potencialidades e desafios, que envolvem pessoas, tecnologias,
expertise e infraestrutura” (GARCIA et al, p. 6, 2020).
No atual cenário de aulas remotas foi preciso elaborar um planejamento
estratégico para a educação, fundamentado na compreensão do que é ensinar
remotamente, na identificação das competências e habilidades requisitadas do
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professor e no reconhecimento e na aplicação dos princípios de aprendizagem no ensino
remoto. O planejamento estratégico nessas situações deve ser objetivo, claro e
operacional, de modo a responder prontamente, apresentando caminhos e soluções
viáveis (GARCIA et al, 2020).
Essa situação emergencial a qual enfrentamos, exige a aplicação de medidas que
levem ao encontro de respostas eficazes e rápidas e atendam demandas urgentes,
portanto em meio a este panorama, administradores educacionais, diretores de escola
e principalmente os professores começaram a criar estratégias para minimizar as
consequências das suspensões de aulas presenciais e facilitar a continuidade do ensino
de forma remota.
No caso das instituições de Ensino Superior privadas, a mudança do ensino
presencial para o ensino remoto deu-se de maneira abrupta, quase que imediatamente
ao surgimento da pandemia e foi necessária uma adaptação curricular como alternativa
temporária para que ocorram as atividades de ensino enquanto durar o distanciamento
social, envolve o ensino remoto ou o ensino de forma híbrida, mas que retornaria ao
ensino presencial assim que o período pandêmico passar (GODOI, et al, 2020).
Como a adoção do Ensino remoto para continuidade das aulas, os avanços na
educação em direção ao digital foi se construindo lentamente, pegando inicialmente os
professores de surpresa, já que não havia nem conectividade de qualidade para todos,
nem cursos que os preparassem adequadamente para o uso educacional de ferramentas
online. Com o tempo, ocorreu um processo de aprender fazendo, e mesmo na dor,
desenvolvendo nos mestres algumas competências para um ensino que demanda não
só conhecimentos sobre computadores e aplicativos, como trabalho colaborativo entre
pares (COSTIN, 2020).
Devido a esta mudança do ensino presencial para o remoto levantamos a
seguinte questão de pesquisa: quais desafios que os professores do ensino superior
enfrentam em suas práticas pedagógicas no ensino remoto durante o distanciamento
social provocado pela pandemia da Covid-19.
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2. METODOLOGIA
Para atingir o objetivo proposto desta pesquisa optamos por utilizar a
abordagem qualitativa através de uma revisão bibliográfica. Este estudo se caracteriza
como revisão crítica e descritiva de literatura, porque tem por objetivo identificar
através de informações disponibilizadas na literatura os desafios que os professores da
educação superior enfrentam no ensino remoto no período de pandemia do covid-19.
Para o processo de investigação, em um primeiro momento foi realizado um
levantamento em sites científicos de busca como o Google Acadêmico, SciELO e os
periódicos da capes com propósito de fundamentar o campo teórico deste estudo.
Foram pesquisadas e analisadas informações atuais sobre a temática que engloba
ensino remoto na educação superior e os possíveis desafios que os docentes enfrentam
em suas práticas pedagógicas.
Diante do contexto atual o universo da pesquisa está fundamentado na literatura
publicada a partir ano de 2020, onde iniciou a pandemia e a utilização alternativa do
ensino remoto, com base nisso foram selecionados 10 artigos e 01 E-book, pois ainda é
escasso estudos publicados nessa área devido a pandemia ser muito recente. A análise
dos dados foi de cunho qualitativo, assim, foram verificadas as principais ideias dos
autores para realização de fichamentos diretos e indiretos que permitiram o
desenvolvimento da presente pesquisa.
Com base nos dados e informações coletadas, o estudo foi sendo organizado e
estruturado destacando-se o ensino remoto na educação superior e quais os desafios
apontados pelos professores durante sua prática pedagógica com a utilização das
tecnologias no ensino.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO
No contexto da pandemia as instituições tiveram a necessidade de se reinventar,
mas em um primeiro momento não com o objetivo de inovar, mas sim de se adaptar a
uma nova realidade que tirou de pauta a possibilidade de aula presencial (BORBA, 2020).
Com essa mudança veio vários desafios a serem enfrentados entre eles a prática
pedagógica do professor que teve que se reinventar e adaptar, talvez os professores
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tenham sido os que mais sentiram as mudanças, pois tiveram que repensar seus planos
de ensino, suas dinâmicas de aula, para um ambiente remoto que para muitos era um
universo desconhecido.
Durante o processo de adaptação os professores das instituições de ensino
superior privadas tiveram que buscar em um primeiro momento recursos tecnológicos
que suprisse a necessidade de comunicação e interação com os alunos em tempo real e
com isso Silus et al (2020) faz alguns questionamentos primordiais que emergiram
acerca da implementação das tecnologias, tais como: as escolas e universidades
estavam preparadas para o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC's)? Os professores estavam preparados para ensinar por meio das tecnologias? As
práticas pedagógicas docentes utilizadas na modalidade presencial, poderiam continuar
da mesma forma no ensino remoto?
Pautada no objetivo desta pesquisa vamos tentar responder de forma geral os
questionamentos de Silus (2020) que vem de encontro com nossas inquietações
destacando em especial a prática pedagógica docente no ensino remoto e seus desafios
no ensino superior, portanto vamos apontar para este primeiro momento o ensino por
meios digitais.
No que se refere ao ensino por “meios digitais” (ofertado por instituições de
Ensino Superior brasileiras antes da pandemia), já havia a possibilidade de que cursos
de graduação presenciais fossem compostos por atividades desenvolvidas na
modalidade Educacao a Distância (EaD) (BRASIL, 2020). Como já mencionamos o ensino
remoto é diferente da EaD, e vale destacar que no ensino presencial os professores
podem fazer uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) em suas
aulas, porém poucos faziam o que pode ter ocasionado um grande entrave na prática
docente durante o ensino remoto.
Considerando o uso das TDIC’s como um desafio para os docentes, Gódoi et al
(2020) classifica os professores em três grupos em relação à integração das TDICs na
formação: a) os que já utilizavam as TDICs apenas para melhorar a qualidade das aulas;
b) aqueles que buscavam ampliar a utilização dos instrumentos tecnológicos com o
auxílio de blogs, plataforma virtual, diário virtual, endereço eletrônico coletivo,
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programas de Software livre e videoconferências; c) aqueles que estavam começando a
utilizar as TDICs e admitiam que o uso deveria ser melhorado e ampliado.
Mesmo os docentes que já faziam uso das TDIC’s tiverem que aprimorar o uso
nas aulas remotas e os outros que tinham menos acesso tiveram que aprender a
manusear diversos equipamentos tecnológicos, utilizar softwares e aplicativos, gravar e
editar vídeos, além de reformular todo o seu planejamento, tudo isso em pouquíssimo
espaço de tempo para que o ensino remoto pudesse realmente ser implementado (SÁ,
et al, 2020).
Dentre as TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação) mais
utilizadas no ensino remoto estão o WhatsApp, Google ClassRoom, GoogleMeet, Zoom,
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) entre outros (SILVEIRA, 2020). Além de
disponibilizar atividades, videoaulas, alguns desses possibilitam a interação entre
professor e aluno em tempo real por meio de conferências e reuniões online.
Além das mudanças das dinâmicas das aulas e reformular seus planejamentos do
semestre letivo os professores tiveram mais uma tarefa a de aprender a manusear as
TDIC’s e diante dessa condição surgem diversos questionamentos a respeito da
formação do professor para utilizar tecnologias digitais, do seu papel como educador,
das suas condições de trabalho e principalmente da pressão psicológica sofrida em meio
à demanda das aulas remotas, em que o tempo dedicado à preparação de atividades e
aulas online é bem maior do que no ensino presencial (SÁ, et al, 2020).
A formação do professor para o uso da tecnologia digital parece ser um grande
desafio que enfrentamos neste momento, entre outros, podemos analisar os principais
apontados por professores participantes da pesquisa de Gódoi et al (2020) que foram:
a adaptação e flexibilização em relação à uma nova forma de ensino e a aprendizagem
e utilização das ferramentas tecnológicas para o ensino, o que gera sentimento de
insegurança, dúvidas e sobrecarga de trabalho; a motivação e engajamento dos alunos
no ambiente virtual; as dificuldades enfrentadas pelos estudantes que impactam
também na relação pedagógica; as demandas e cobranças institucionais. Segundo os
autores os professores relataram que este processo provocou sentimentos de angústia,
inquietações, inseguranças, dúvidas e sobrecarga de trabalho.
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Neste sentido as tentativas de adaptação e implementação de sistemas digitais
nas universidades públicas e privadas acabam por expor diversas (“novas”)
problemáticas. Entre elas encontram-se:
a) a falta de suporte psicológico a professores; b) a baixa qualidade no ensino
(resultante da falta de planejamento de atividades em “meios digitais”); c) a
sobrecarga de trabalho atribuído aos professores; d) o descontentamento dos
estudantes; e e) o acesso limitado (ou inexistente) dos estudantes as
tecnologias necessárias (GUSSO et al, p.04, 2020).

Os professores tiveram que modificar seu trabalho pedagógico, com a inserção
das tecnologias digitais a qual ainda enfrentam problemas, consequentemente outros
desafios surgem em decorrência desse panorama, algumas instituições não
conseguiram passar uma formação completa e eficaz para seus docentes e por isso a
prática pedagógica ficou comprometida com várias lacunas que precisam ser sanadas.
Com a inserção do ERE, muitos estudantes e professores não estavam
preparados e possuíam baixo letramento digital que segundo Suguimoto et al. (2017) é
definido como o conjunto de conhecimentos e habilidades necessárias para atuar com
dispositivos eletrônicos, incluindo a compreensão de alguns comandos, tais como:
salvar e enviar um documento via rede, além do entendimento de algumas interfaces
de computadores e dispositivos móveis.
De acordo com Dorneles (2012), para que as tecnologias sejam implementadas
no ambiente educacional é necessário que haja a preparação dos professores em curso
de formação. As Instituições de Ensino Superior (IES), devem atuar na implementação
de tecnologias nos currículos dos cursos, uma vez que é de incumbência das
universidades formar profissionais aptos a lidarem com as mudanças trazidas como
decorrência do avanço tecnológico, explorando as potencialidades de tais recursos para
que haja o desenvolvimento intelectual e social de cada aluno.
Mediante a falta de prática e habilidades com as tecnologias digitais Sá et al
(2020) comprovou em sua pesquisa que os docentes têm tido dificuldades para a
utilização de equipamentos tecnológicos e mídias digitais na gravação e/ou edição de
videoaulas, ou para as aulas ao vivo, os autores relatam que os docentes afirmam não
se sentir preparados para dar aulas à distância, tendo em vista sua formação acadêmica.
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Outras pesquisas sobre educação e a integração das Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação (TDIC) na formação de docentes constataram dificuldades
relacionadas à insegurança e não domínio das TDICs pelos professores do Ensino
Superior; a intensificação do trabalho docente e a não presença física na interação no
ambiente virtual (GÓDOI, et al. 2020; LAZZAROTTI FILHO E ALMEIDA, 2015; BIANCHI;
PIRES (2015).
Outros fatores que têm se tornando desafios na prática docente é a interação
professor e aluno que ficou prejudicada no ensino remoto, bem como o tempo maior
que demanda para a preparação das aulas e para alimentar o ambiente virtual com
materiais disponíveis das aulas. Devido à falta de interação professor/aluno isso afeta
diretamente na aprendizagem do aluno que por vários motivos não conseguem
acompanhar as atividades on-line, como falta de acesso á internet e aparelhos
eletrônicos.
O isolamento social deixou evidente que o fundamental para o processo de
ensino e aprendizagem é a relação entre alunos e professores. “Essa conexão, presencial
ou remota, é a promotora de um processo efetivo de aprendizagem. Somos seres sociais
e aprendemos a partir das relações. Construir espaço para isso é provavelmente um dos
objetivos das instituições de ensino superior” (BORBA, p. 38, 2020). Portanto as IES
precisam avançar no desenvolvimento de experiências de aprendizagem que promovam
a construção do conhecimento e inovação, e que também levem os alunos para além
das salas de aula.
Nesse período do ERE, ficou claro a fragilidade das implementações das TDIC’s,
na modalidade presencial nas IES. As TDIC's de acordo com Antunes et al. (2020) tem se
mostrado em crescimento global, direcionando as IES a reformular além de suas práticas
pedagógicas, suas ferramentas tecnológicas de ensino, construindo programas, redes e
mídias que permitam a integração dos estudantes com professores em redes de
aprendizagem em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), dando continuidade do
sistema utilizado pelo ensino superior, mesmo no isolamento social.
Portanto o ERE trouxe à tona, o quão deficitário é o sistema de ensino superior,
no que se refere a implementação das TDIC’s e do letramento e cultura digital nos cursos
de graduação (SILUS et al, 2020). Para Oliveira et al. (2020) é necessária a
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implementação de estudos que investiguem a prática dos educadores com a utilização
das TDIC’s, visando uma formação superior que desenvolva nos estudantes,
compreensão do letramento digital e novas formas de ensino que potencializam a
aprendizagem, estabelecendo novas dimensões de comunicação e interação. Contudo,
para que esta premissa ocorra é necessário anteriormente que as IES, promovam
atividades de formação continuada docente, estas que darão suporte às transformações
e inovações pedagógicas tecnológicas no meio remoto.
Embora narrativas derrotistas associem o empenho dos docentes a uma prática
ritualista, muito se fez e foi, para muitos deles, um exercício de adaptação ao uso de
novas mídias e de redes coberta do prazer em superar obstáculos profissionais. Além
disso, muitos pais passaram a valorizar o empenho dos professores ao constatar como
é desafiadora e complexa a profissão de professor (COSTIN, 2020).
As ações desenvolvidas em sala de aula pelos professores com apoio ou não das
instituições de ensino geraram um valor importante para o momento da pandemia, mas
precisamos olhar para o futuro conectando os ganhos possíveis a partir das novas
tecnologias que aprendemos, com as possibilidades de inovação que estavam em pauta
até o momento da pandemia. Esse desafio é um dos caminhos para que possamos
construir um ensino superior em nosso país que entregue empregabilidade, qualidade
e que promova sempre o engajamento e protagonismo dos alunos em seu processo de
aprendizagem (BORBA, 2020).
Todos estes desafios enfrentados pelos professores podem ser oportunidades de
crescimento e evolução, basta que saibamos trabalhar de maneira coordenada,
colaborativa e inovadora e entender que o ensino presencial não pode ser substituído
pelas tecnologias, mas estas podem tornar-se aliadas mais presentes no processo de
aprendizagem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do contexto da pandemia e das mudanças com implantação do Ensino
Remoto, as IES tiveram que se reinventar e assumir o protagonismo na sociedade
globalizada, onde as tecnologias digitais estão presentes no cotidiano das pessoas. Mas
foram os professores que tiveram que repensar seus planos de ensino, suas dinâmicas
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de aula, para um ambiente remoto. Na maioria dos casos o apoio para esta
transformação foi, em um primeiro momento, focado nas tecnologias onde aprendemos
a usar plataformas de web conferência, ferramentas de gravação de aulas, entre tantas
outras.
Portanto diante deste novo cenário os professores que atuam no Ensino Superior
tiveram que modificar seu trabalho pedagógico e o processo de ensino-aprendizagem o
que gerou novos desafios para sua prática pedagógica.
Dentre os desafios postos, apontamos o uso das tecnologias digitais para o
ensino, pois os docentes tiveram que aprender a manusear as ferramentas tecnológicas
e mídias digitais na gravação e/ou edição de videoaulas, ou para as aulas ao vivo, e assim
ficou evidente a escassez da formação continuada docente, principalmente quando se
trata das tecnologias que é uma realidade muito presente nas IES.
Devido a inserção do ensino remoto e a necessidade de aprender a dar aula com
as ferramentas tecnológicas o trabalho docente se multiplicou, houve uma sobrecarga
de trabalho o que como consequência afetou o psicológico do professor interferindo em
sua prática pedagógica.
Outro desafio presente no ERE foi o de manter o aluno engajado em seu
processo de aprendizagem, ou seja, a falta de interação professor/aluno afeta
diretamente na aprendizagem do aluno que por vários motivos não conseguem
acompanhar as atividades on-line, por não ter acesso a internet e aparelhos eletrônicos,
e isto afeta o trabalho docente, pois o professor coloca em questionamento sua prática
o gera insegurança. Vale destacar que os docentes estão buscando diversas formas de
interagir com os estudantes, inclusive procurando atender as demandas que vão além
da habilidade tecnológica como também emocional, devido ao stress causado pelo
acúmulo de atividades, incluindo a produção de conteúdo e resistência ao ensino
síncrono e assíncrono e as mudanças para a modalidade de trabalho em home office.
A partir do que foi posto acima, podemos evidenciar que os são muitos os
desafios que docentes enfrentam em suas práticas pedagógicas no ensino remoto, mas
precisamos compreender que as novas ferramentas de ensino podem agregar
substancialmente ao processo de aprendizagem, mesmo que neste momento vemos a
fragilidade da educação superior com a inserção das TDIC’s podemos afirmar que a
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educação superior está passando por uma grande transformação híbrida, entre o
analógico e digital e os professores com certeza irão sobressair a estes desafios com a
implementação de suas novas práticas.
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RESUMO
Introdução: Diante da alta taxa de transmissão da COVID-19, diversos países adotaram
como medida preventiva o isolamento social afetando a vida da população,
principalmente no que diz respeito à educação. O ensino remoto foi introduzido nas
instituições de ensino superior com o auxílio de diversas ferramentas para ofertar o
aprendizado de forma online, dentre eles, o uso das mídias sociais, onde plataformas
como Instagram passaram a ser amplamente utilizadas para propagação de informações
por estudantes e profissionais da saúde. Objetivo: O estudo tem o objetivo de
demonstrar o uso de metodologia ativa no formato virtual durante período pandêmico.
Método: Trata-se de um relato de experiência, com abordagem qualitativa, do tipo
descritivo. A construção da dinâmica em formato remoto por meio de metodologia
ativa, ocorreu em torno da importância da assistência farmacêutica através das mídias
sociais, onde foram desenvolvidas postagens sobre as áreas de atenção farmacêutica e
farmácia hospitalar. Resultados: A metodologia resultou na participação de 63
discentes do curso de Farmácia e na criação de um perfil no Instagram com 25
postagens, obtendo um alcance de 2.139 pessoas por meio das publicações. Conclusão:
Conclui-se que a abordagem no ensino superior contribuiu no aprendizado e no
desenvolvimento de habilidades de comunicação, sendo uma alternativa no processo
avaliativo, como também, possibilitou a interação entre os alunos com a população em
geral e, consequentemente, disseminando informações baseadas em evidências na
sociedade, mesmo em tempos de distanciamento social.
Palavras-chave: Metodologia ativa. Ensino Remoto. Mídia social. Educação Superior.
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1. INTRODUÇÃO
O surto da COVID-19, causado pelo vírus SARS-CoV-2 no ano de 2020, acarretou
em grande preocupação em relação à doença que rapidamente se espalhou em escala
mundial, causando diversos impactos à população, pois, ainda no terceiro mês do ano o
número de contaminados ultrapassava os 200 mil, além disso, o vírus possui
probabilidades de desenvolvimento de estados leves, com sintomatologia semelhante
ao vírus da influenza, como também estados mais graves ou até mesmo críticos,
podendo causar pneumonias ou até mesmo levar o paciente a óbito (FREITAS;
NAPIMOGA; DONALISIO, 2020).
Diante do fato dessa doença apresentar alta taxa de transmissão, diversos países,
a fim de diminuir os casos de COVID-19, adotaram como medida preventiva o
isolamento social, acarretando no fechamento de bares, restaurantes, escolas e
universidades, etc, que afetou a vida da população mundial em diversos aspectos sejam
sociais, econômicos, políticos, e principalmente no que diz respeito a educação
(SILVEIRA; NETO; OLIVEIRA, 2020).
Dessa forma, diversos meios para levar o ensino e aprendizado à comunidade
estudantil foram analisados dentre eles, o uso das mídias sociais, foi de grande destaque
tendo em vista que cerca de 90% da população tem acesso a internet por meio dos
celulares (CURY, 2020), assim, plataformas como Instagram passaram a ser amplamente
utilizadas para promoção e propagação de informações (MARTINS; ALMEIDA, 2020).
Com a maior parte da população em isolamento social, o consumo das mídias
sociais, a destacar o Instagram, apresentaram nítido aumento, dessa forma, estratégias
de ensino e aprendizado passaram a ser aplicadas através desses meios, como pequenas
publicações informativas e até mesmo cursos e minicursos, lives ao vivo levando
informações ao povo de forma não presencial, com conteúdo nas mais diversas áreas
de conhecimento de maneira gratuita, atingindo a população não somente a nível local
ou regional, mas sim a nível nacional (JÚNIOR; et al., 2020).
O uso da rede social supracitada como forma de propagação de informação e
conhecimento em tempos de pandemia se dá por a possibilidade de as instituições
terem um meio de convidar o usuário a conhecer mais a fundo a matéria através de
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links, vídeos e postagens em formato de folders que chamem a atenção de leitores para
um estudo mais detalhado (LEÃO; et al., 2020).
Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo demonstrar o uso de
metodologia ativa no processo avaliativo em instituição de nível superior no período
pandêmico, abordando o processo informativo da assistência farmacêutica à saúde
através de mídias sociais, como a plataforma Instagram, avaliando o alcance da
informação através de dados de visualizações como também de curtidas e
compartilhamento. Dessa forma, justifica-se a relevância deste trabalho por abordar
uma vivência pedagógica em formato virtual, que possibilitou discussões sobre as várias
temáticas envolvidas no curso, onde, o conhecimento atravessou as barreiras da sala de
aula, proporcionando soluções inovadoras à prestação de serviços da saúde a
comunidade.

2. METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, com abordagem qualitativa, do tipo
descritivo, visando expor a aplicação de metodologia ativa em aulas remotas durante o
período de pandemia, através do uso de mídias sociais por alunos das disciplinas de
Atenção Farmacêutica e Farmácia Hospitalar, quarto e quinto período respectivamente,
da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró (FACENE), Rio Grande do
Norte.
A organização da atividade ocorreu em agosto de 2020 e contou com a
participação de 63 discentes do curso de Farmácia, as turmas foram divididas em grupos
no qual cada grupo era responsável por elaborar uma campanha educativa, com os
seguintes critérios: abordar o tema previamente selecionado, construir uma imagem
criativa e acessível para todos os graus de escolaridade da população e produzir um
texto descritivo com referências para compor a legenda da publicação.
Alguns dos temas abordados: “O papel do farmacêutico na Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar”, “Farmacêutico na COVID-19”, “O farmacêutico na gestão
hospitalar”, “Uso racional de Medicamentos”, “Farmacêuticos na segurança da terapia”
e “Descarte de Medicamentos”. Dessa forma, foram desenvolvidas postagens sobre as
áreas de atuação do farmacêutico, com temáticas da assistência farmacêutica, porém,
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com enfoque na disseminação de informações a população através de uma linguagem
mais informal e menos técnica, com vistas a atingir um público mais amplo e versátil.
A atividade desenvolveu-se através das seguintes etapas: formação dos grupos
de acordo com a disciplina e turno dos discentes, sorteio virtual dos temas, explicação
da didática e orientação da abordagem por reunião síncrona no Google Meet, produção
das imagens e texto da legenda através de discussões em reuniões virtuais e aplicativos
de mensagens, envio das imagens para os professores das disciplinas realizarem a
revisão, criação do perfil “Farma Station”, apresentação do conteúdo produzido de
forma síncrona e por fim a publicação semanal do conteúdo no perfil citado.
Como instrumento avaliativo, cada critério para a construção da publicação foi
atribuído uma nota de zero a dez, assim como, a apresentação e o engajamento do
trabalho em equipe, onde foi possível realizar uma média que posteriormente foi
atribuída como nota de avaliação processual nas referidas disciplinas da Instituição de
Ensino Superior (IES).

3. RESULTADO E DISCUSSÃO
Com o acesso desenfreado aos dispositivos móveis, tornou-se viável que pessoas
ao redor do mundo recebessem atualizações sobre a pandemia causada pelo novo
coronavírus. O excessivo acesso às mídias sociais, como o Instagram, que têm se tornado
um dos principais meios de alcance e propagação de variadas informações, inclusive
relacionadas à COVID-19, demonstrando as suas consequências no cotidiano, exigindo
uma alta demanda à capacidade das pessoas de conseguirem lidar com a velocidade de
divulgação das notícias (BAZÁN et al., 2020).
A adaptação dos modelos de ensino visando a integração de recursos
tecnológicos para a formação dos profissionais da saúde, possibilita um perfil proativo
de competência diferenciada na esfera acadêmica e profissional, inclusive para
farmacêuticos. Dessa forma, a utilização das redes sociais de comunicação tornou-se
uma estratégia de grande relevância tanto para os profissionais de saúde como para a
população, visando a continuidade do ensino em um período marcado pela exacerbada
produção e consumo de informações e, ainda, para demonstrar a necessidade do
distanciamento social (DA SILVA et al., 2020).
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Considerando que a formação profissional é uma experiência contínua, apesar
da fase complexa de pandemia, as instituições de ensino fizeram com que fossem
repensadas estratégias para respeitar as medidas de prevenção evitando aglomerações
em salas de aula, e dessa forma, ajudando a refrear a disseminação do Coronavírus.
Tendo em vista que as aulas na modalidade presencial foram suspensas, objetivou-se
manter a qualidade no processo ensino-aprendizagem com a utilização de ferramentas
tecnológicas como uma forma de tornar possível a realização das atividades de ensino e
qualificação de profissionais a partir de avaliações acadêmicas com metodologia ativa
de forma remota (DA SILVA et al., 2020).
Dessa forma, a assistência farmacêutica também não deve limitar-se somente às
drogarias, deve sempre ser ampliada, logo, as mídias sociais de comunicação também
tornam-se meios possíveis para a disseminação de orientações ao paciente. O
Instagram, por ser uma plataforma com enorme abrangência, pode ser acessado a
qualquer hora e lugar. Sua utilização, como ferramenta de divulgação de conteúdos
educacionais, pode ser eficaz não só na conscientização do uso racional de
medicamentos como também nas outras habilidades fundamentais do profissional
farmacêutico para garantir saúde e bem-estar da população (RIOS, et al., 2020).
Nesse sentido, é importante ressaltar que as tecnologias sempre foram
empregadas na área da saúde, no entanto, após o amplo desenvolvimento técnicocientífico, nota-se que atualmente estão sendo utilizadas com uma maior demanda
(LEITÃO et al., 2019). Certamente as mídias e as plataformas fazem parte das nossas
vidas e são importantes nas ações do dia a dia, não mais apenas como mediadores ou
espaços isolados do cotidiano. Primeiramente deve-se levar em consideração a cultura
do uso, atuação e relevância das ferramentas e plataformas utilizadas, bem como as
suas implicações na vida dos pacientes (FRANÇA; RABELLO; MAGNAGO, 2019).
Conforme França; Rabello; Magnano (2019, p. 112), “em geral, no âmbito da
saúde pública, as mídias sociais são utilizadas para informar e capacitar, aumentar a
efetividade e velocidade do processo comunicacional, coletar dados quantitativos e
qualitativos e mobilizar parcerias intersetoriais”. Nessa perspectiva, o controle dos
dados gerados por meio de ferramentas do Instagram, pode ser um fator colaborador
em pesquisas de saúde, tendo em vista que, estas plataformas provocam um interesse
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acerca dos resultados obtidos, possibilitando uma avaliação dos possíveis dados e
implicações na sociedade, agrupando dados quantitativos coletados para análises
qualitativas.
Lévy, 1999 apud FRANÇA; RABELLO; MAGNAGO (2019), p. 110-111, destaca:
A relação da cibercultura com a aprendizagem, argumentando que os
sistemas educativos se encontram hoje submetidos a novas restrições no que
diz respeito à quantidade, diversidade e velocidade de evolução dos saberes.
Nesse sentido, a demanda de formação não apenas carece de um enorme
crescimento quantitativo, mas também de uma mudança qualitativa no
sentido de encontrar soluções que utilizem técnicas capazes de ampliar o
esforço pedagógico de professores e formadores.

Portanto, o alcance é uma estimativa do Instagram que utiliza de uma métrica
para quantificar quantos perfis visualizaram a publicação pelo menos uma vez, seja no
Feed ou nos Stories, ou seja, permite saber há quantas pessoas o conteúdo chegou. Os
resultados desse alcance foram fornecidos pela plataforma Estúdio de Criação do
Facebook que gerencia dados obtidos do Instagram e posteriormente, foram tabulados
no Excel.
No decorrer da atividade processual, um feedback positivo foi considerado pelos
alunos, tendo em vista o número de visualizações em cada publicação, apesar do pouco
tempo de realização da metodologia, permitiu compreender um ponto de vista
importante acerca da elaboração dos materiais publicados, quando imagens são feitas
com qualidade adaptando-se ao marketing visual, tornam-se mais interativas e chamam
mais atenção do público para o conteúdo abordado.
Salienta-se a importância da produção de conteúdo disponibilizado em
uma linguagem acessível para todos os públicos, inclusive para alcançar idosos, pois o
alcance entre pessoas acima dos 55 anos foi considerado o mais baixo em relação às
demais faixas etárias Além disso, de acordo com os dados obtidos na plataforma, um
total de 2.139 pessoas foram alcançadas por meio das publicações em geral, onde o
gênero de seguidores obtidos foi distribuído da seguinte forma: mulheres (64%) e
homens (36%), predominando as idades entre 18 e 24 anos em ambos, como
representado no gráfico a seguir (Figura 1).
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Figura 1 – Idade e gênero dos seguidores obtidos de agosto a outubro de 2020.

Fonte –Dados trabalhados de Estúdio de Criação do Facebook, 2020.

Conforme a figura 2, este tipo de metodologia produziu divulgação para a
universidade não apenas com alcance à população local de Mossoró (34%) mas também
de cidades vizinhas, tais como: Apodi (4%), Quixeré (4%), Areia Branca (33%), Fortaleza
(3%), tendo em vista que alcançar a população de cidades adjacentes é de extrema
relevância para a realização de futuros projetos de assistência farmacêutica.

Figura 2 – Principais cidades onde os seguidores estão localizados.

Fonte – Dados trabalhados de Estúdio de Criação do Facebook, 2020.
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As publicações mais acessadas foram: “Todas as dores são iguais?” e “Você
conhece o papel do profissional farmacêutico na UTI?” ambas com 166 e 160
impressões, respectivamente, no Instagram (Figura 3 e 4).

Figura 3 – Publicação “Todas as dores são iguais?” no perfil Farma Station do Instagram.

Fonte – Autoria própria.
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Figura 4 – Publicação “Você conhece o papel do profissional farmacêutico na UTI?” no perfil Farma
Station do Instagram.

Fonte – Autoria própria.

Considerando o alcance das publicações e stories (Figura 5), a metodologia
possibilitou uma maior interação entre os discentes e comunidade, como também, as
548 curtidas e 29 comentários, o que demonstra uma boa interação nos materiais
produzidos, embora o contato com o público tenha sido apenas de forma virtual, isto
comprova como as informações dos dados quantitativos obtidos na plataforma
permitem a divulgação de conhecimento atravessando fronteiras e auxiliando no
processo educacional de forma remota.
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Figura 5 – Número de alcance e impressões postagem de agosto a outubro de 2020.

Fonte – Dados trabalhados de Estúdio de Criação do Facebook, 2020.

Logo, no impedimento de encontros presenciais e levando em consideração o
número de visualizações e interações online, pode-se dizer que as ações do projeto em
relação aos objetivos de extensão da universidade foram bem-sucedidas, exercitando o
papel desse pilar (ensino, pesquisa e extensão) que é interagir constantemente com a
população em geral, gerando recursos para discussões e produções acadêmicas, e
consequentemente fazendo os temas serem disseminados para o público externo no
desejo de impacto educacional na sociedade, mesmo em tempos de distanciamento
social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista os aspectos observados, pode-se constatar que esse método de
ensino tem grande potencial: por se tratar de plataformas com ferramentas existentes
e implementadas diariamente por usuários, profissionais e gestores de saúde; pelo fato
da possibilidade de serem monitorados e observados com o baixo custo; e utilizados
como pesquisa por operar com o sujeitos do estudo e entendê-los como responsáveis
pelos efeitos na saúde (pelo consumo da informação e dos vínculos sociais nela
estabelecidos, ou pela utilização de equipamentos para diferentes fins).
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Portanto, as redes e plataformas sociais podem fornecer dados extremamente
importantes para a implementação de novos projetos, correções e inserção de novas
políticas, de forma a alcançar bons efeitos no ensino da saúde. O sucesso do processo
da metodologia ativa utilizada utilizando mídias sociais para educação a distância visa
não só compartilhar conteúdos, mas principalmente, a possibilidade da interatividade e
interação entre pessoas e grupos, possibilitando assim a construção do conhecimento
de forma ativa e também uma forma de avaliação acadêmica adaptável a qualquer curso
da saúde.
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RESUMO
As transformações ocorridas com o avanço do Coronavírus, causador da doença
denominada COVID-19, provocaram diversas mudanças, atingindo várias áreas da
sociedade seja ela econômica, social e até mesmo a área educacional. Na educação, o
isolamento social e a suspensão das atividades presenciais de ensino, tornou necessária
a adoção do ensino remoto, como medida de distanciamento social, desafiando assim a
escola e toda a comunidade escolar a se adaptar ao novo contexto social. Concluísse
assim, que é necessária uma maior atuação da família e das redes de ensino, como
também investimento em recursos tecnológicos, dentre outros, para que as
consequências dessa modalidade de ensino, adotada de maneira emergencial, gerem
menos consequências negativas no processo de aprendizagem escolar.
Palavras-chave: Educação. Ensino remoto. Covid-19.

1. INTRODUÇÃO
Neste capítulo iremos apresentar uma reflexão sobre a educação brasileira e os
desafios no ensino educacional atribuído pela pandemia COVID 19. As dificuldades
provocadas pela pandemia do Coronavírus desde Março de 2020, nos revelou que
países, assim como o Brasil, caracterizado como um país emergente apresentam
percentuais significativos de vulnerabilidade social, barreiras geográfica, educacionais,
declínios nos aspectos culturais e econômicas, percebe-se cada vez mais na atualidade
que no âmbito da tecnológica revela-se um grande impasse pela falta de estruturação,
dando visibilidade a um processo de excludente, ainda enraizado no contexto brasileiro
para àqueles que são considerados invisíveis e muitas vezes esquecidos, ou seja a
população menos favorecida pela políticas públicas e sociais.
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Entender o processo de aprendizagem é compreender como um fenômeno que
coloca o fato de aprender na ordem de uma atividade biologicamente esperada e inata,
constituída no sujeito e que possibilita que o aprender não esteja exclusivamente
limitado a um espaço de ensino, mas que promove a aprendizagem pelos mais distintos
campos de saber, contextos, cenários, e tempos sociais, ampliando as compreensões
tipicamente entre os muros educacionais.
Devido à situação mundial enfrentada, as práticas de ensino remoto cresceram
no mundo todo por conta do momento pandêmico, que contribuiu para a construção
de um novo ensino por atividades mediadas cada vez mais por dispositivos
metodológicos digitais desenvolvidos em aulas assíncronas e síncronas, com encontros
desenvolvidos durante a semana, seguindo os novos cronogramas e modalidade de
ensino imposto pelo distanciamento social durante a pandemia.
Nesta realidade enfrentada na atualidade percebe-se que a relação professor e
aluno passaram e estão passando por um processo de novas reinserções sociais em prol
de um novo processo de aprendizagem a lidar com os desafios das novas tecnologias e
adaptando-se aos modelos tradicionais e indispensáveis de ensino para adquirir as
informações necessárias para a formação profissional e pessoal. Percebe-se que os
desafios não são simples, demanda que professores e alunos se disponham para
trabalhar com um universo cada vez mais tecnológico nos cenários de ensino e
aprendizagem, cada vez mais a modalidade de ensino hibrido em que o ensino
presencial e a comunicação pela internet acabarão se completando.
No contexto educacional, o desafio da educação será desenvolver novas
habilidade e competências de ensino como estratégia de fortalecimento no atual
modelo de educação. As restrições adotadas de isolamento e distanciamento social
adotadas no Brasil e no mundo passaram a desenvolver um novo repertório
comportamental para a sociedade, porém declinou a economia do país, desencadeando
paralisações de distintos serviços e atividades, dentre eles o processo de ensinoaprendizagem.
O levantamento pesquisa tem um caráter de revisão bibliográfica e qualitativa,
desenvolvido através de analise nas plataformas Scielo e Lilacs. Reis (2012, p.61)
contribui afirmando que numa pesquisa bibliográfica e qualitativa apresenta o modo
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como interpretamos e produzimos significados ao considerarmos os fenômenos
abordados sem utilizar métodos e técnicas estatísticas para conseguir resultados sobre
o problema ou tema analisado. O principal objetivo deste capítulo é refletir sobre os
processos contemporâneos sobre o processo da aprendizagem e seus efeitos no campo
pedagógico brasileiro na atualidade de ensino remoto.
Frente às demandas da atualidade, o CNE (Conselho Nacional de Educação)
revelou um parecer que abriu a possibilidade da contagem de atividades não presenciais
(até 30%) para o cumprimento da carga horária mínima anual. Pesquisas do IBGE
revelam que a evasão e o atraso escolar têm relação direta com a condição
socioeconômica, atingindo a população mais pobre em até oito vezes mais que o estrato
mais rico. Essas interrupções na trajetória escolar ocorrem mais frequentemente entre
jovens de 15 a 17 anos e que estão, sobretudo, no Ensino Médio (IBGE, 2019).
A educação mediada por tecnologia digital pode ir além da instrução quanto a
realização de tarefas e o contato com conteúdos prescritos, evoluindo para uma forma
de interação que produz, coletivamente, sentidos, significados e aprendizagem (KENSKI
2012).
A implantação do ensino remoto durante a pandemia do coronavírus (COVID19) acarretou inicialmente em entraves entre o sistema de educação público com a
prática. O sistema de educação no país se adaptaram num curto espaço de tempo para
oferecer aulas pela internet, pela TV, por aplicativos, por mensagens e por redes sociais.
Destacando que muitos estudantes e familiares reclamam da falta de acessibilidade à
tecnologia e à internet, um local adequado para desenvolver seus estudos em domicilio.
O ato de aprender é sempre um ato complexo e que mobiliza diversas estruturas
físicas, cognitivas, emocionais e sociais, assim, o aprender nem sempre está pautado
numa ação resultante de processos pedagógicos, mas num ato de transformação
daquele que se permite desenvolver a aprendizagem, seja na comparação do sujeito
com ele mesmo, seja na comparação dele com outros.
Brevemente contextualizado a pesquisa, destaca-se que o objetivo deste
capítulo é discutir a aprendizagem frente aos desafios do contexto atual de aulas remota
no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Para isso, as metodologias utilizadas
são a pesquisa documental e a análise de páginas eletrônicas. Foram utilizadas as
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seguintes palavras-chave: “educação”, “ensino remoto” e “Covid-19”. A construção
deste material literário foi categorizada segundo o título, e analisada e copiada para um
arquivo em Word com o seu conteúdo na íntegra para análise. Os critérios de seleção
deste estudo foram: a) tratar dos desafios na atualidade pandêmica b) estar publicada
em artigos com as temáticas sobre educação e aulas remotas.
Para transmitir o conhecimento por meio da internet e mídias sociais é
necessário um novo modelo de facilitador que contribua ao processo de aprendizagem
de forma significativa capaz de conduzir momentos de ensino e aprendizagem, procurar
informações, estimular a participação e diálogo com os estudantes, promover
momentos de reflexões e articular ideias variadas.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. A aprendizagem frente aos desafios do contexto atual
de aulas remota
Em 2020 a vida dos brasileiros e da população mundial ficou marcado em
decorrência de um vírus respiratório chamado SARS-CoV-2, sigla oriunda do termo
"severeacute respiratory syndrome coronavirus 2" (síndrome respiratória aguda grave
de coronavírus 2), sendo está responsável por desenvolver um quadro inflamatório
denominada como uma doença do coronavírus 2019 (COVID-19), designado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) (OMS, 2020).
Mediante aos fatos em desenvolvimento o Ministério da Educação vem
publicando Portarias desde o dia 17 de março de 2020, sendo constantemente
atualizadas para regular as atividades dos cenários escolares da Educação Básica ao nível
Superior, até o presente momento, ainda enfrentamos medidas de distanciamento
social a exemplo das Portarias 343, 345, 356 e 473 (BRASIL, 2020), suspendendo as aulas
presenciais e indicando em caráter emergencial o ensino pela modalidade remota.
De acordo ao cenário de pandemia começou a surgir uma configuração do
processo de ensino-aprendizagem denominada Educação Remota, sendo estas práticas
pedagógicas mediadas por intermédio das plataformas digitais, sendo assim dispositivos
onde as normatizações das instituições, conteúdos, tarefas, notificações e/ou
plataformas síncronas e assíncronas como o Teams (Microsoft), Google Class, Google
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Meet, Zoom, viabilizem este novo momento de ensino por via tecnológica (GOMES,
2020).
Moran (2003) revela que o processo de transformação da aprendizagem na
sociedade atual, requer novas estratégias de ensino-aprendizagem sendo produzidas
com o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação e de novos
repertórios de metodologias ativas no campo da educação. Com o uso das ferramentas
tecnológicas, os alunos e professores passaram a desenvolver novas formas de
aprendizagem cada vez mais dinâmica de lidar com a informação e com o conhecimento
em desenvolvimento. Moran afirma que a internet e as ferramentas tecnológicas
começa a ser um meio excepcional de entendimento entre professores e alunos
determinando uma postura cada vez mais dinâmica de entre ambos. Referente ao
professor cabe o papel de orientar, promover estímulos e acompanhar as pesquisas
realizadas pelos alunos. O cenário atual compete à função cada vez mais intensificada
no manuseio das ferramentas digitais para a construção do conhecimento.
Devido à pandemia de 2020, a área educacional continua sofrendo bastantes
devido as consequências da paralisação do ensino presencial em todos os seguimentos
de ensino. Caso este que comprometeu de forma significativa na aprendizagem e
perspectivas de muitos discentes e docentes, gerando um sentimento de adiamento de
todos os planos no contexto educacional. As mudanças no contexto do ensino
provocaram uma interferência na vida familiar, modificações nas rotinas de trabalho e
ocupações (MÉDICI; TATTO; LEAO, 2020).
Para BEHAR, 2020, O ensino é considerado remoto já que os professores e alunos
estão impossibilitados por decretos nacional, estadual e municipal de frequentarem
instituições educacionais para evitar a disseminação do vírus. É emergencial porquê do
dia para noite o planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser
arquivado e tenta-se construir uma nova forma de acessar os alunos e propagar o ensino
a distância.
Acredita-se que mediante este momento atual que a sociedade enfrenta surge
uma nova forma de aprender, que nasce a partir do manejo dos vários instrumentos
metodológicos cada vez mais proximais à dinâmica do mundo remoto. Entretanto, "essa
nova forma de aprender envolve tipos específicos de percepção e de cognição do
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sujeito, demandando, por isso mesmo, a superação de formas tradicionais de
aprendizagem pela recuperação, reinserção e dinamização das dimensões interativa e
lúdica do processo" (SILVA ET AL., 2003, p. 50).
O professor estabelece o seu saber profissional pela relação dos conhecimentos
desenvolvido no viés teórico e na prática desencadeando respostas às diversas
demandas ocorridas do contexto de trabalho, sendo referente à organização da prática
pedagógica, currículo, desenvolvimento de competências e habilidades e a mediação de
possíveis conflitos com os alunos etc. Acredita-se que mesmo tendo realizado um curso
de licenciatura bem qualificado, os profissionais da educação tendem a confrontar-se
com diferentes tipos de desafios decorrentes da própria natureza do ensino (BECA;
BOER, 2020).
Destaca-se que a partir dos anos 1980 o MEC e as secretarias de Educação dos
estados realizam cursos de formação para interação com as ferramentas tecnológicas
da época, inclusive digitais, a exemplo do Programa Nacional de Informática na
Educação (PROINFO) (MEC, 1997), mas sem muito êxito e adesão (COUTINHO, 2017) por
diversos fatores como: questões políticas, tecnológicas, infraestrutura física das escolas,
entre outras.
Sendo a tecnologia uma aliada neste período pandêmico no sentido de “ofertar
acesso

temporário

aos

conteúdos

curriculares

que

seriam

desenvolvidos

presencialmente” por meio do ensino remoto (RONDI-NI, PEDRO, DUARTE, 2020, p. 43),
mesmo assim existem no cenário remoto, professores iniciantes e experientes
necessitando de um tempo maior para aprender e desenvolver suas habilidades sobre
o uso de tecnologias no ensino, sobre a forma de conduzir seus ensinamentos aos
alunos, sobre a organização de suas aulas remotas, reflexões sobre as suas práticas de
ensino e a promoção de mudanças necessárias que contemplem as exigências da
situação social atual (MIZUKAMI et al, 2003).
No contexto que estamos enfrentando, os docentes de forma emergencial
tiveram que passar a organizarem-se em aulas remotas, desenvolver atividades de
ensino intercedidas pela tecnologia, mas que se orientam pelos princípios básicos da
educação presencial (ROSA, 2020), precisando possuir habilidades com várias
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ferramentas voltadas para o manejo tecnológico, como, por exemplo: Google Meet,
Plataforma Moodle, Chats e Live (Transmissão ao vivo).
O processo educacional na era tecnológica estar sujeito, em grande parte, da
capacidade ativa e enérgica de professores e alunos para o desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem de qualidade em tempos tão incertos. Analisa-se
que, "aprender não pode aludir, nunca, a uma tarefa completa, a um procedimento
acabado ou a uma pretensão totalmente realizada; ao contrário, indica vivamente, à
dinâmica da realidade complexa, a finitude das soluções e a incompletude do
conhecimento" (DEMO, 2000A, P. 49).
Simons & Masschelein (2017), afirmam que o processo de aprendizagem pode
ser visto de diferentes aspectos. Em uma perspectiva psicológica, “os processos de
aprendizagem são essencialmente processos de desenvolvimento ou de crescimento”
(Simons & Masschelein, 2017, p. 41). Frente ao aspecto econômico da teoria do capital
humano, “aprender tem a ver com acumulação do capital” (Simons & Masschelein,
2017, p. 42). De um ponto de vista sociológico, aprender “relaciona-se com processos
de habituação, reprodução, apropriação ou aquisição” (Simons & Masschelein, 2017, p.
42). Já de um ponto de vista biológico ou neurocientífico, “aprender consiste no
processamento de informação e adaptação, conexão e associação” (Simons &
Masschelein, 2017, p. 42), ressalta-se análises de elementos das pesquisas realizadas,
evidência possibilidades no campo educacional e pedagógico.
Mediante o desenvolvimento e expansão dos dispositivos tecnológicos da
informação percebe-se ainda que poucos têm acesso à internet e as suas tecnologias,
acarretando nítida desigualdade na medida em que apenas alguns são beneficiados e
outros ficam distanciados do progresso, um processo exclusivo em tempos de
modernidade (FELIZOLA, 2011).

2.2. Enfrentamentos e possibilidades em aulas remotas
Percebe-se que os desafios diário de oferecer atividades dinâmica na modalidade
remota, convida a refletir sobre as competências curriculares e as relações estabelecidas
pelas mídias sociais, tecnológicas e o processo de aprendizagem contribuindo para o
despertar para um novo saber e a criatividade que se desenvolve a cada processo de
ensino, evidenciando a importância desses novos dispositivos tecnológicos como uma
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nova ferramenta que permite estabelecer uma interação “material” e “imaterial” que
nos permita uma maior interação com este novo normal, com as pessoas e com o
cotidiano (CARVALHO,2012).
Neste novo cenário de ensino remoto o professor passa a desenvolver um papel
importante de mediador e orientador deste processo, construindo novas etapas dentro
do contexto de ensino e aprendizagem e na busca da solução de problemas. O discente
precisa identifica-se como “sujeito também da produção do saber”, e deve também
perceber que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para
sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2002, p.25).
Santos (2020, p.5) “como educadores precisamos acreditar em mudanças de
hábitos, no âmbito de nossa prática docente, para tentar abrir espaços que possibilitem
a reconstrução da sociedade. Carecemos buscar no desenvolvimento de uma ética de
responsabilidade social, ações que visem o bem coletivo”.
Carvalho e Alves (2018), a complexidade e a diversidade de elementos que
influenciam os resultados da inclusão digital na escola indicam a necessidade de mais
pesquisas aprofundadas com outros contextos, promovendo benefícios para os alunos,
família e comunidade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que existem diversos métodos para contribuir no processo de
ensinar, porém não há método para se aprender afinal o método de aprendizado não
pode ser restrito nos limites de uma aula, este processo de aprendizagem deve
ultrapassar todas essas fronteiras e instaurar múltiplas possibilidades.
Este capítulo desvela um contexto complexo e, ao mesmo tempo, fértil para
(re)pensar os rumos da educação no Brasil. Evidencia-se as desigualdades sociais, as
dificuldades e os desafios, a pandemia revelou um país permeado de fragilidades,
contrassensos e emergências, sobretudo no âmbito educacional.
O distanciamento social desencadeado pela pandemia COVID 19, demonstrou o
quanto à tecnologia estava desvinculado em muitos cenários de ensino na educação no
Brasil, episódio notado pela falta de familiaridade de muitos professores no uso de
diferentes metodologias digitais com desígnio educativo. É, através da produção de
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conhecimento que um país se desenvolve, aumentando sua renda e a qualidade de vida
das pessoas, a ampliação do ensino remoto e as melhorias na assistência a educação é
uma realidade emergente em nosso país.
Diante dos resultados obtidos é perceptível que o atual momento em que vive a
educação, assim como em outras áreas, é desafiador diante da conjuntura atual que
estamos vivenciando. Nesse cenário, o desafio assumido pelos docentes e alunos é
grande, são inúmeras as problemáticas que estão sendo enfrentadas pelo professor
como o desinteresse dos alunos, falta de equipamentos e de apoio dos pais e das
instituições de ensino, dentre outros. Os sistemas educacionais têm um grande desafio
no pós-pandemia, o de reparar as perdas ocasionadas pelo ensino remoto.
Principalmente aos que ficaram excluídos no contexto de pandemia e que perceberam
os declínios nos âmbitos da aprendizagem voltadas ao desenvolvimento intelectual,
humano e do pensamento crítico e à formação para a cidadania.
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RESUMO
Com o avanço novo cenário o professor passa por situações imprevisíveis que envolvem
familiaridade com a programas e aplicativos que ajuda a facilitar o processo de ensino e
aprendizagem. No artigo, realizamos algumas considerações sobre a reflexão do ensino
e a tecnologia em tempos distanciamento em virtude do caráter emergencial, ou seja,
as novas formas de ensinar na educação básica com o auxílio do Google Sala de Aula,
que é uma plataforma gratuita, ubíqua, e que funciona como uma sala de aula
virtual. Assim ela possibilita ao educador transmitir conteúdos e atividades com mais
dinamismo, o que permite provocar o educando para a realização de atividades
referente pesquisa fora do ambiente tradicional de sala de aula. Esta pesquisa foi
elaborada com base em artigos científicos, livros e revistas que abordam assuntos a
respeito da inclusão nas aulas de educação física no âmbito escolar. Foram escolhidos
através de artigos das bases de dados, Google Acadêmico, SciELO. Artigos publicados
nos anos de 1996 até 2020. Durante o texto discorremos sobre ensino e tecnologia,
programas e aplicativos, isolamento social, novas formas de ensinar, entre outros.
Espera-se que este trabalho estimule outras iniciativas pedagógicas com o uso de
ferramentas tecnológicas disponíveis e gratuitas
Palavras-chave: Tecnologia. Processo de Aprendizagem. Novas formas de ensinar.

1. INTRODUÇÃO
Em tempos de isolamento social, para além da própria adoção dos recursos
digitais, acompanhar o enfrentamento da pandemia em uma escola tem permitido ver
que a (re)organização escolar necessária e exigida à instituição esbarra, para além das
questões estruturais e pedagógicas, em uma avalanche de medos. Esses, múltiplos e
intensos, são de natureza diversa e muito desafiadores: medo de não responder a
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contento às exigências tecnológicas; medo das desigualdades sociais; medo da doença;
medo da morte.
Durante a discussão do presente artigo, apresentamos algumas considerações
acerca da reflexão da educação durante a pandemia, somado aos elementos que
permitem compreender o movimento escolar em si e envolto à intensificação da
desigualdade acarretada pelas escolhas políticas adotadas em meio à pandemia, emerge
da análise o reconhecimento de que os processos democráticos ora iniciados se
evidenciaram como peça importante para o enfrentamento inicial da crise pela escola,
a qual tem atuado no que se pode chamar de limiar do (im)possível: um processo de
(re)organização do trabalho pedagógico envolto pela vivência contextual de risco à vida
e pela reestruturação das relações sociais decorrentes do isolamento social.
Como base de pesquisa utilizou-se as seguintes palavras chave: Inclusão escolar,
alunos com deficiência, educação física, política de inclusão, critérios de inclusão dos
artigos disponíveis digital.Os tipos de leitura utilizados pra a elaboração desse trabalho
conforme Cervo e Bervian (2002).Leitura pré-leitura, seleção de matérias para encontrar
informações necessárias para a construção de um trabalho. Leitura seletiva, selecionar
as informações mais importantes para o trabalho. Leitura reflexiva, aumenta o
conhecimento sobre o assunto para entender o que e realmente afirmado sobre o tema,
identificar e escolher as ideias mais viáveis.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. O processo de aprendizagem em tempo de pandemia:
Google sala de aula
De acordo com Perrenoud (2002), é por meio das experiências que se
desencadeiam os processos de ensino e de aprendizagem, visto que professor e aluno
avaliam as ações que foram significativas pelo envolvimento e nível de aprofundamento.
Entretanto, continuar o processo de ensino-aprendizagem sem aulas presenciais
é difícil para todos eles, mesmo no caso daqueles que já tinham certa familiaridade com
esse modelo. Afinal, em vez de utilizar recursos on-line como complemento das
atividades em sala de aula, eles precisam concentrar todos os seus esforços neles.
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Além disso, também há o fator emocional. Os professores que são apaixonados
pela carreira que escolheram e amam trocar conhecimento com seus alunos estão
sofrendo com a distância deles.
Nesse cenário, para se adaptar os professores precisaram também fazer
mudanças em suas rotinas. Há uma quantidade considerável de ferramentas disponíveis
que podem ajudá-los nisso. Quanto às ferramentas tecnológicas, os três educadores
com quem conversamos citaram Google e suas extensões, destacando o Google sala de
aula e o Google Meet, para realizar aulas síncronas.
O Google Sala de Aula é uma sala virtual, onde o professor organiza as turmas e
direciona os trabalhos, usando ou não as demais ferramentas do Google Apps. O
professor acompanha o estudante no desenvolvimento das atividades e, se necessário,
atribui comentários e notas nas produções realizadas. A cada nova atividade inserida, os
estudantes recebem uma mensagem no e-mail, independente se o estudante
compareceu nas aulas presenciais e há a possibilidade do estudante participar
ativamente das atividades complementares ou de pesquisa. Além disso, o professor
pode convidar os responsáveis dos estudantes, cadastrando seus e-mails, para
acompanhar o desenvolvimento de seus filhos nas atividades, agendas e avisos
pertinentes - um vínculo que aproxima família e escola.
O acesso no Google Sala de Aula é restrito aos estudantes e funcionários
cadastrados pela escola. Este cadastro é vinculado a um domínio relacionado à
instituição, promovendo assim mais autenticidade e organização dos assuntos
relacionados à escola. Define um link direto com o Google Drive. Quando o professor
cria uma nova sala, automaticamente no Drive é criada uma pasta para esta e todas as
novas inserções serão armazenadas lá. Na interface do Google Sala de Aula, as
atividades já concluídas podem ser excluídas. No entanto A ferramenta Também
permite que cada educando receba todas as informações registradas, o que facilita o
encaminhamento de referencial bibliográfico e cumprimento de prazos no que se
refere à produção textual. E quando apresentadas dúvidas nas atividades referentes ao
conteúdo ou diretamente à pesquisa, eles terão acesso ao professor pela própria
plataforma,

assim

estreitando

à comunicação entre educador e educando. É

importante destacar que, para ter acesso a Sala de Aula Virtual faz-se necessário
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possuir um cadastro que é vinculado a um domínio institucional, o que faz do
Google Sala e Aula um ambiente restrito aos educandos e funcionários cadastrados
pela instituição de ensino, assim promovendo a autenticidade e organização dos
assuntos relacionados a estas instituições, o professor poderá revê-la a qualquer
momento pelo ícone de controle do fluxo.
Witt (2015) reuniu algumas ferramentas que auxiliam o trabalho do professor,
mostrada na Tabela 1. Essa tabela foi adaptada demonstrando algumas outras
ferramentas que dinamizam o ensino e o aprendizado.

Tabela 1 – Algumas ferramentas no Google Sala de Aula (Adaptado de Witt (2015)).
Ferramenta

Google Apps

Características Chaves

Universal

Características

Os arquivos são salvos automaticamente e se cria um histórico de

Universais dos

revisão completo com um carimbo de data e hora de todas as

aplicativos.

revisõesde todos os arquivos e todos os compartilháveis. Permite
múltiplos usuários colaborarem em um único documento com
ambiente de
processamento baseado em nuvem, capacidade de comentário
web,
portanto, sempre acessar a versão mais recente do aplicativo.

Sala de aula –

Classroom ou

Sistema de gestão de sala de aula para professores;

dentro e fora da

Sala de Aula.

Gerencia múltiplas classes e níveis;

escola

Posta mensagens anúncios (perguntas, avisos e tarefas) para uma ou
mais classes;
Gerencia tarefas e compartilhamento de arquivos (formulários,
documentos, vídeos, link, etc.);
Sala de aula tem um código de acesso protegido;

Apps Calendário

Agenda

-Conectado a uma Conta do Google acessível através de
qualquernavegador web e dispositivo móvel habilitado, organizando
eventos e
atividades.

Armazenamento

Drive

Sistema de armazenamento baseado em nuvem. Permite o

de arquivos na

compartilhamento de arquivos com outra conta do Google ou

nuvem

contas fora do ambiente Google permite download de arquivos
para um
disco rígido para ser acessado off-line.
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Textos

Documentos

Tem a capacidade de expandir os recursos disponíveis e
funcionalidade com uma extensa lista de add-ons. Compor textos.

Planilha eletrônica

Planilhas

Funcionalidade básica de uma planilha tem a capacidade de
expandir
os recursos disponíveis com uma extensa lista de add-ons.

Apresentaçãoem Apresentações
slides

Funcionalidade básica de um software de apresentação tem a
capacidade de expandir os recursos disponíveis e funcionalidade
com
uma extensa lista de add-ons.

Formulário de

Formulários

Envio do formulário diretamente ligado a uma planilha, para facilitar

pesquisa e coleta

a captura de dados simples e análise de grandes volumes de dados.

de dados.

Ferramenta de grande utilidade na formulação de atividades
diagnósticas.

Desenho

Desenhos

Ferramentas básica de desenhos geométricos e livres.

Mapas

My Maps

Permite destacar trajetórias, localização e medidas em mapas.
Permite ainda adicionar camadas.

Criação de Sites

Google Sites

Interface similar a outros Google Apps permite a criação
colaborativade um site pode inserir imagens, vídeos, bem como
Google Documentos, Planilhas e Apresentações diretamente de seus
sites do Google Drive pode ser privado ou público com os
professores que controlam o acesso para estudantes de criação de
simples ferramentas
e modelos para início rápido

Mídia Social

Google+

Permite criar grupos para compartilhar documentos e colaborar
através de discussões on-line em um ambiente de mídia social.

Segundo Witt (2015), ao utilizar tecnologias do século XXI, habilidades como
comunicação, pensamento crítico, criatividade e colaboração são potencializadas.
Conforme o autor, acessar plataformas como a mencionada é explicitar a promoção
da criatividade e colaboração por meio

de um conjunto de ferramentas de

produtividade e comunicação oferecida pelo site.
Assim, na prática do Google Sala de Aula, o educador disponibiliza conteúdos
relacionados às aulas e a pesquisa pretendida, e o educando acessa esses
documentos a qualquer momento, podendo desenvolver atividades em horários e
locais distintos de acordo com os objetivos da pesquisa. E uma vez concluídas as
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atividades de pesquisa, o educador poderá avaliar com notas os desempenhos
alcançado.
Esse recurso também auxilia os educandos que por motivos diversos
não puderam comparecer ao ambiente físico para aquisição de conteúdo e dar
seguimento da pesquisa proposta em sala de aula. Segundo Dicicco (2016) a
ferramenta melhora a motivação e o aprendizado dos educandos, pois a mesma
propicia recursos para que esses alunos acompanhem o que não foi visto em sala de
aula por motivos de falta. O uso do Google Sala de Aula como ferramenta de apoio
tecnológico aos educandos permitiu desenvolver na disciplina um ensino híbrido, o
que ocasionou no desenvolvimento de pesquisas e atividades da disciplina com maior
eficácia e eficiência sem sobrecarregar os educandos no que tange ao comprimento dos
prazos.
A educação é, sem dúvidas, um dos elementos mais importantes na construção
das sociedades. Aliás, não faltam exemplos de grandes nações que alcançaram
resultados surpreendentes em vários segmentos, apenas pelo fato de terem realizado
reformas e investimentos em seus sistemas educacionais. E claro, como um desses
investimentos, a tecnologia cumpre um papel essencial na potencialização das medidas
e no alcance de todas elas. Por isso, pontuar a importância da tecnologia na educação
acaba se tornando uma tarefa muito simples, já que as diversas ferramentas
tecnológicas são essenciais para garantir o acesso a informações e elementos didáticos
que facilitam, e muito, o processo de aprendizagem.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As possibilidades tecnológicas hoje existentes, as quais viabilizam essas
diferentes alternativas e concepções pedagógicas, para além de meras ferramentas ou
suportes para a realização de tarefas, se constituem elas mesmas em realidades que
configuram novos ambientes de construção e produção de conhecimentos, que geram
e ampliam os contornos de uma lógica diferenciada nas relações do homem com os
saberes e com os processos de aprendizagem. Ao criar novas técnicas a fim de alcançar
o desenvolvimento de habilidades e aprendizagem do aluno em sua totalidade, estará
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proporcionando a ele sua autonomia, rompendo barreiras práticas e intelectuais
para a construção da sua autoconfiança, da certeza de que ele é capaz de ir além.
Nesse sentido, podemos concluir que o Google Sala de Aula, permite com que os
educando em suas diferentes necessidades consigam acompanhar o conteúdo
explanado em sala de aula, bem como, realizar pesquisa de acordo com a realidade
que o mesmo está inserido. Nesse sentido a plataforma auxilia os alunos que por
motivos de saúde ou de transporte não podem ir ao ambiente educacional em algumas
vezes.
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RESUMO
A disseminação da COVID-19 obrigou a população mundial a praticar o isolamento
social, estas medidas ocasionaram a suspensão de aulas e como solução emergencial,
fez-se necessário a adoção de estratégias pedagógicas com o objetivo de reduzir as
perdas educacionais. Dessa forma, o presente trabalho objetiva retratar a percepção de
alunos e professores quanto às contribuições do ensino remoto no processo da
aprendizagem nas disciplinas de Ciências e Biologia, destacando a importância das
ferramentas tecnológicas utilizadas. Os resultados evidenciam preocupações,
dificuldades e incertezas quanto a efetividade das ações adotadas com o apoio ao acesso
digital, refletindo sobre a realidade vivida nos diversos sistemas de ensino, atentando
para as complicações, em parte, devido à falta de formação docente nas plataformas via
streaming. Por outro lado, destaca-se as contribuições e flexibilidade permitida pelo uso
dessas ferramentas tecnológicas associadas ao ensino remoto, facilitando o acesso as
informações e qualidade educacional.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Ferramenta Digital. Prática Pedagógica. Ensino de
Ciências e Biologia.
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1. INTRODUÇÃO
O Coronavírus é pertencente à família viral Coronoviridae, e seus representantes
são amplamente conhecidos por causarem doenças respiratórias em homens e animais
(PASCOAL et al., 2020). No mês de dezembro de 2019 foi confirmado o primeiro caso de
contaminação pelo Novo Coronavírus ou SAR-CoV-2, que derivou do SAR-CoV devido
uma nova mutação, levando a doença denominada COVID-19 (OMS, 2020).
Devido a sua alta capacidade de transmissão e contaminação, o SAR-CoV-2 se
espalhou pelo mundo (CAVALCANTE et al., 2020). No mês de março de 2020 a
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto mundial do vírus, definindo-o
como pandemia, e todos os países sentiram o grande impacto que a COVID-19 causaria
na história da humanidade (OMS, 2020). Como medidas de proteção a OMS designou
meios para amenizar o contágio do novo vírus. Com sua alta transmissibilidade às
medidas se tornaram cada vez mais rígidas e obrigatórias, tal como: o fechamento de
escolas; universidades; templos religiosos; fechamentos de fronteiras em diversos
países e cancelamentos de viagens. Todas medidas deveriam serem mantidas, até a
confirmação e distribuição de vacinas ou medicamentos que auxiliem na ativação de
anticorpos contra o vírus, no intuito de assim, amenizar e desacelerar a proliferação e
contágio do Novo Coronavírus (OMS, 2020).
Diante deste cenário, a pandemia ocasionou um grande impacto na educação
desde 2020. Esta situação levou diversas redes de ensino privadas e públicas a
suspenderem provisoriamente suas aulas, em combate e prevenção do novo vírus, e da
COVID-19 (DIAS; PINTO, 2020). O relatório da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2020), apresentou aos líderes dos sistemas e
organizações educacionais, que se faz necessário o planejamento e continuidade de
estratégias voltadas para o prosseguimento dos estudos, por meio de ações alternativas,
devendo ser mantidas durante todo o período de isolamento social.
Contudo, a pandemia evidenciou a urgência da escassez dos mecanismos
alternativos para desenvolver a educação diante do cenário atual do país. Diante desse
contexto, às instituições educacionais buscaram suporte nas tecnologias digitais.
Através dessas novas modalidades, professores e alunos se utilizaram da internet e de
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recursos acessíveis para dar continuidade às atividades escolares, evidenciando-se
assim, a prática do ensino remoto (CORDEIRO, 2020; LIMA, 2020).
As maiores dificuldades e complicações relatadas pelos docentes na efetivação
das aulas remotas, não está relacionado ao fato destas atividades educacionais estarem
sendo realizadas junto às tecnologias digitais, mas sim, aos obstáculos em exercer suas
aulas por meio destas novas práticas e metodologias, pois, é nítido o baixo nível de
informação e formação da maioria dos docentes, sobre como utilizar e desenvolver
atividades fundamentais nestes suportes alternativos. Desse modo, o uso das
tecnologias implica no envolvimento dos professores e aumenta o percentual de
insatisfação relacionado às condições de trabalho em que se encontram atualmente
(MARINHO, 2005; OLIVEIRA, 2007; FIDALGO, et al., 2009; LIMA, 2020).
Diante da situação apresentada, torna-se relevante a realização de estudos com
uma perspectiva sobre como o ensino remoto tem contribuído na educação dos
estudantes dentro das disciplinas de Ciências e Biologia no momento de isolamento
social, fundamentado por observações e vivências de professores e alunos no momento
de pandemia.
Desta forma, esse trabalho teve como objetivo avaliar às contribuições do ensino
remoto no processo da aprendizagem em Ciências e Biologia na perspectiva de
estudantes e professores do Ensino Fundamental anos finais (6° ao 9°) e Ensino Médio
destacando a importância das ferramentas tecnológicas utilizadas.

2. REVISÃO DE LITERATURA
No contexto atual, em que grande parte dos alunos se encontram afastados das
escolas, sem a efetivação das aulas presenciais, paira as preocupações sobre uma
retenção no processo de ensino e aprendizagem cognitivos destes indivíduos. É
pertinente apontar que o Ensino Fundamental anos finais (6° ao 9°) e Médio parecem
ser os mais prejudicados por essas mudanças, com isso, faz-se necessário o implemento
de atividades escolares remotas, no intuito de diminuir os efeitos em função desta crise
educacional, mas, é evidente que a educação digital aponta limitações, e que este
processo de ensino não deve alcançar a agilidade das aulas presenciais, principalmente
na Educação Básica (EDUCAÇÃO, 2020).
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Nas instituições públicas, os ambientes virtuais de aprendizagem e ensino
manifestam a contrariedade para professores e alunos que não possuem acesso a tais
recursos, e nunca fizeram uso de algum recurso parecido antes da adesão ao ensino
remoto, em função da pandemia do Novo Coronavírus (SILVA, 2020). Segundo Neto
(2020), em tempos de reclusão, tecnologias digitais suprem a ausência da sala de aula
em momento pandêmico. A aprendizagem da ciência e da informação tende a conduzir
os alunos a relevância do pensamento, transformando em esclarecimento e assimilação
a aprendizagem associada aos recursos tecnológicos.
Devido a prática do distanciamento social adotada para evitar a transmissão do
novo Coronavírus, grande parte das instituições de educação deram continuidade ao
ano letivo por meio do ensino remoto, visando, o comprimento da carga horária mínima
anual sobre a reorganização do calendário escolar de 2020 e 2021, em função da
pandemia e COVID-19 (MEC, 2020). As atividades não presenciais tentam dar
continuidade ao processo de ensino e aprendizagem, desta forma, implementou-se às
atividades remotas escolares não presenciais. Considerando que, a adesão ao ensino
remoto prejudica diferentes grupos sociais, principalmente alunos de rede pública, que
não dispõem dos recursos tecnológicos e materiais necessários para participação nas
atividades e aulas remotas (MARTINS et al., 2020; PÔRTO et al., 2020).
O ensino remoto é um recurso da tecnologia da informação e comunicação que
possibilita o usuário, mesmo à distância, participar de forma ativa, observando e
colaborando com outros usuários via streaming de vídeo (SIMÃO et al., 2013). A
educação remota foi adotada com grande significância, especialmente em redes
privadas de ensino. Tais práticas pedagógicas, aparadas por plataformas digitais como:
Google Class, Google Meet, Zoom, entre outros, representam como a educação do país,
é tratada como produto pago, evidenciando às desigualdades existentes no ensino da
rede pública (GOMES, 2020).
No cenário pandêmico professores e familiares encaram o processo educacional
assegurado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), priorizando as digitais
(OLIVEIRA et al., 2020). O ensino remoto emergencial obriga a gestão escolar, bem
como, professores, a aderirem aos conteúdos pedagógicos e avaliações via recursos
digitais. Gestores, professores, familiares e alunos elaboram estratégias na nova rotina
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para adaptar-se ao estudo remoto. Com a adesão ao ensino remoto, deve-se pensar em
medidas consistentes que possibilitem a introdução e avaliação dos recursos
tecnológicos utilizados através desta modalidade e sua disposição aos alunos. No Brasil,
até o final de 2020, 67% dos domicílios tinha acesso internet, destacando que a
distribuição desses dados é diferente entre às classes sociais, assim, é crucial avaliar
como esses recursos tecnológicos estão à disposição dos mais vulneráveis e considerar
a necessidade de flexibilizar a implantação de estratégias que priorizam auxiliar o uso e
acesso nas tecnologias educacionais, no intuito de reduzir os danos na desigualdade
educacional (EDUCAÇÃO, 2020).
Com o grande impacto gerado pela COVID-19, o contexto educacional tem
evidenciado as reais fragilidades do sistema de ensino e de suas instituições escolares,
principalmente a educação básica, já que, os avanços nas relações pedagógicas sofrem
consequências diretas, mesmo aderindo às propostas educacionais, com o auxílio da
tecnologia (MAYARA et al., 2020). Ao se referir às novas formas de uso das tecnologias,
dá-se à necessidade de cogitar a capacidade desta tecnologia conseguir atrair o aluno
de forma significativa aos conteúdos abordados. Tendo em vista que, a utilização dos
recursos tecnológicos propicia em alguns aspectos, o não rendimento na qualidade de
ensino e absorção dos conteúdos (PALADINI, 2008).
A pandemia explicitou às desigualdades sociais, como citado anterioremnte,
especialmente

na

esfera

educacional,

onde

estudantes

mais

vulneráveis

financeiramente, bem como, àqueles onde as famílias dispõe de poucos recursos, são
negros, moram em áreas periféricas ou quilombos, não alcançaram desempenho
positivo nas atividades remotas de ensino (KUBOTA, 2020). Outros fatores também
impossibilitam a qualidade do ensino remoto, a falta de aparelhos tecnológicos como
tablets e computadores, não possuir internet no seu ambiente doméstico, ausência de
informação por parte dos responsáveis sobre como se procede o uso das tecnologias
como ferramenta educacional, carência de planos pedagógicos estratégicos e
sistematizados, destacando, a não qualificação ou domínio dos professores sobre
tecnologias de ensino, entre outros (JÚNIOR et al., 2020).
Segundo Santos (2019), a celebração das parcerias público-privado seria
consolidada se houvesse um aprimoramento dos recursos e qualidade dos setores de
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coordenação e gestão, das redes de ensino e aprendizagem, na educação municipal e
estadual, ações que assegurem professores e profissionais da educação, escolas,
programas, um acompanhamento rígido nas metodologias e instituições de ensino,
estratégias voltadas no desenvolvimento educacional geral e igualitário. Não é somente
gravar uma aula tradicional, é necessário interações educacionais, trabalhados de forma
conjunta, fazendo uso de recursos criativos, modernos, informativos e interessantes no
contexto da aprendizagem (SILVA, 2020).
Com às ferramentas tecnológicas adotas como modelo educativo, o professor se
utilizou de tais recursos visando uma adaptação do contexto escolar. A qualidade da
aula é voltada na interação e domínio tecnológico entre professor e aluno, mesmo que
de forma básica, o ambiente tecnológico assume o papel de auxiliador na transmissão
de informações, se enquadrando nas habilidades exigidas dentro dos parâmetros
metodológicos, demandas das instituições educacionais e sociedade (CONFORTO et al.,
2018).
Neto (2020) afirma que, às formas de aprender nos possibilita a repensar como
ocorre a organização das metodologias de ensino, pesquisa e ciência. As instituições
educacionais estão inseridas em um fenômeno pandêmico do mal-estar docente,
alterando a identidades de professores e estudantes, sendo essas mudanças
ocasionadas devido, à sobrecarga das demandas e o excesso das atividades pedagógicas
atribuídas a estes atualmente. Parece primordial a diminuição e adequação das
exigências impostas aos professores e alunos, visando diminuição das tensões, devido
ao frequente uso das novas tecnologias (SANTOS e MORTIMER, 2002; ACEVEDO, 1996).
A tecnologia compreende diferentes conhecimentos e possibilita novas aprendizagens
cientificas, à partir das urgências sociais. O progresso científico e tecnológico transforma
a rotina de toda população, contribui no processo de formação dos professores,
diminuindo posicionamentos negativos em relação a educação contemporânea e sua
relevância no processo educativo (FIRME; AMARAL, 2020).

3. METODOLOGIA
A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, uma vez que esta
abordagem possibilita a interpretação de fenômenos e atribuição de significados
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(PRODANOV; FREITAS, 2013). Para tanto, ela visa buscar informações fidedignas que
proponha explicar os significados e as características do objeto de pesquisa (OLIVEIRA,
2016). Dessa forma, os dados estatísticos podem ser utilizados para esboçar os
resultados com maior precisão. Nesse sentido, destacamos que dados quantitativos
foram considerados e subsidiaram a presente análise.
O público-alvo foi composto por alunos do Ensino Fundamental anos finais (6° e
9°) e Ensino Médio, bem como, professores de Ciências e Biologia de escolas públicas e
privadas de Natal, Rio Grande do Norte. Como instrumento de coleta de dados, utilizouse a elaboração de dois questionários na plataforma Google Forms. O primeiro
formulário foi desenvolvido para os estudantes e apresentou 01 questão aberta e 09
fechadas. Este formulário continha perguntas sobre as dificuldades em participar das
aulas, conteúdos que não alcançaram uma aprendizagem satisfatória, recursos
utilizados pelos docentes, autoavaliação da aprendizagem, dentre outras. O segundo
formulário foi direcionado aos professores, sendo composto por 02 questões abertas e
07 fechadas, que abordaram temas referentes ao desenvolvimento das aulas de Ciências
e Biologia por meio do ensino remoto, bem como, as dificuldades percebidas, recursos
utilizados, autoavaliação das atividades desenvolvidas, entre outros.
Após a elaboração do questionário, um link foi criado dentro da plataforma e
este foi endereçado a professores de Ciências e Biologia de escolas do Município de
Natal, os quais ficaram com a responsabilidade de compartilhar com seus alunos. O link
também foi distribuído via e-mail e redes sociais. O questionário ficou disponível por 15
dias durante o mês de novembro de 2020. Após a aplicação dos formulários, os dados
foram tabulados em planilhas do Microsoft Office Excel 2010 para elaboração de
gráficos, tabelas e resultados. Os dados coletados logo após a aplicação dos
questionários modificaram-se em resultados e respostas similares ou convergentes,
para estabelecimento das análises teóricas que sustentam tais dados (OLIVEIRA, 2005).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram da pesquisa respondendo aos questionários 72 alunos (Ensino
Fundamental e Médio), e 28 professores de Ciências e Biologia de escolas públicas e
privadas do Município de Natal.
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Por meio das informações fornecidas e interpretadas a partir dos questionários,
foi possível visualizar múltiplos elementos que englobam à percepção de professores e
estudantes que estão participando do ensino remoto, compartilhando experiências e
obstáculos vivenciados nesta modalidade de ensino nas disciplinas de Ciências e Biologia
no período de isolamento social.

4.1. Ensino remoto na perspectiva dos estudantes
Quando os alunos foram questionados “onde você estuda?”, 53 (73,6%)
afirmaram ser de “escola privada”, e 19 (26,4%) da “rede pública” de ensino. Esses dados
parecem demonstrar a facilidade de acesso a internet pelos alunos de escola privada,
em detrimento aos de escola publica. Conforme Alves (2020), no Brasil a educação
pública sofre significativa desvalorização ao passar dos anos, contribuído para a
ampliação do ensino privado. Essa situação está relacionada ao fato da grande maioria
da população visualizar o ensino da rede privada como a única probabilidade de
proporcionar uma educação de qualidade e eficaz na formação de seus filhos. No
entanto, em outros países como, Nova Zelândia, Canada, Portugal, entre outros,
verifica-se uma priorização do ensino público e gratuito, algo incomum no Brasil (ALVES,
2020). Em relação ao nível escolar dos investigados, constatou-se que 59 (81,9%)
estudantes estão no Ensino Fundamental II e 12 (16,7%) no Ensino Médio. Apenas 01
indivíduo afirmou ser da modalidade EJA (1,4%).
Quando perguntados sobre ter participado de “aulas através do ensino remoto
nas disciplinas de Ciências e Biologia”, 64 (88,9%) estudantes afirmaram que assistiram
e participaram de aulas remotas em algum momento do ano letivo de 2020. Somente
08 (11,1%) estudantes, asseguraram que não participaram de nenhuma atividade
remota voltada para Ciências e/ou Biologia. A finalidade em escolher estudantes de
Ciências e/ou Biologia tem associação com os tipos de recursos necessários e conteúdos
que contemplam estas disciplinas. Segundo Viveiro e Diniz (2009), as atividades voltadas
para o Ensino de Ciências podem utilizar estratégias que oportunizam aos estudantes
um maior aproveitamento da sua diversidade de conteúdos e como o ambiente e
fenômenos podem estar interligados a estes. Entretanto, no Ensino Remoto, nao é
possível a utilização da maioria dos recursos utilizados no presencial, levando os
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professores a buscar suporte nas ferramentas tecnológicas que pudessem melhor
oportunizar o ensino e aprendizagem em formato online.
Ao ser questionado se “houve dificuldade para aprender os conteúdos de
Ciências/Biologia através do ensino remoto?” 42 (58,3%) afirmaram que “sim”, houve
bastante dificuldade nos conteúdos destas disciplinas, 19 (26,4%) dos indivíduos
disseram “não” terem notado nenhum tipo de dificuldade ou conflito na compreensão
dos conteúdos, e 03 (4,2%) destacam que somente “algumas vezes” houve dúvidas na
assimilação das informações debatidas em aula. Um total de 08 (11,1%) alunos, não
respondeu à está pergunta. Desta forma, parece claro que o cumprimento das
atividades e conteúdos durante o período de isolamento social no ensino remoto, não
se mostrou eficiente a partir dos recursos utilizados. Todavia, é fundamental, que se
busque estratégias que despertem o interesse dos estudantes e possam estimular a
leitura, a capacidade de aprender e promover construção no conhecimento científico,
para que não haja um distanciamento ainda maior do contexto escolar.
Como resposta à pergunta: “Houve algum conteúdo que você sentiu dificuldade
para aprender durante as aulas remotas de Ciências/Biologia? Aponte algumas dessas
dificuldades”, 51 (70,8%) responderam que sentiram algum tipo de “barreira externa”
(ausência do ambiente escolar e realização das aulas no anbiemte doméstico) em
relação às disciplinas, e 21 (29,2%) asseguraram que não. Alguns exemplos dos
apontamentos/justificativas dos estudantes podem ser visualizados abaixo (Quadro 01).
Quadro 01. Dificuldades nas aulas de Ciências/Biologia apontadas pelos estudantes no ensino remoto.
Exemplos de respostas dos estudantes
“Na aula presencial tinha mais facilidade em aprender os conteúdos, pois, a
professora desenhava para explicar e demonstrar certos assuntos, como o sistema
respiratório e cardiovascular”.

Sentiram
dificuldade

“Dificuldades em relação ao acesso a aplicativos de estudos, em função dos
afazeres domésticos, é muito mais fácil aprender dentro do ambiente escolar”.
“O uso frequente de slides dificulta a compreensão de determinados conteúdos”.
“Dificuldades com acesso à internet e recursos tecnológicos para realização das
atividades solicitadas”.
“Sim, em alguns conteúdos que precisei revisar várias vezes”.
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“Por enquanto não tive problemas, mas uma explicação presencial sobre os
assuntos faz falta”.
“No início tive adversidades na assimilação das disciplinas”.
Não sentiram
dificuldade

“Dificuldades com acesso à internet e recursos tecnológicos para realização das
atividades solicitadas”.
“Não com os conteúdos, mas comunicação com os professores”.
Fonte: Os autores, 2021.

Crianças/adolescentes apresentam mais facilidade e afinidade com as
plataformas digitais, entretanto, é fundamental salientar que isso não representa
sinônimo de compreensão de conteúdos compartilhados em ambientes virtuais de
educação, tendo em vista, os conflitos sociais, econômico e culturais nos quais os
indivíduos estão inseridos. A ausência de recursos tecnológicos, por exemplo, torna-se
um fator que influencia no interesse e, consequentemente, no desempenho dos
estudantes em educação remota. Destacando sobretudo a situação daqueles
estudantes membros de famílias que tiveram seus recursos ainda mais escassos durante
a pandemia. Adicionalmente, é necessário destacar a rotina desgastante e intensiva dos
professores e a falta de tempo para planejamento, o que dificulta a busca de recursos e
estratégias, e consequentemente, reflete no rendimento escolar insatisfatório do aluno
(ALVES, 2020).
Em uma outra questão abordada sobre os conteúdos que os estudantes
apontaram ter mais dificuldade, foi possível registrar uma grande diversidade de
respostas, como observado na Figura 01, indicando algumas dificuldades experiências
pelos alunos em determinados conteúdos.
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Figura 01. Conteúdo de Ciências/Biologia que os estudantes sentiram mais dificuldade durante o ensino
remoto.
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Fonte: Os autores, 2021.

A “Genética” foi apontada como disciplina mais difícil por 21 (29,2%) estudantes,
“Anatomia” foi a segunda mais citada quanto a esse entendimento via ensino remoto.
As temáticas abordadas no ensino de genética em geral, são complexas de se entender,
exigindo em muitos casos, práticas que facilitem a percepção dos alunos, já que esta
disciplina é caracterizada por conter conceitos amplos, que demandam conhecimentos
específicos dentro da Biologia (ARAÚJO et al., 2017). Stacciarini e Esperidião (1999)
afirmam, na perspectiva do ensino da Anatomia Humana, percebe-se que, mesmo
havendo avanços tecnológicos e metodologias mais didáticas, está disciplina é
comumente ministrada de forma tradicional, constituindo princípios que restringem a
capacidade de comunicação e raciocínio crítico do aluno em aula. Devido ao caráter
extenso das disciplinas, é compreensível às dificuldades apontadas. Adicionalmente,
“Tópicos de Física” foi destacada como difícil por 13 (18%) estudantes, enquanto
“Bioquímica“ foi citada por 10 (13,9%) e “Botânica” por 09 (12,5%). Segundo Carmo e
Franco (2019), nos ambientes virtuais deve existir uma variedades de informações,
inerentes a conteúdos e atividades voltadas para orientação e auxílio das disciplinas,
visando o não desgaste de professores e alunos, já que carência física destes nas aulas
remotas, afeta diretamente o trabalho docente. Para cada uma das disciplinas citadas
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adiante, 03 (4,2%) alunos escolheram como disciplinas de fácil compreensão nos
parâmetros do ensino remoto, sendo “Histologia, Zoologia, Parasitologia e nenhum”.
Esse dado pode ser atribuído aos conteúdos de mais facil conhecimento, e que com
auxílios de recursos básicos, os professores podem melhorar as aulas por meio de
exemplificação e comparação dos temas explanados com a realidade cotidiana dos
estudantes.
Santos e Mendonça (2016) estabelecem que a partir da linha construtiva de
conhecimento, deve ocorrer o planejamento das atividades e tarefas avaliativas
executadas pelos discentes, nas quais, recomenda-se que o docente elabore estas, de
acordo com o que deseja nos resultados esperados de aprendizagem. Em relação ao
questionamento de como estes estudantes “avaliam a sua aprendizagem na disciplina
de Ciências/Biologia durante o ensino remoto”, 35 (48,6%) destacaram “satisfação
adequada” no aprendizado, 25 (34,7%) informaram “pouca satisfação” em função da
qualidade do ensino, e somente 12 (16,7%) qualificou como “muito satisfatória”. A
ausência presencial do professor e a permanência “forçada” no ambiente doméstico
durante as aulas, tem contribuído para maiores dificuldades, além da dificuldade na
compreensão dos conteúdos, a falta de interação física favorece o percentual de
insatisfação dos estudantes, mesmo considerando adequado, parece nítido que às
ferramentas digitais, não suprem a necessidades educacionais, destacando, com base
nos dados, que a visão dos alunos sobre o não rendimento escolar através do ensino
remoto é visível e relativo a cada um.
Aponta-se que o uso da tecnologia para a educação busca proporcionar
conexões entre professores e alunos, afim de construir no cenário pandêmico meios de
aprendizagens efetivas, compreendendo que o método de ensino remoto indica falhas
de incontestabilidade e aproveitamento nas atividades realizadas.
Ainda na consulta aos estudantes, foi perguntado se os “recursos tecnológicos
foram mais eficientes como metodologias didáticas nas aulas remotas de Ciências e
Biologia”. Como visualizado na Figura 02, o aproveitamento dos recursos tecnológicos
como o “Google Meet” tornou-se o método didático mais utilizado, por
aproximadamente 56 (77,8%) dos estudantes que responderam ao questionário.
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Figura 02. Recursos didáticos mais utilizados pelo professor durante as aulas remotas.
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Fonte: Os autores, 2021.

Para Santos (2017), com o suporte da plataforma digital gratuita, ás instituições
ajustam os recursos disponíveis como auxiliadores e amplificadores no âmbito
educacional, beneficiando professores nos materiais e métodos que irão contemplar
suas reuniões, bem como, grupos ou pessoas para que estas atividades estarão voltadas.
O Google Chrome facilita o processo de acesso a plataforma Google Meet, possibilitando
criações de salas virtuais ao gerar links, por meio de mídias sociais os alunos recebem
estes (links) e podem por telefone, tablets e computadores participar das reuniões/aulas
de modo rápido e prático. Este é um espaço virtual simples e seguro na sua finalidade,
suprindo as demandas escolares estabelecidas pelas gestões educacionais e fornecendo
aos alunos/professores que utilizam a plataforma recursos objetivos, como
compartilhamentos de telas (Power Point, Word, pdf, YouTube), chats rápidos, boa
qualidade de imagem, áudio e a vantagem de poder gravar reuniões/aulas para
disponibilizar aos que não participaram ou aos que desejam assistir novamente para fins
complementares, permitindo aos indivíduos satisfação coerente nas aulas e no ensinoaprendizagem.
Recursos como “Games digitais”, “murais colaborativos” e “slides” foram pouco
evidenciados como métodos de aprendizagem para estudantes que realizaram as
atividades escolares por meio da plataforma digital, citados respectivamente por, 05

143

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

(7%), 02 (2,8%) e 01 (1,4%) dos estudantes. Faz-se relevante argumentar que estes
recursos na percepção dos alunos não empregaram através do ensino remoto,
capacidade relevante para desempenhar práticas metodológicas que explorem o êxito,
competências e conteúdos abordados.
Nas aulas remotas, porém, estes recursos são considerados proativos nos
princípios e ações especificas do exercício educacional e em diferentes modalidades
docentes.
O ensino assegurado por tecnologias digitais adequadas e interativas permite
conexões para além de um universo moldado por elementos educacionais e contínuos,
a importância destas atividades no espaço virtual coletivo favorece a aprendizagem aos
estudantes, quebrando barreiras quanto a perspectiva presenciais e físicas,
empregando os vínculos virtuais que tendem a contribuir na qualidade da educação,
persistindo às limitações viventes na educação remota (ARRUDA, 2020).

4.2. Ensino remoto na perspectiva dos professores
Quanto aos dados do questionário dos 28 professores, 20 (71,4%) são de
“professores de escolas públicas”, 04 (14,3%) de “instituições privadas” e 04 (14,3%)
docentes de rede “privada e pública”. Dos professores investigados, 18 (64,3%),
lecionam ao mesmo tempo nas disciplinas de Ciências e Biologia, 08 (28,6%) ministram
apenas Ciências, e 02 (7,1%), lecionam apenas Biologia. As atividades realizadas durante
a pandemia alterna muito quando o professor comenta sua colaboração para com
disciplinas especificas, “sim” 19 (67,8%) dos docentes garante que lecionaram, 04
(14,3%) “não” utilizaram nenhuma atividade remota e 05 (17,9%) “às vezes” integraramse em aulas nas plataformas digitais.
Na Figura 03, podemos compreender melhor a distribuição das respostas sobre
atividades ministradas e que julgam ter contribuído para com as aulas em momento
pandêmico.
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Figura 03. A questão indagava se o docente havia ministrado atividades em aulas em Ciências/Biologia
durante o isolamento social.
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Fonte: Os autores, 2021.

Quando questionados sobre “sentiram alguma dificuldade para ministrar as
aulas de Ciências/Biologia através do ensino remoto? Aponte algumas dessas
dificuldades” 20 (71,4%) “sim”, 04 (14,3%), falam que “às vezes” se encontraram
submetidos às complicações do ensino remoto e 04 (14,3%) “não” constataram
existências de problemas nas aulas remotas. É possível destacar alguns exemplos
comentados por professores e quais dificuldades são mais comuns na prática docente
no ambiente virtual (Quadro 02).
Quadro 02. Dificuldades apontadas pelos professores.
Exemplos de respostas dos professores
“Ausência de acesso à internet de qualidade, dificuldade na interação com os
alunos durantes as aulas pelo meet, muito material para produzir em pouco tempo
e carga horária que não condiz com uma realidade de aulas online”.
Sim

Uma dificuldade foi o uso de novas ferramentas, como o Google forms por
exemplo. Outra foi o acesso à internet precário dos alunos. Além da falta de
equipamentos por parte dos alunos, como celulares e computadores.
“Produzir vídeo aulas e receber as atividades respondidas pelos alunos”.

Não
Às vezes

“Não me deparei com nenhum problema até aqui”.
No início das aulas, tivemos que buscar ferramentas que se adaptassem a nossa
realidade e criar estratégias para o ensino.
“Senti apenas no início, até conseguir me adaptar”.
Fonte: Os autores, 2021.
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Para atender as demandas emergenciais, os docentes buscaram suporte as
ferramentas tecnológicas para se adaptarem e disponibilizar aos seus discentes
atividades que buscassem suprir a ausência do ambiente escolar, no entanto, estes
professores enfrentaram/enfrentam inúmeros desafios diante dos equipamentos e
processos de manipulação destas praticas no ensino remoto, onde, embora exerçam seu
papel profissional efetivamente, a maioria ainda está em adaptação quanto as
tecnologias incorporadas a esse modelo de educação. Barreto e Rocha (2020), destacam
que os professores se reinventam cada vez mais para se adaptar ao período de
pandemia, tendo em vista que, a ausência de formação adequada torna a busca ainda
mais intensa, para conseguir formular aulas proveitosas e de qualidade aos estudantes.
A necessidade de ajustes evidenciou algumas fragilidades na assistência aos professores
pelos setores educacionais, quando solicitando estratégias que pudessem auxiliar na
qualificação dos profissionais da educação.
Quanto as questões, resultados semelhantes ao discutido anteriormente, foram
observados na pergunta “se o professor sentiu alguma dificuldade para ministrar algum
conteúdo de Ciências/Biologia através do ensino remoto? Cite exemplos de conteúdo.”,
no total 16 (57,1%) professores relataram “sim” para obstáculos na ministração dos
conteúdos, enquanto, “não” e “às vezes” contabilizaram cada um 06 (21,4%) das
respostas. Podemos verificar no Quadro 03 às razões e dificuldades apresentadas por
professores ao ministrar determinados conteúdos.
Quadro 03. Dificuldades apresentadas na abordagem de determinados conteúdos.
Exemplos de respostas dos professores
“Reino Plantae, Reúno Fungi, aulas presenciais são bem mais ricas porque
podemos usar espaços não formais de ensino e fazer o aluno ter contato direto.
Infelizmente pelas aulas remotas os alunos não se sentiram tão motivados”.
Sim

“Em relação ao tempo. É um período de adaptação para o professor dinamizar
suas aulas, produzir materiais adequados para essa modalidade, o tempo da
aula é diferenciado”.
“Conteúdos de introdução a química e física que envolvem cálculos e genética”.
“Não me deparei com nenhum problema até aqui”.

Não

“Não nos conteúdos, mas em adapta-los para uma melhor manipulação e
compreensão por meio das ferramentas digitais”.
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Às vezes

“Conteúdos de introdução a química e física que envolvem cálculos e genética”.
Fonte: Os autores, 2021.

Desenvolver planos pedagógicos dentro do universo educacional junto ás
tecnologias permite que os princípios da formação escolar permaneçam limitados em
sua maioria, o investimento nas novas estratégias comportam possibilidades amplas e
significativas nos mecanismos de aprendizagem, mas, ministrar aulas práticas e
tradicionais de ensino fornece aos docentes diversas maneiras de expandir os conteúdos
das disciplinas, explorando no diálogo, nas demonstrações com auxílio de recursos da
própria sala de aula, por exemplo, o uso de quadro e giz, recursos pertencentes ao
ambiente escolar, contribui diretamente na competência da aula executada, além da
comunicação direta entre alunos e professores no decorrer da explanação, facilitando a
compreensão e raciocínio lógico dos estudantes. Segundo Pessoa (2020), os anseios
identificados em grande parte dos professores atualmente é devido as adversidades
escolares que poderão, inclusive, desencadear maiores consequências em função da
desgastante jornada de trabalho associada as atividades em ambiente doméstico e
outras atividades inerentes ao modelo de ensino remoto.
Quanto aos recursos tecnológicos utilizados pelos professores para ministrar as
aulas de Ciências e Biologia, podemos destacar os apontados como mais relevantes para
o ensino remoto atualmente (Figura 04). Como observado na Figura 04, os recursos
didáticos mais relevantes para 21 (77,8%) dos professores foram as “Videoaulas”,
seguidos de “Ambientes Virtuais” declarados por 16 professores (59,3%), “Google
Meet” por 15 (56,6%) e “Google Classroom” por 12 (44,4%). Na percepção dos docentes
estes são os recursos mais viáveis as praticas didáticas no ensino remoto. Pinheiro et al.
(2019), afirmam que a aplicação de apenas um recurso educacional não estabelece
resultados conclusivos sobre a relevância da aprendizagem remota. É preciso introduzir
outros elementos que permitam maior compreensão e sucesso do processo de ensino
e aprendizagem, contribuindo para o melhor rendimento escolar, fornecendo de forma
gradativa o conhecimento de amplas ferramentas e recursos tecnológicos educacionais.
Dessa forma, é importante que a utilização das ferramentas tecnológicas permita a
utilização concomitante de diferentes recursos disponíveis e que estes possam ser
complementares uma o outro. Assim como ocorre em aulas presenciais, é amplamente
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significante o desenvolvimento de novas formas avaliativas, amparadas por ferramentas
adequadas e disponibilizadas no ambientes virtuais de ensino (DIAS, 2008; DIAS et al.,
2008; OLIVEIRA 2019).
Figura 04. Recursos tecnológicos mais utilizados pelo professor durante as aulas remotas de
Ciências/Biologia.
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Fonte: Os autores, 2021.

Os recursos tecnológicos promovem formas alternativas de avaliação e
acompanhamento dos alunos que utilizam os ambientes online de ensino, fornecendo
para professores feedbacks voltados ao avanço e melhoria de atividades remotas e
progresso do aluno (TINOCA; OLIVEIRA, 2013).
Ainda de acordo com a Figura 04, os “Games Digitais” e o “Zoom” foram
apontados, respectivamente, por 07 (25%) e 01 (3,6%) docentes como recursos menos
proveitosos para os alunos, no decorrer das atividades remotas. Atividades didáticas
compatíveis e efetivas induzem a construção de dissentimento, familiaridade e aptidão
individual e coletiva em solucionar questões voltadas para novos ferramentas de
comunicação e conteúdos, mecanismos que oportuniza benefícios na aprendizagem
colaborativa (SALMON, 2004).
Quando os professores foram questionados em “como você avalia a
aprendizagem dos alunos na disciplina de Ciências/Biologia durante o ensino remoto”,
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14 (50%) informaram total descontentamento na qualidade do ensino remoto indicando
“pouco satisfatório”, 09 docentes (32,1%) julgaram como “adequado”, 01 (3,6%)
classificou como “ muito adequado”. Isso mostra uma incerteza parcial dos professores
sobre a relevância deste modelo educacional como alternativa de ensino. Segundo
Cunha et al (2020), o reconhecimento do ensino remoto emergencial revela que é
inconsistente a validade deste na realidade educacional brasileira. É compreensível que
esse processo de adaptação tenha como perspectiva diminuir os danos decorrentes do
momento pandêmico, mas que os sistemas educacionais diante as limitações dos
professores e alunos precisam refletir sobre quais condições e contextos esse modelo
educacional foi voltado, buscando uma igualdade educacional e garantia na qualidade
do ensino no país.
Ao serem indagados “Como você avalia o seu desempenho ao ministrar aulas de
Ciências/Biologia durante o ensino remoto?” 16 (57,1%), alegaram ser “adequado”, 07
(25%) consideram “pouco satisfatório” e 04 (14,3%), avaliaram “muito satisfatório”
(Figura 05). O ambiente virtual tem permitido melhorar a interação dos profissionais da
educação às ferramentas tecnológicas, bem como, aos discentes, contudo, o professor
ainda tem sentido dificuldade no planejamento das aulas online e estratégias utilizadas,
seja pela demanda de trabalho, disponibilidade de tempo, qualidade de acesso à
internet, ambientes não tão favoráveis à realização das aulas, cobranças diárias das
instituições e/ou ainda dificuldade de interação com os alunos. Especialmente, porque
o professor na sociedade digital, permanece com a função de atuar com
responsabilidade social, de modo consciente e crítico, priorizando o posicionamento
múltiplo e coeso na formulação da aprendizagem, buscando introduzir novos olhares a
partir das novas dinâmicas tecnológicas. Rosseto et al (2020) informam que é
considerável apontar a fragilidade na qual os professores se encontram, exercendo uma
função para qual não estavam preparados, o processo de adaptação ocasiona estresse
e ansiedade nestes docentes, podendo levar a consequências prejudiciais e
impactantes, nos termos pedagógicos, especialmente, devido a sobrecarga das
atividades remotas emergenciais. Podemos destacar, que a maioria dos professores
ainda não adaptado as “novas metodologias do ensino remoto, dessa forma, tendem a
se posicionar diante destes questionamentos de forma intrigante, já que na maioria das
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aulas ministradas houve algum imprevisto/dificuldade, tanto por partes dos docentes,
como por seus alunos.
Segundo Lima (2012), a forma mais adequada de se investir em educação é
melhorar os ambientes escolares, como a infraestrutura das escolas, inserir
equipamentos tecnológicos e priorizar a formação continuada dos docentes, com isso,
seria esperado melhores e significativos resultados na qualidade da educação e
desenvolvimento destes, através dos recursos tecnológicos dentro do contexto escolar.
Figura 05. Autoavaliação do desempenho de professores ao ministrar aulas de Ciências/Biologia durante
o ensino remoto.

2

1

1

Pouco satisfatória
Adequada
14

Muito satisfatória
Ainda estou avaliando

9

Nenhum

Fonte: Os autores, 2021.

As modificações inerentes a utilização das tecnologias digitais incorporam uma
série de incertezas sobre o uso e propósito destes recursos para professores e
estudantes, sendo válido, a reflexão quanto aos desafios e vivencias experienciadas
neste processo de adequação educacional em função da emergência pandêmica,
ocasionando discussões, observações das novas práticas pedagógicas e como proceder
na inclusão destes instrumentos tecnológicos na educação atualmente e futuramente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisar a percepção dos docentes e discentes com o uso das tecnologias digitais
em aulas remotas de Ciências e Biologia, ao longo do período de pandemia da COVID-
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19, nos possibilitou realizar reflexões quanto a diversidade de interpretações em como
estes recursos tem contribuído para o aprendizado dessas disciplinas.
Pode-se concluir que a partir da percepção dos entrevistados os recursos
tecnológicos para as disciplinas de Ciências e Biologia não alcançaram o desempenho
ideal, entretanto, as dificuldades apontadas pelo uso das ferramentas tecnológicas
parece está associado a insegurança e preocupação do docente, em como abordar e
desenvolver temáticas de natureza prática no ensino remoto, sem diminuir o
aprofundamento inerente aos temas e conteúdos, e a dificuldade por parte dos
discentes em acessar as aulas e o receio em não aprender parte dos conteúdos.
Adicionalmente, a maioria dos professores e alunos concordaram que alguns
conteúdos são mais difíceis de trabalhar no ensino remoto, entretanto, consideraram
essa modalidade de ensino um suporte educacional relevante, caracterizado por
serviços essências e necessários na percepção educacional, frente a pandemia.
Diante do cenário e atribuindo aos questionamentos realizados, percebe-se a
necessidade de favorecer uma formação compatível aos docentes, com abordagem nos
recursos tecnológicos e a melhor forma de utiliza-los com os discentes, atendendo,
assim, aos ajustes do processo de educação remota, trazendo mais inclusão, agregando
práticas pedagógicas de qualidade, diminuindo o estresse e ansiedade dos atores desse
processo.
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RESUMO
No ensino de Biologia, as aulas práticas são de suma importância nos processos de
compreensão conceitual e de construção de conhecimento, uma vez que possibilitam a
formação de alunos críticos e reflexivos. É importante que no processo ensino e
aprendizagem ocorra a interação entre a teoria e a prática. A disciplina de Genética é
uma das áreas com maior dificuldade de compreensão no ensino de Biologia. Essas
dificuldades foram agravadas com a adoção da modalidade de ensino remoto, como
medida de prevenção contra o novo coronavírus, impossibilitando assim a execução de
aulas práticas no ambiente escolar. O objetivo deste trabalho foi realizar um
levantamento de aulas práticas de Genética utilizando materiais alternativos de baixo
custo que possam ser adaptadas para a modalidade remota, visando assim contribuir
com ferramentas úteis no ensino de Genética para os professores da Educação Básica,
principalmente no contexto do ensino remoto.
Palavras-chave: Recursos Didáticos. Ensino de Biologia. Educação básica.

1. INTRODUÇÃO
O ensino de qualidade nas escolas públicas está sendo um dos problemas da
educação brasileira, que recorrentemente vem sendo discutido nas redes institucionais,
pois a sociedade vem atualmente exigindo um ensino que forme cidadãos críticos e
reflexivos (FALA et al., 2010). Devido às dificuldades que os alunos vêm enfrentando
durante as aulas, ocorrem prejuízos de aprendizagem no conteúdo de Genética, que é
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lecionado por vezes somente na teoria, limitando-se ao conteúdo baseado nos livros e
apostilas, sem relacioná-lo com o cotidiano dos estudantes.
Os conceitos de Genética são frequentemente referidos como difíceis de
compreender, dessa forma, surge a necessidade de se utilizar métodos diferenciados, a
fim de estabelecer a relação teoria e prática a partir da realização de aulas práticas e da
aplicação diversos modelos de atividades lúdicas de forma mais dinâmica, visando
possibilitar um melhor aprendizado para o aluno (ROCHA et al., 2012). Assim, o
professor deve utilizar recursos didáticos para facilitar a compreensão do conteúdo para
que o aluno seja mais dinâmico e ativo, proporcionando um aprendizado significativo
de Genética.
Esta área vem enfrentando algumas dificuldades, como despertar o interesse do
aluno, fazê-lo entender processos que envolvem conceitos abstratos e descobrir formas
de ajuda-lo a perceber a relação que existe entre os conhecimentos científicos e o
cotidiano (ROCHA et al., 2012). Neste contexto, a aplicação de atividades práticas pode
viabilizar o aumento do rendimento do processo de aprendizado.
Para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, é importante que o
professor utilize ferramentas estratégicas, como aplicações de práticas lúdicas que
facilitem o aprendizado (FREITAS et al., 2011). Pois a participação dos alunos contribui
muito para o processo de construção do conhecimento, tornando os conceitos no
ensino de Genética mais fáceis de compreender.
As atividades práticas envolvem a experimentação científica e podem ser
abordadas desde conteúdos propostos nos livros didáticos, assim como temas
transversais das diretrizes curriculares, podendo também ser trabalhado a
interdisciplinaridade e a contextualização (PEREIRA, 2014). O uso de metodologias ativas
estratégicas é um dos instrumentos que leva de maneira dinâmica o conhecimento
científico como forma de aprendizagem para o aluno.
Segundo Krasilchik (2008), as aulas práticas não são muito utilizadas no ensino
de Biologia e entre as principais justificativas dos docentes encontram-se: falta de
tempo suficiente para a preparação do material, falta de conhecimento para organizar
experiências, falta de segurança para controlar a classe e também a não disponibilidade
de equipamentos e/ou instalações adequadas.
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Os fatores supracitados não justificam a total ausência de aulas práticas no
ensino de Biologia, uma vez que existem várias metodologias didáticas desafiadoras
para o aluno e fáceis de serem construídas com materiais alternativos de baixo custo e
que podem ser trabalhada em qualquer espaço da escola, tornando-se um incentivo
para a formação dos jovens, permitindo ao aluno solucionar problemas por meio da
investigação, da interpretação de dados, do planejamento e da elaboração de hipóteses.
Além disso, o cenário atual do distanciamento social ocorrido em virtude da
pandemia do coronavírus (COVID-19), fez com as instituições de ensino adotassem
novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Entre os principais desafios
dessa modalidade está a realização de aulas práticas, essenciais para compreensão de
conteúdos e aplicação da teoria (ANDRADE, PINHEIRO e PINHEIRO, 2020). Portanto, a
relação do aluno com prática no processo de ensino e aprendizagem é essencial para
uma melhor compreensão e interação nas aulas, principalmente em disciplinas que
apresentam conteúdos apontados pelos discentes como “complexos”, a exemplo da
Genética.
A partir das dificuldades que os alunos têm em compreender os conteúdos
relacionados ao ensino de Genética e tendo em vista a suspensão das aulas práticas
presenciais, observou-se a necessidade de catalogar aulas práticas com uso de materiais
alternativos, como instrumento eficaz na complementação de conceitos teóricos,
permitindo que os alunos possam reforçar seu aprendizado mesmo no contexto do
ensino remoto e/ou híbrido.
Devido a necessidade de dar prosseguimento com atividades práticas no ensino
remoto, foi realizado o levantamento de aulas práticas de Genética utilizando materiais
de baixo custo para que possam ser utilizados por professores do ensino básico. O
objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura para sistematizar as aulas
práticas de Genética com uso de materiais alternativos que podem ser aplicadas durante
o ensino remoto, facilitando a compreensão do conteúdo abordado em sala de aula.
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2. A PROBLEMÁTICA DA FALTA DE AULAS PRÁTICAS E O PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM
O processo educacional é estabelecido pela sociedade, refletindo-se na
sociedade e na vida das pessoas. Com isso, é necessário que o professor renove suas
formas de repassar o conteúdo aos alunos no ensino de Biologia, para que os mesmos
se mantenham motivados a aprender e consequentemente adquirirem bons resultados
para uma educação significativa.
Durante as práticas, os alunos ficam mais atentos e aprendem a construir seus
próprios conhecimentos, os associando com o cotidiano (BORGES et al., 2011). Além
disso, às vezes, o aluno não consegue acompanhar o raciocínio do professor durante as
aulas teóricas e isso acaba desmotivando-os.
Segundo Lima e Garcia (2011), trabalhar o ensino de Biologia com atividades que
aproximam o conteúdo com a realidade pode tornar a aprendizagem um processo mais
interessante e prazeroso, auxiliando o aluno a compreender o assunto teórico, além de
ser um bom caminho para a construção de uma alfabetização científica. No entanto, o
ensino de Biologia está voltado apenas para os livros didáticos, e o que acontece, são
poucas aulas práticas na sala de aula, em laboratório, ou até mesmo fora da escola.
É evidente que as dificuldades existentes no ensino de Biologia têm prejudicado
muito a aprendizagem dos alunos. Porém, não se pode responsabilizá-los totalmente
por essa situação, pois o professor tem muita influência no processo de ensino e
aprendizagem. O fato de os alunos estarem desmotivados nas aulas de Biologia é reflexo
não só do meio externo à escola, mas resulta da organização da escola e principalmente
dos tipos de metodologias de ensino que o professor utiliza em suas aulas. É certo que
a ausência de aulas práticas ou de outras metodologias ativas têm afetado de forma
negativa o ensino de Biologia.
A principal ferramenta de ensino utilizada pelo professor, o livro didático precisa
conter sugestões de práticas, uma vez que são os próprios professores que escolhem o
livro que será adotado, cabe a eles escolherem o melhor instrumento para que facilite
a implantação deste método pelo professor (SILVA et al., 2011). Com isso, o grande
responsável pela realização deste processo de aprendizagem efetiva é o docente.
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Acrescenta-se ainda uma formação acadêmica deficiente, dificultando a segurança em
ministrar aulas práticas; a falta de recursos; e a falta de tempo, que constituem os
principais fatores apontados para que as aulas expositivas teóricas continuem sendo a
modalidade didática mais utilizada pelos professores no ensino de Biologia.

3. A IMPORTÂNCIA DAS AULAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
As atividades práticas estimulam a curiosidade e a atenção dos discentes, sendo
facilitadoras da compreensão. Por meio das práticas, o aluno consegue visualizar melhor
os fenômenos, reações e todo o conteúdo abordado em sala, uma vez que é o sujeito
da aprendizagem (MIRANDA et al., 2013). Assim, é de suma importância que uma
instituição de ensino, seja ela pública ou particular, valorize as atividades práticas.
Durante as aulas práticas é necessário que o professor participe junto com os
alunos durante a realização das práticas, para que possam tirar as dúvidas que surjam e
acompanhar o desenvolvimento dos alunos, para ver se os conceitos que os alunos estão
adquirindo estão corretos (BORGES et al., 2011).
De acordo com Borges et al. (2011), durante as aulas práticas, os alunos
despertam a curiosidade e o interesse em aprender o conteúdo, pois conseguem
enxerga-lo sob uma nova ótica, associando a interação e o prazer de aprender.
A aplicação de aulas práticas realizadas na sala de aula pode ajudar a
compreender os conteúdos abordados durante a parte teórica da aula e podem ser
reproduzidos em casa com recursos de baixo custo e fáceis de serem encontrados no
domicílio, contribuindo para a aprendizagem dos alunos nestes tempos de pandemia da
COVID-19. Tendo em vista que diante das barreiras atuais impostas pelo isolamento
social, as inovações e adaptações dos métodos de ensino são extremamente
necessárias, de modo que as práticas tradicionais de ensino devem ser reestruturadas.
Entretanto, a utilização de práticas diferenciadas ainda é vista por muitos
professores como uma barreira. Mas, existem diversas metodologias ativas disponíveis
para facilitar a prática docente no que diz respeito ao ensino remoto.
Diante do exposto, os modelos didáticos são ferramentas sugestivas eficazes na
prática docente, principalmente no ensino de Biologia. A utilização das aulas práticas
está centrada aos limites e nas possibilidades para a sua aplicação na prática escolar
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(OLIVEIRA et al., 2014). No entanto, considerando a modalidade de ensino remota, o
docente deve buscar alternativas que os alunos possam reproduzir em casa ou realizalas virtualmente. Nesse sentido, seguem atividades práticas de Genética, facilmente
adaptáveis ao ensino remoto.

4. LEVANTAMENTO DE AULAS PRÁTICAS DE GENÉTICA QUE UTILIZAM
MATERIAIS DE FÁCIL ACESSO E BAIXO CUSTO ADAPTADAS AO
ENSINO REMOTO
4.1. Jogo da memória: onde está o gene? (PAES et al., 2009)
O objetivo desta prática é auxiliar na fixação de conceitos básicos de Genética e
manter o interesse dos alunos nas aulas de Biologia por meio de um jogo de memória.
Antes de iniciar o jogo o professor aborda temas relacionados à Genética para
que os alunos compreendam o significado correto de cada termo e posteriormente
confeccionem as cartas do jogo, desenvolvendo e fixando o significado correto de onze
termos genéticos, colocando em questão os cinco processos (mitose, meiose,
transcrição, tradução e mutação); quatro estruturas (DNA, RNA, cromossomo e gene) e
os dois estados caracterizadores de termos desta matéria (homozigoto e heterozigoto).
Prepara-se os três tipos de cartas: as cartas que possuem nomes de estruturas ou
processos relacionados com genética, as que possuem figuras relacionadas aos
conceitos e que possuem a função/conceito das estruturas. Os alunos vão tentando
acertar as cartas correspondentes e o professor por meios digitais consegue promover
essa dinâmica.
Esta atividade auxilia no processo de desenvolvimento do aprendizado, uma vez
que estimula o raciocínio, o estudo fora do ambiente da sala de aula, a integração com
os colegas, além de aumentar a autoestima e a responsabilidade. A prática o ajudará na
fixação dos conceitos e ganha quem tiver mais trincas relacionadas corretamente.

4.2. Bingo das Ervilhas - 1ª lei de Mendel (PEREIRA, 2013)
A partir de um bingo onde são abordados conceitos importantes como Alelos,
Homozigoto e Heterozigoto, Genótipo, Fenótipo e noções de Dominância e
Recessividade, o bingo das ervilhas é um jogo simples abordando a temática da 1ª lei de
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Mendel e tem como objetivo: facilitar a compreensão por parte dos alunos sobre
conceitos importantes da genética, as leis de Mendel e os respectivos cruzamentos das
características das ervilhas.
Distribui-se as cartelas virtuais para os alunos (criadas a partir de aplicativos
gratuitos disponíveis na internet), o professor coloca as fichas com os genótipos no saco
de pano e faz o sorteio de um a um, o jogo termina quando um aluno completa toda
cartela e grita "Mendel!!".

4.3. Construção de modelo didático para o ensino de
biologia: Meiose e variabilidade genética (OLMO et al.,
2014)
A prática sobre a meiose e a variabilidade genética permite despertar e manter
o interesse dos alunos através de metodologias alternativas que proporciona a
integração entre o conteúdo e as atividades práticas, estimulando o processo de
aprendizagem. Este modelo didático tem como principal objetivo a demonstração do
pareamento dos cromossomos homólogos durante a meiose para entender a origem da
variabilidade genética nos organismos com reprodução sexuada.
Os estudantes devem construir utilizando placas de EVA modelos de
cromossomos, posteriormente os cromossomos devem ser pintados de cores diferentes
e em seguida, os estudantes devem fazer pareamentos, fotografá-los e enviá-los ao
professor, para que ele possa corrigir eventuais.

4.4. O baralho como ferramenta no ensino de genética
(SALIM et al., 2007)
Esta atividade proporciona a visualização e a manipulação dos eventos mais
importantes que acontecem com o material genético durante os processos de divisão
celular e também auxilia nos conceitos fundamentais como cromossomos, locos gênico
e alelo.
São necessários dois jogos de cartas de baralho. Separa-se os baralhos de modo
a compor um jogo com duas sequências de naipes vermelhos (ouro-ouro e copas-copas)
e dois pretos (paus-paus e espada-espada). As cartas de naipes vermelhos representam
a linhagem materna e os pretos, a linhagem paterna. Cada naipe representa um
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cromossomo com uma sequência de loci de A a K (ás até rei). O coringa é utilizado como
centrômero. Para representar uma célula 2n=2 (ou 2n=4) deve-se considerar que a
sequência de cartas com naipe vermelho representa um cromossomo homólogo à
sequência de cartas com naipe preto. Forma-se 2 grupos de cartas, onde o grupo 1
representa o naipe ouro (materno) é homólogo ao naipe paus (paterno) e o grupo 2 o
naipe copas (materno) é homólogo ao naipe espadas (paterno).

4.5. Cromossomos, Gene e DNA: Utilização de modelo
didático (TEMP et al., 2011)
A prática com o tema Cromossomos, Gene e DNA proporciona uma base para a
compreensão de definições como cromossomos homólogos, hereditariedade, cariótipo,
identificação do sexo, presença de síndromes, entre outros. Trata-se de um modelo
didático construído considerando conceitos tradicionais de Biologia amplamente
utilizados no ensino de Genética.
O material a ser utilizado para confecção do material genético é: 2

EVA

nas

cores preta e amarela, tamanho 30x40; uma cola especial para EVA; tinta acrílica nas
cores preta e branca; 22 palitos de dente, um pincel pequeno; uma folha de papel e um
lápis.
Para montar um nucleotídeo, cola-se um palito de dente entre o círculo e o
pentágono e outro entre o pentágono e a metade do retângulo. Repete-se esse
procedimento oito vezes. Com os nucleotídeos o professor pode pedir ao aluno que
mostre o pareamento entre as bases, revisando conceitos como: estruturas formadoras
de um nucleotídeo (açúcar, base, e fosfato), bases púricas (Adenina e Guanina) e
pirimídicas (Citosina e Timina), estrutura de dupla hélice do DNA (duas fitas), entre
outros. Um dos conceitos mais difíceis de ser compreendido pelos estudantes é a
diferença entre cromossomo e gene. Com este modelo há a representação de um
cromossomo duplicado e o gene como parte integrante do cromossomo. O
entendimento de que os nucleotídeos formam os genes também é de difícil assimilação.
Com este modelo o professor consegue apresentar a estrutura do nucleotídeo, (açúcar
+ base), explorar conceitos de RNA, apresentando diferenças entre DNA e RNA. A partir
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dos modelos propostos, o professor e os alunos podem criar novos modos de explorar
o material confeccionado.

4.6. Brincando

com

o

Sistema

Sanguíneo:

proposta

alternativa para o ensino dos grupos Sanguíneos ABO
(BASTOS et al., 2010)
A prática Brincando com o Sistema Sanguíneo é um complemento do conteúdo
teórico relacionado ao sistema sanguíneo ABO.
Os materiais necessários são: bolas de isopor pequenas; palitos de dente;
miçangas de duas cores diferentes; fita adesiva; tinta e caixas que podem ser feitas de
papel ou outro material, onde serão feitas as simulações.
No procedimento, as bolas de isopor devem ser pintadas de vermelho,
representando as hemácias, os palitos de dente representarão os anticorpos e os
antígenos. Metade dos palitos de dentes deve ser coberta com fita adesiva vermelha e
a outra metade com fita adesiva azul, as pontas devem permanecer descobertas e serem
pintadas da mesma cor da fita adesiva. Nos palitos que representam os antígenos, deve
ser encaixada, em uma de suas pontas, uma miçanga da mesma cor da fita adesiva e os
palitos que representam os anticorpos permanecerão sem as miçangas. A utilização
desse modelo didático é muito importante para os alunos e pode ser usado como
demonstração pelo professor, ou pode confeccionar vários kits e os próprios alunos
simularem os grupos sanguíneos e diversas situações de transfusões sanguíneas.
Combinar e recombinar com os dominós (KLAUTAU-GUIMARÃES, 2008)
A prática “Combinar e recombinar com os dominós” tem como principal objetivo
apresentar um modelo didático que pode ser utilizado com alunos do Ensino Médio para
melhor entendimento do comportamento do material genético durante as divisões
celulares.
Os materiais utilizados são: jogo de dominó e papel para colagem nos dominós.
Os cromossomos são montados nas peças de dominó para o melhor aproveitamento
das 28 peças do dominó, foi definida uma composição de 2n= 14, sendo que os sete
cromossomos de origem paterna foram representados na cor azul e os sete de origem
materna, na cor vermelha. Cada cromossomo foi representado por duas peças, cada
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peça representando uma cromátide, visando facilitar a visualização da dinâmica da
separação das mesmas no processo de divisão celular. Utiliza-se um recorte de
cromossomos de cor diferente do recorte da origem parental para simular diferentes
alelos. Este modelo pode ser montado para diferentes genomas, diferente ploidias e
cromossomos até um máximo de 2n= 14 utilizando um jogo de dominó.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a suspensão das aulas presenciais em virtude da pandemia do
novo coronavírus, o ensino remoto tornou-se a alternativa adotada por muitas escolas
da Educação Básica, de forma que essa modalidade acarretou em uma maior dificuldade
na realização de aulas práticas. Essas dificuldades podem ser contornadas utilizando-se
roteiros de aulas práticas em que o discente pode executar em casa, com materiais de
baixo custo e fácil acesso. Diante das pesquisas realizadas de aulas práticas de genética
com materiais alternativos, pode-se considerar que os modelos didáticos podem ser
auxiliadores na prática docente diante da abordagem de conteúdos que, muitas vezes,
são de difícil compreensão pelos estudantes.
Dessa forma, o levantamento de aulas práticas com materiais alternativos como
instrumento eficaz na complementação de conceitos teóricos possibilitará aos
professores a utilização de aulas mais dinâmicas que auxiliem no aprendizado do aluno,
estimulando a curiosidade, a criatividade e proporcionando a construção do
conhecimento significativo.
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RESUMO
O ensino de Biologia tem sido auxiliado pelo uso de ferramentas tecnológicas que são
atrativas e acessíveis a maioria dos estudantes. O presente trabalho teve como objetivo
analisar a eficiência da aplicação de metodologias lúdicas associadas a ferramentas
tecnológicas no ensino de genética na perspectiva de professores e alunos do ensino
médio. A presente pesquisa foi caracterizada como uma abordagem quali-quantitativa,
para tanto, foram utilizados videoaulas e questionários on-line. Os resultados a partir da
perspectiva dos investigados mostraram que a maioria dos alunos tiveram preferência
e relataram maior facilidade de compreensão a partir da aula lúdica, quando comparada
a aula tradicional. Também se constatou que a maioria dos professores apresentam boa
afinidade e melhor aproveitamento a partir das metodologias lúdicas. Com a efetivação
deste estudo, foi possível constatar a importância da utilização da ludicidade em
conteúdos de genética, visto que, esta contribui para a aprendizagem de assuntos
considerados mais complexos pelos estudantes da educação básica.
Palavras-chave: Ludicidade. Recursos tecnológicos. Ensino de Biologia. Educação Básica.
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1. INTRODUÇÃO
As metodologias tradicionais de ensino no qual o professor é considerado como
transmissor do conhecimento e os alunos apenas ouvintes, parecem não ser tão efetivas
em algumas áreas de ensino quando utilizadas de forma isolada, em especial nos
conteúdos de Biologia, visto que, apresentam uma gama de terminologias, processos e
ciclos a serem compreendidos pelos estudantes. Atualmente, o acesso à informação tem
sido facilitado pelo uso das ferramentas tecnológicas associadas a ludicidade, como
programas de vídeos animados aliados a dispositivos eletrônicos, que tem se mostrado
bastante atrativas e já fazem parte do cotidiano da maioria dos estudantes, inclusive,
dentro das escolas. Por outro lado, essa facilidade tem diminuído o interesse dos
discentes pelas metodologias tradicionais, consequentemente, dificultando a vida de
professores que não acompanharam e/ou não integraram essas tecnologias as suas
estratégias de ensino (MORAN, 2015).
Contudo, é importante que os professores de Biologia tenham consciência que
mesmo com acesso a informações, a maioria dos alunos ainda não têm o total
discernimento em filtrar e/ou compreender os conhecimentos dessa área de forma
correta, visto que, os conteúdos de Biologia são comumente abstratos, dificultando essa
aprendizagem. Na maioria das vezes o problema está associado ao interesse do aluno
e/ou ao tema trabalhado. Dentro deste contexto, é dever e competência do professor
mediar o conhecimento e desenvolver essas habilidades em seus alunos (BRASIL, 2001;
TEODORO; CAMPO, 2016).
Com relação ao emprego de abordagens lúdicas no ensino de Biologia, sabe-se
que estas trazem a possibilidades de proporcionar uma aprendizagem de forma mais
ativa e prazerosa. Dessa forma, a aprendizagem por meio do lúdico se torna menos
cansativa e mais satisfatória para o aluno (LUCKESI, 2005).
Os conteúdos de genética, incluídos no currículo da disciplina de Biologia no
ensino médio, são uma das temáticas que apresentam, na maioria das vezes, resistência
por parte dos alunos. Esta situação está associada ao fato dela ser interdisciplinar com
outros campos, como matemática e física, bem como, por requerer dos estudantes um
entendimento lógico relacionado aos seus processos para que seja entendida em todo
seu contexto (MOURA, 2013). Dessa forma, torna-se necessário trabalhar os conteúdos
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de genética de forma dinâmica para que os alunos consigam assimilar as informações
de forma prática e assim desenvolvam um pensamento crítico e reflexivo sobre o
assunto trabalhado. Dessa forma, podem desenvolver uma maior aptidão a realizar
buscas, analises, aprimoramento do conhecimento e leituras mais produtivas (BRASIL,
2001).
Diante do cenário apresentado, mostrou-se relevante examinar, exibir e levantar
questões relacionadas à importância da utilização de práticas lúdicas no ensino de
genética, visto que, o processo de ensino e aprendizagem destes conteúdos no
ambiente escolar, é um constante desafio a ser enfrentado pelos educadores diante da
evolução das metodologias educacionais. Nesse sentido, o presente trabalho teve como
objetivo analisar a aplicabilidade de metodologias lúdicas no ensino de genética na
perspectiva de alunos e professores do ensino médio.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
No ensino de Biologia, quando o aluno se depara com conteúdos associados a
diferentes terminologias que não fazem parte do seu cotidiano, a informação não é
aprendida de forma significativa, tornando-se apenas parte de um processo de
memorização mecânica e não consolidada. Diante deste contexto, no decorrer de
muitas décadas, foi discutido sobre a educação tradicional e os seus meios educacionais,
inúmeros foram os educadores que investiram seu tempo em pesquisas e estudos, afim
de buscar melhores formas de educar e produzir meios pedagógicos eficientes para que
apresentassem aspectos educacionais positivos (BECKER, 2003).
Uma das alternativas que pode ser utilizadas para a promoção do conhecimento,
consiste na utilização de metodologias lúdicas que sejam capazes de atrair a atenção
dos alunos e induzi-los a construir o conhecimento. Diante deste contexto, podem ser
propostas algumas questões: O que são atividades lúdicas? Quais são as suas
contribuições para o ensino de biologia, especificamente para temas de genética?
O termo lúdico se origina do latim ludus que entre outros significa brincar. O
termo lúdico na educação engloba mais do que só brinquedos e jogos, ele traz consigo
a prática do divertimento, o aprender se divertindo, ou seja, não é necessário trazer um
jogo para dentro da sala de aula para que a mesma se torne uma aula lúdica, a própria
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dinâmica da participação de forma mais prazerosa já pode se tornar uma forma lúdica
ao se aplicar um conteúdo e ao se aprender sem as abordagens do ensino tradicional
(ROLOFF, 2018).
As metodologias lúdicas devem caminhar junto às metodologias tradicionais
para se trabalhar o ensino de genética, devido a necessidade de conhecimento prévio
por parte dos discentes para compreender à complexidade da matéria, os assuntos
acabam sendo muito abstratos o que acaba confundindo os alunos (GIORAN; VECCHI,
1996). Os conteúdos de genéticas abordam muitos termos científicos específicos, como
alelo, hereditariedade, heterozigoto, segregação, haploide, entre outros que acabam
por dificultar o aprendizado dos alunos.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 2000), é necessário que o
aluno consiga relacionar conceitos de forma ampla e abrangente, e as metodologias
lúdicas trazem essas terminologias de forma mais suave para os alunos, por meio de
dinâmicas ativas, jogos, vídeos interativos, entre outros, permitindo uma maior
contextualização e ocasionando um melhor aprendizado de genética e biologia. É
também de grande relevância que o professor perceba que ao realizar atividades lúdicas
ele torna-se o elo de ligação entre a atividade e o aluno, facilitando para que processo
ocorra de forma objetiva e positiva (LISBOA, 2013).
Contudo, para que uma atividade lúdica atinja os objetivos da aprendizagem, é
preciso que exista um conceito a ser ensinado, o procedimento do professor e a atitude
que se quer despertar nos alunos. Diante disso, há uma experiência social e coletiva e
essa vivencia vai ser internalizada e organizada pelo sujeito. A motivação a
aprendizagem dos alunos se torna um fator muito importante, pois quando observamos
os fatores que podem ser destacados no processo de ensino aprendizagem, podemos
citar alguns como incentivo, inteligência, foco, valorização do saber e diferença social,
dessa forma, então o professor necessita desenvolver estratégias metodológicas que
permita “alcançar” a grande maioria desses alunos, se não todos para que a
produtividade do aprender seja positiva (ALCARÁ; GUIMARÃES, 2007).
Assim, tem sido cada vez mais comum a aplicação de atividades lúdicas dentro
da sala de aula associadas a novas tecnologias, como dispositivos eletrônicos (celulares,
tablets, entre outros). Também tem sido cada vez mais frequente e necessário a
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elaboração de materiais didáticos não tradicionais. Sabe-se das inúmeras dificuldades
que os educadores enfrentam, entretanto, para acompanhar esses avanços é preciso
que esses profissionais tenham condições de se apropriar e atualizar suas abordagens
pedagógicas, objetivando uma melhor participação dos discentes para atingir os
objetivos traçados (SOUSA, 2009).

3. METODOLOGIA
3.1. Caracterização da pesquisa
Diante do explanado anteriormente, a presente pesquisa foi desenvolvida com
estudantes e professores do ensino médio, de escolas públicas e privadas do Município
de Natal, Rio Grande do Norte. Considerando os procedimentos e natureza das
atividades desenvolvidas, essa pesquisa é caracterizada como sendo quali-quantitativa
ou método misto uma vez que busca quantificar informações não deixando de lado o
aprofundamento qualitativo nas questões a serem abordadas posteriormente
(CRESWELL, 2010).

3.2. Elaboração

e

compartilhamento/aplicação

das

videoaulas
Visando alcançar o objetivo de analisar a aplicabilidade das metodologias lúdicas
no ensino de genética para escolares do ensino médio, e considerando o atual contexto
de pandemia oriundo da disseminação da COVID-19, optou-se por desenvolver dois
vídeos com o tema proposto, o primeiro com abordagem do ensino tradicional e outro
com elementos lúdicos, os quais serão discutidos adiante. O tema de genética
selecionado para as videoaulas foi sobre a 1º Lei de Mendel, o qual verifica-se uma
necessidade de elucidação para melhor compreensão da temática, pois nem sempre
essa abordagem é realizada de forma que seja compreensível, tanto pelos livros
didáticos e por práticas metodologias mais tradicionais.
O primeiro vídeo 1consiste em uma aula elaborada apenas utilizando slides do
PowerPoint, o qual é mais próximo da metodologia tradicional abordada normalmente
1

O primeiro vídeo (aula
<https://youtu.be/kt9CjfnuVB8>.

tradicional)

pode

ser

visualizado

no

link

a

seguir:
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em sala de aula, os slides foram montados e a aula foi gravada pelo software OBS Studio.
A explanação do conteúdo foi efetivada de forma sucinta e prática, visando não dificultar
o entendimento do assunto pelo excesso de termos técnicos e científicos para os
espectadores.
No segundo vídeo 1a metodologia é expressa de forma lúdica. Para isso, foram
utilizados materiais como biscuit, ferramentas de moldagem de massa, tinta tecido,
corte e colagem e cartolina preta, a confecção do material foi realizada em três etapas:
01) moldagem – sendo necessário aguardar 24h para a secagem do biscuit; 02) pintura
- durou por volta de 6h para que o material ficasse seco, pudesse ser manuseado e,
assim, fosse dado início a terceira fase; 03) montagem do estúdio - com a cartolina onde
as peças seriam utilizadas. Para elaboração da segunda aula foi utilizado a técnica do
stop motion, que consiste na montagem de um vídeo através de várias fotos, para
realização do vídeo foram necessárias 818 fotos que foram tiradas durante o período da
noite para que não houvessem variação de luminosidade nas capturas, posteriormente
foram unificadas no aplicativo de Android PICPAC, em seguida, o vídeo foi passado para
o computador para edição de velocidade e adição de narração. Ressalta-se que, os
termos utilizados na aula de PowerPoint, também foram abordados na aula lúdica para
que não houvesse diferença de terminologia entre as aulas, mas somente, na forma de
abordagem que ambas foram desenvolvidas.
A divulgação do material foi realizada por meio de mídias sociais, ocorrendo
através de envios diretos via WhatsApp e postagem no modo público no Facebook.

3.3. Ferramenta avaliativa e análise dos dados
Objetivando avaliar a perspectiva de estudantes e professores sobre a
aplicabilidade e potencial das metodologias lúdicas, foram desenvolvidos dois
questionários no Google Forms. O primeiro questionário foi direcionado aos alunos que
tiveram acesso aos dois vídeos produzidos. O mesmo continha 04 perguntas objetivas
(fechadas) e 01 pergunta dissertativa (aberta) sobre os vídeos produzidos (Perguntas 01
a 05), sobre contribuições ao aprendizado e preferência de abordagem da aula (padrão

1

O segundo vídeo (aula lúdica) pode ser visualizado no link a seguir: <https://youtu.be/fOeErNrzfPE>.
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ou lúdica). O segundo questionário foi direcionado aos professores e apresentava 03
perguntas objetivas e 01 pergunta dissertativa (Perguntas 01 a 04). Esse material
envolvia questões sobre o conhecimento pedagógico dos professores, sobre as formas
de como o assunto foi trabalhado em ambos os vídeos, interesse e dificuldades em
elaborar materiais lúdicos, entre outros. Adicionalmente, foi solicitado a quem
respondeu aos questionários, identificação se era aluno ou professor, e escola o qual
estudou(da) ou trabalhava, respectivamente, e ainda, se a instituição era pública ou
privada.
Para o compartilhamento criou-se um link para cada formulário e estes foram
compartilhados juntamente com os vídeos produzidos. Os dados obtidos foram
analisados e utilizados para elaboração de gráficos e tabelas para que fosse verificado a
diferença entre os métodos tanto de forma quantitativa quando de forma qualitativa.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1. Análise das respostas dos estudantes
Os formulários respondidos pelos alunos somaram um total de 18 participantes,
sendo 02 alunos do 2° ano de ensino médio e 16 do 3° ano. Entre as perguntas do
questionário, a primeira tratava de qual das aulas abordadas eles conseguiram entender
melhor o conteúdo exposto. Enquanto a segunda questão foi solicitada que eles
avaliassem e atribuíssem uma nota para cada aula assistida, tanto a tradicional quanto
a aula lúdica. Como apresentados nas Figuras 01 e 02, os resultados demostraram uma
crescente para a aula abordada de forma lúdica, o que pode indicar que conteúdos mais
complexos quando trabalhados de forma lúdica parecem auxiliar para uma melhor
compreensão.
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Figura 01. Resultado da Pergunta 01 aos estudantes.
Qual das duas aulas você conseguiu entender melhor o conteúdo apresentado?

4

14

Aula Tradicional

Aula Lúdica

Fonte: Os autores, 2021.

Figura 02. Resultado da Pergunta 02 aos estudantes
Dê uma nota de 1 a 5 para as duas aulas apresentadas:
Excelente
Otima
Boa
Ruim
Pessimo
0
Aula Lúdica
Aula Tradicional

2

4

6

8

10

Pessimo
1

Ruim
1

Boa
4

Otima
9

Excelente
3

1

3

9

2

3

Fonte: Os autores, 2021.

Diante desses resultados podemos citar Antunes (2014), que destaca que o
aprendizado é individual e especifico para cada aluno, pois, não é possível aprender por
outro indivíduo. Então, para que aconteça o processo de aprendizado, o aluno tem que
se comprometer em aprender. Adicionalmente, o autor determina que os conteúdos
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quando apresentados para duas pessoas, será recebido e incorporado de maneira e
intensidade distinta para ambas.
Quando foi questionado se os professores desses alunos já utilizaram
abordagens lúdicas nas aulas (Pergunta 03), 12 responderam que “sim”, os seus
professores já utilizaram, e 06 responderam que “não”, nunca utilizaram.
Posteriormente foi perguntado se os alunos gostariam que seus professores utilizassem
mais desse tipo de abordagem lúdica (Pergunta 04) e 100% dos alunos entrevistados
marcaram que “sim”, que gostariam que esse tipo de abordagem fosse mais
frequentemente utilizado. Dessa forma, é perceptível que aplicação de metodologias
lúdicas parece despertar o interesse e melhorar o processo de ensino aprendizagem
com os alunos. Freitas (2013), traz que os conteúdos por meio de métodos lúdicos no
ensino de Biologia auxiliam de forma positiva por facilitar o entendimento dos alunos,
assim aproximando e instigando a curiosidade destes a aprenderem o assunto.
Para analisar o entendimento dos alunos para a temática apresentada foi feito
uma pergunta aberta para que eles escrevessem com suas palavras o que eles
entenderam sobre a primeira lei de Mendel (Pergunta 05), foram obtidos respostas das
mais diretas como, ‘’Aprendi que mesmo umas características sumindo em uma geração,
ela pode aparecer em uma próxima...’’ até respostas mais elaboradas como ‘’Se um casal
composto por uma pessoa branca e outra negra tiverem um filho, esse filho herdará uma
característica predominante de um dos pais, no caso, a cor da pele. Porém se esse
mesmo filho..., tiver um filho com outra pessoa negra, pode ser que esse bebê nasça com
a pele branca, porque as características foram herdadas dos seus avós.’’ Ou até mesmo
respostas mais inusitadas ‘’Aprendi que se fosse possível cruzar uma mosca com uma
abelha, não irá sair um mutante recém fugido do relógio do Ben 10 e sim que o filhote
teria as características da mosca ou da abelha, uma das duas seria o fator dominante’’.
Scheffer e Macedo (2007), destacam que as atividades lúdicas oportunizam os alunos a
usar a imaginação para correlacionar os assuntos a situações cotidianas, corroborando
com os exemplos fornecidos pelos alunos entrevistados de formas bem distintas.
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4.2. Análise das respostas dos professores
No questionário respondido pelos professores, foram registradas 11
participações, onde 07 informaram que trabalhavam em rede pública, 03 em
instituições particulares e 01 trabalhava em ambas.
A (Pergunta 01) direcionada aos professores questionava se costumava utilizar
ferramentas alternativas (lúdicas) em suas aulas (Figura 03). Foi possível observar que a
maioria dos professores costuma, sim, fazer uso de metodologias lúdicas em suas aulas,
porém, 02 não utilizam, mesmo sendo um número reduzido, esse dado é inquietante,
tendo em vista que, o uso exclusivo de metodologias tradicionais associado a outras
questões, tem refletido na diminuição de interesse dos discentes pelos conteúdos assim
abordados. Um estudo de Silva (2016) destaca que é necessário a diversificação no uso
de categorias e recursos didáticos, bem como, versa sobre a importância de
metodologias construtivistas.

Figura 03. Resultado da Pergunta 01 aos professores.
Você costuma utilizar ferramentas alternativas (lúdicas) em suas aulas?
2

9

Não

Sim

Fonte: Os autores, 2021.

Outra questão abordada com os professores foi “Na sua concepção a utilização
de ferramentas lúdicas pode auxiliar o processo de ensino e aprendizagem dos
discentes?” (Pergunta 02), neste caso, 100% dos participantes respondeu que “sim”,
dessa forma, observamos que embora todos concordem que as práticas lúdicas auxiliam
o processo de ensino aprendizado, nem todos utilizam, como discutido anteriormente,
essa pratica pode dificultar a aprendizagem por parte de alguns discentes.
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Adicionalmente, foi perguntado sobre as dificuldades na utilização e criação
desse tipo de material (Pergunta 03; Figura 04), 07 responderam que não sentem
dificuldades e 04 “sim”, que sentem dificuldades na criação ou utilização de material
lúdico, este resultado pode ter diferentes origens, como por exemplo, professores que
não tem tempo para elaborar esse tipo de material, falta de recurso para produção,
capacitação adequada, formação acadêmica deficiente e/ou ausência de regência na
escola que trabalhe essas temáticas. Corroborando com um estudo realizado por Fialho
(2013), onde 2% dos entrevistados relataram a falta de material didáticos e de
dispositivos auxiliares na escola, o que pode dificultar um maior/melhor interação dos
estudantes com metodologias ativas, sendo esse, um ponto chave para que o processo
de ensino e aprendizagem acontece satisfatoriamente.

Figura 04. Resultado da Pergunta 03 aos professores
Você sente dificuldade na utilização ou criação de materiais alternativos
para aprendizagem dos alunos?

4

7

Sim

Não

Fonte: Os autores, 2021.

Objetivando melhor compreender a prática dos docentes quanto ao modelo de
ensino utilizado comumente, foi questionado “No seu cotidiano em sala de aula qual o
tipo de modelo de ensino (tradicional ou lúdico) você mais utiliza? E por que?”
(Pergunta 04). Segue adiante algumas das respostas: ‘’eu uso os dois, já que cada aluno
aprende de forma diferente, mesmo usando muito o lúdico, o tradicional ainda é
importante.’’; ‘’já utilizei material como filme, músicas… para mim, deve ser utilizado
tanto o lúdico como o tradicional!... Normalmente escola que trabalha com normas
rígidas, são as que mais aprovam no ENEM.’’ Nesses relatos, as metodologias lúdicas
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entram como uma forma alternativa de ensino, o professor não deve se prender
totalmente a apenas uma metodologia, visto que, o processo de ensino aprendizagem
pode acabar não alcançando o rendimento esperado.
Outro relato pontua o seguinte ‘’Utilizo mais o meio tradicional pela falta de
tempo mesmo’’, dessa forma, ressaltamos que esse problema acaba sendo comum e
pertinente entre alguns entrevistados, ou seja, a falta de tempo para elaboração de
material lúdico, devido, geralmente, pela própria demanda escolar e outros por falta de
tempo para fazer uma capacitação adequada para elaborar material de qualidade em
menos tempo.
Um estudo de Guimarães e Favetta (2013), indica que as abordagens utilizadas
pelos professores são de grande importância e influenciam no processo de ensino
aprendizado, e que são os grandes indicadores na qualidade das aulas, e nos
rendimentos dos discentes. Dessa forma, faz-se necessário a escolha cuidadosa da
forma que o professor almeja alcançar os objetos de suas aulas. É importante que as
metodologias de ensino alternativos possam ser constantemente desenvolvidas e
aplicadas, para tanto, os docentes necessitam "treinar" suas aptidões e habilidades
tornando sua aula dinâmica e criativa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da análise dos resultados, foi possível observar que a maioria dos alunos
consideram entender melhor o tema de genética (1a Lei de Mendel) quando abordado
por metodologia lúdica, em comparação a tradicional. Adicionalmente, a totalidade dos
discentes relataram que gostariam que seus professores utilizassem com mais
frequência estratégias lúdicas. Foi perceptível que a estratégia lúdica permitiu aos
discentes exercitar a imaginação e se apropriar do conteúdo apresentado fazendo
diferentes e interessantes associações a questões do seu dia a dia.
Quanto aos professores, a maioria já utiliza estratégias lúdicas e percebem a
importância dessas em suas aulas. Todos concordaram que ferramentas lúdicas auxiliam
no processo de ensino e aprendizagem dos discentes, mesmo aqueles que não utilizam.
Apesar de reconhecerem a importância, alguns sentem dificuldade de produzir material
lúdico, o que pode estar associado a escassez de material, tempo e oficinas de
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capacitação. Os relatos mostraram que a maioria destes acreditam que diante da
realidade escolar, a melhor estratégia é fazer associação da ludicidade ao ensino
tradicional.
É importante a reflexão e discussão dos professores junto aos gestores para uma
análise crítica de possíveis ações, para que estas possam promover processo de ensino
e aprendizagem de forma prazerosa aos envolvidos. E ainda destacar que o uso da
ludicidade deve estar embasado nos princípios básicos da educação e que a inserção de
práticas motivadoras com recursos didáticos diversificados permite uma melhor
participação e interação do processo de educar e aprender.
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RESUMO
O ensino de Ciências Naturais e Biologia na Educação Básica apresenta certas
dificuldades a serem enfrentados no processo de ensino-aprendizagem, e muito dessas
dificuldades estão relacionadas a alunos que possuem déficit de aprendizagem e exige
métodos e recursos didáticos diferenciados para atender essas dificuldades e fazer com
que desenvolva a aprendizagem. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho foi
desenvolver novos recursos para o processo de ensino-aprendizagem, adaptando jogos,
de memória e de tabuleiro, para o ensino de Ciências e Biologia. Foram desenvolvidas
duas práticas educativas. A primeira foi a adaptação de um jogo da memória para o
conteúdo de divisão meiótica nas fases I e II. A segunda prática foi um jogo de tabuleiro
adaptado para o conteúdo de transporte de substâncias através da membrana celular.
Os jogos didáticos proporcionaram uma harmonia entre a teoria e a prática, tornando
prazeroso e enriquecedor o processo de ensino-aprendizagem. Os dois jogos foram
confeccionados com materiais de baixo custo e fácil acesso, sendo aplicados de modo
simples e dinâmico, facilitando a interação e fixação dos alunos com os conteúdos
trabalhados de forma descontraída, demonstrando que esse tipo de atividade atua
como facilitadora no processo de ensino-aprendizagem. Os jogos possuem fácil
adaptabilidade para outros conteúdos, podendo ser aplicados de forma interdisciplinar,
abrangendo outras habilidades e competências que fazem parte do componente
curricular.
Palavras-chave: jogos didáticos. Ensino. Aprendizagem. Novos recursos.
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1. INTRODUÇÃO
O ensino de Ciências Naturais e Biologia na Educação Básica apresenta certas
dificuldades a serem enfrentados no processo de ensino-aprendizagem, e muito dessas
dificuldades estão relacionadas a alunos que possuem déficit de aprendizagem, a falta
de formação continuada dos professores e a diversas outras necessidades do ambiente
escolar (RESENDE, 2016).
Muitos profissionais da educação vêm desenvolvendo e utilizando jogos
didáticos com o intuito de estimular a interação das crianças/adolescestes com a teoria
aplicada em sala de aula, buscando melhores formas de aperfeiçoamento, utilizando
materiais já existentes ou criando materiais que possibilitam um melhor entendimento
do conteúdo, assim transmitindo em melhor forma a teoria e despertando um maior
interesse crítico nos alunos, conquistando a autonomia desses (FREIRE, 1997).
Nessa busca por melhores recursos didáticos de ensino, destacam-se os jogos
didáticos, uma vez que, atuam favorecendo a interação, convivência, afeto e construção
de aprendizagens, incorporando o lúdico ao cotidiano e sendo fomento para a
construção de conceitos, resolução de problemas e interação e socialização entre alunos
(DAMASCENO; MARIN, 2017).
Os jogos didáticos propiciam a oportunidade do aluno adquirir a aprendizagem
brincando de forma espontânea, traçando um ideal harmônico entre conteúdo teórico
e atividade sociointerativa (GARCIA; NASCIMENTO, 2017). Segundo Moraes & Soares
(2017), os jogos didáticos ainda, se configuram em ótimas estratégias para melhorar o
processo de ensino-aprendizagem, pois viabilizam a formação do conhecimento pelo
aluno, tornando-o um aprendiz atuante, não apenas um mero memorizador de teorias,
leis, fórmulas, conceitos e nomes.
Carmo (2015), relata que o jogo educativo pode se tornar uma importante
ferramenta didática e adequada no trabalho e desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem com alunos portadores de deficiências, visto que, estimula a criatividade,
a imaginação e a concentração, bem como também o entendimento e a compreensão
dos conteúdos a serem desenvolvidos.
Neste sentido, os jogos de memória são ótimos para trabalhar a atenção, a
concentração, despertar a curiosidade e imaginação, além de ser uma alternativa de
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lazer, e também de aprendizado nas escolas (LOPES, 2001). Segundo Paulo Freire (1997),
para compreender a teoria é preciso que aja a experimentação do conteúdo, se não
houver a experimentação do conteúdo não há aprendizagem.
Pensando nisso, o objetivo desse trabalho foi desenvolver novos recursos para o
processo de ensino-aprendizagem, adaptando jogos, de memória e de tabuleiro, para o
ensino de Ciências e Biologia. de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do
respectivo título. Na parte inferior, deve ser indicada a fonte, legenda, notas e outras
informações necessárias.

2. MATERIAL E MÉTODO
2.1. Prática I: Jogo da memória sobre a divisão celular
meiótica
Consiste em um jogo didático sobre as etapas da divisão celular meiótica, para
posterior utilização no ensino básico. A Meiose é um processo de divisão celular, no qual
uma célula gamética tem seu número de cromossomos reduzido pela metade formando
4 novas células, por apresentar muitas fases de divisão, muitos alunos acabam
apresentando dificuldades durante as aulas.
Neste contexto, foi desenvolvido o jogo durante a disciplina de genética vegetal
do programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, da
Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus Universitário de Alta Floresta, no ano
de 2020.
O jogo foi montado no programa Microsoft PowerPoint, utilizando imagens das
fases da meiose I e II, as quais foram inseridas nas cartas para formar o jogo de memória.
O jogo foi composto por 30 cartas, sendo 15 com imagens ilustrativas da divisão celular
e 15 com descrição ou informativos para complementar o par (Figura 1). As cartas
podem ser impressas em papéis diferentes, opacos ou metalizados, entre outros ou
podem ser coladas em cartolinas ou EVA, desta forma o custo pelo material didático é
baixo. Recomenda-se ser jogado de 2 ou 3 pessoas.
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2.1.1. Modo de jogar
Todos os jogadores lançam o dado, o que tirar o maior número joga primeiro, o
próximo a jogar será o jogador à sua direita. O jogador deverá escolher duas cartas, e
virá-las, observando se elas formarão um par complementar, sendo uma imagem e um
texto informativo referente ao evento da imagem. Caso formem o par, essas cartas são
retiradas do jogo e conta um ponto para o jogador. Caso contrário, elas são viradas
novamente, e o próximo jogador continua o jogo virando duas cartas, e assim por diante.
O jogador que acertar o par continua a jogar, tentando encontrar todos os pares para
retirar todas as cartas do jogo. Vence quem encontrar e retirar mais pares.

Figura 1: Cartas para o jogo da memória “Divisão meiótica”. (A) quinze cartas com imagens ilustrativas
da divisão celular; (B) quinze cartas com descrição ou informativos para complementar o par.

Fonte: autoria própria.

2.2. Prática II: Tabuleiro - substâncias através da membrana
celular
O jogo foi adaptado para o conteúdo de transporte de substâncias através da
membrana. Foi desenvolvido no ano de 2019 por acadêmicos do curso de Licenciatura
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e Bacharelado em Ciências Biológicas, durante a realização do Estágio Supervisionado
de Licenciatura IV. Para confecção do jogo foi utilizado cartolina, tinta guache, tampas
de garrafa pet e papel A4. Nas cartolinas foi desenhado a trilha com as tintas guache e
as perguntas e respostas foram impressas em folha de sulfite A4 (Figura 2).

2.2.1. Modo de jogar
Os alunos foram divididos em quatro grupos, sendo estes posicionados de forma
que ficassem longe um do outro, cada grupo tinha um representante responsável pela
folha de perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo teórico trabalhado
anteriormente, este fazia a pergunta e o grupo se comunicava para chegar a um
consenso da resposta, após responderem, o representante falava se estava certo ou
errado, caso acertassem avançariam uma casa no tabuleiro, caso errassem era lhes dado
a resposta correta e não poderiam avançar nenhuma casa, passando assim para a
próxima pergunta, o grupo que chegasse ao final da trilha primeiro seria o vencedor. Em
caso de empate seria realizado mais uma pergunta para desempatar.

Figura 2. Jogo “tabuleiro- Substâncias através da membrana celular.

Fonte: autoria própria.
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3. RESULTADO E DISCUSSÃO
O jogo da memória foi desenvolvido no ano de 2020 e devido a pandemia não
pode ser colocado em prática ainda. Todo material foi preparado e deixado pronto para
ser aplicado em turmas do ensino básico, constituindo assim um importante recurso de
ensino para ser utilizado pelos professores. É importante ressaltar que os jogos, de
modo geral, sempre fizeram parte do cotidiano das pessoas, mesmo sendo como
elemento de diversão, entretenimento, competição ou como forma de aprendizagem,
facilitando e possibilitando o professor no trabalho de conteúdos e conhecimentos, de
modo a adequá-los para a utilização em sala de aula contextualizando com a realidade
dos alunos (SANTOS et al., 2019).
O jogo “Tabuleiro - substâncias através da membrana celular” foi aplicado nas
turmas do 1° ano A e B em uma escola estadual do município de Alta Floresta-MT (Figura
3). Após a exposição dos temas transporte de substâncias através da membrana celular;
diferença de transporte passivo e transporte ativo; difusão simples; difusão facilitada;
osmose e transporte por vesículas, a sala foi dividida em grupos que colocaram em
prática seus conhecimentos adquiridos na teoria. Durante o jogo os alunos os alunos
ficaram mais à vontade, tornando o momento de aprendizagem mais descontraído. Ao
final eles relataram que gostaram da atividade, e que dessa forma conseguem assimilar
melhor o conteúdo.

Figura 3. Jogo “tabuleiro- Substância através da membrana celular” sendo aplicado com alunos do
ensino médio. Em (A) alunos do 1º ano A; em (B) alunos do 1º ano B.

Fonte: autoria própria.
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A atividade lúdica teve boa aceitação pelos alunos, que interagiram entre si e se
divertiram, ao passo que tiveram acesso a informações que contribuíam para a
formação do conhecimento necessário para adquirir competências e habilidades
fundamentais ao componente curricular. Souza e Resende (2016), apontam os jogos
pedagógicos como ferramentas que propiciam a interação entre os alunos, ao mesmo
tempo em que ocorre a aquisição dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula de
forma dinâmica e satisfatória.
Os jogos pedagógicos, em sua maioria, possuem fácil adaptabilidade a diversos
conteúdos, podendo ser trabalhados de forma interdisciplinar, além de possuírem fácil
adequação as diferentes idades dos educandos. Para Silva et al. (2015), o uso dos jogos
pedagógicos contribui para o melhoramento do desempenho pedagógico nos mais
diferentes níveis de ensino e em diferentes áreas do conhecimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dois jogos foram confeccionados com materiais de baixo custo e fácil acesso,
sendo aplicados de modo simples e dinâmico, facilitando a interação e fixação dos
alunos com os conteúdos trabalhados de forma descontraída, demonstrando que esse
tipo de atividade atua como facilitadora no processo de ensino-aprendizagem.
Os jogos possuem fácil adaptabilidade para outros conteúdos, podendo ser
aplicados de forma interdisciplinar, abrangendo outras habilidades e competências que
fazem parte do componente curricular.
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RESUMO
A modalidade de ensino à distância vem ganhando destaque no cenário educacional do
ensino superior no Brasil. Realçando a importância dos personagens e elementos que
compõem essa modalidade e que influenciam na sua efetivação o curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas da IES Universidade Estadual de Goiás mediado na modalidade
EaD, está presente em cinco polos no estado de Goiás: Aparecida de Goiânia, Formosa,
Ipameri, Mineiros e Santo Antônio do Descoberto. O objetivo deste é demonstrar as
necessidades do processo de caracterização no ensino do curso evidenciando a
interdisciplinaridade das políticas e ações voltadas para as demandas e anseios
específicos do curso utilizando a comunicação entre docente-discente com métodos de
mediação e interação/uso das ferramentas tecnológicas. A metodologia utilizada para
tal finalidade foi à pesquisa bibliográfica qualitativa descritiva.
Palavras-chave: Ciências Biológicas. EaD. Ensino superior.

1. INTRODUÇÃO
Tem havido uma preocupação crescente com a inclusão no ensino superior nos
últimos anos devido à consciência de uma grande lacuna nos níveis de frequência e
conclusão universitária entre o Brasil e outros países com economias de tamanho
semelhante. O Brasil está por trás da maioria de países de renda média, bem como a
maioria dos países latino-americanos (NEVES, 2012). As baixas taxas de matrícula do
Brasil são causadas por vários fatores. Há uma enorme desigualdade nas oportunidades
de educação primária e secundária. O sistema educacional pré-universitário possui dois
níveis: público e privado (HERINGER, 2015).

190

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

O acesso ao ensino superior no Brasil é em grande parte restrito aos grupos
socioeconômicos superiores. As universidades públicas têm vagas limitadas e o ingresso
é determinado por exames altamente competitivos, excluindo, assim, aqueles que não
tiveram um ensino médio de alta qualidade ou frequentaram um curso preparatório
caro. Tem havido um crescimento considerável do setor privado para absorver o excesso
de demanda, mas a maioria dos brasileiros não tem como pagar as taxas (MCCOWAN,
2007).
A aprendizagem pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer hora, mesmo
quando e onde os alunos estão separados do instrutor e dos colegas. Recentes
desenvolvimentos tecnológicos tornam a educação a distância possível e encorajam
mais pessoas a se engajarem na aprendizagem, especialmente adultos. De outra forma,
os adultos não seriam capazes de continuar sua aprendizagem devido às possíveis
barreiras, como responsabilidade familiar ou profissional para caminhar na sala de aula
tradicional. 67% dos alunos pesquisados para os fatores que afetam suas decisões de
educação a distância mencionaram que a educação a distância fornece acesso à
faculdade para aqueles que caso contrário, não teria acesso. Flexibilidade de horários
de cursos (68%), mais cursos disponíveis (46%) e aumento de matrículas de alunos (45%)
seguido como outros fatores (KIM, 2011).
Segundo Riffell e Sibley (2005) combinar presencial em sala de aula com
atividades online, desenvolve cursos à distância ou híbridos que têm o potencial de
capturar os benefícios da instrução baseada na web, ao mesmo tempo que retêm os
benefícios da instrução tradicional em sala de aula. Especificamente, um curso à
distância pode manter a alta qualidade da interação aluno-professor e melhorar
resultados de aprendizagem.
Desta forma, objetivou-se com o presente estudo demonstrar as necessidades
do processo de caracterização no ensino do curso de Ciência Biológicas da Universidade
Estadual de Goiás, evidenciando a interdisciplinaridade das políticas e ações voltadas
para as demandas e anseios específicos do curso utilizando a comunicação entre
docente-discente com métodos de mediação e interação/uso das ferramentas
tecnológicas
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2. MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi dividido em duas etapas. Em um primeiro momento
desenvolveu-se uma revisão de literatura em bases de dados científicos (periódicos
Capes, SciELO e Google Acadêmico), por meio de artigos e livros que discorressem sobre
o ensino à distância nas graduações de Ciências Biológicas. Para tanto, foram utilizados
os seguintes descritores: biologia, Ead, graduação. Em segundo lugar, foram feitos
levantamentos em documentos da Universidade Estadual de Goiás sobre o curso de
Ciências Biológicas desta Instituição de Ensino Superior, e assim as informações foram
compiladas.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Sabendo que existem diversas modalidades e estratégias de ensino que, no texto
atual, tem assumido perfis cada vez mais definidos no cenário educacional do ensino
superior no Brasil. Têm sido observadas necessidades de um processo de caracterização
evidente do ensino, de modo a atuar e se relacionar com políticas e ações voltadas para
demandas e anseios específicos (PAIXÃO et al., 2016). A modalidade de ensino à
distância (EaD) tem sido uma dessas opções, que segundo Pavesi e Alliprandini (2014)
tem se apresentado em significativo crescimento e alcance. Destacam ainda, desta
forma, a importância de compreender melhor cada um dos pontos, personagens e
elementos que compõem essa modalidade e que influenciam sua efetivação. Para tanto,
ressaltam que o comportamento e características próprios de cada aluno que opta por
essa modalidade são peças-chave para o processo.
A educação a distância refere-se ao ensino baseado em tecnologia em que os
alunos estão em um local fisicamente separado de seu instrutor durante todo o curso
de estudo. A educação a distância por meio da aprendizagem baseada na web é um
conceito relativamente novo nas práticas educacionais modernas. É um método de
aprendizagem fora de um ambiente típico de sala de aula. Inicialmente, a educação a
distância foi criada para alunos que não podiam frequentar a escola. Antes de todos os
avanços tecnológicos, a educação a distância, na forma de estudo "puro" por
correspondência, foi criada para dar aos alunos a chance de estudar que não podiam

192

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

frequentar uma escola ou universidade normal devido a razões sociais, médicas,
financeiras ou geográficas (LEI e GUPTA, 2010).
Para Paixão et al. (2016, p. 329), a “expansão no ensino superior permitiu o
desenvolvimento de novos mecanismos de gestão da aprendizagem, tendo como
referência conhecimentos prévios dos discentes.” Os autores ainda acreditam que a
crescente oferta do EaD, proporciona uma ampliação da natureza dos cursos, gerando
também novas situações e experiências dos métodos de mediação do ensino, bem como
da interação/uso das ferramentas tecnológicas. Nessa expansão de curso em EaD,
podemos destacar o curso de Ciências Biológicas.
Acompanhando essa expansão a Universidade Estadual de Goiás passou a
oferecer o curso de Ciências Biológicas (licenciatura), na modalidade EaD, por meio de
cinco polos: Aparecida de Goiânia, Formosa, Ipameri, Mineiros e Santo Antônio do
Descoberto. E o departamento/setor responsável por viabilizar a oferta do curso é o
Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede – CEAR. Sendo que a matriz proporciona
formação aos graduandos abordando conteúdos que envolvem processos e
mecanismos biológicos que englobam diversas etapas da existência dos organismos
vivos encontrados em nosso planeta, bem como a relação que eles possuem com o meio
ambiente. Os discentes desse curso desenvolvem investigações sobre os processos da
relação ensino-aprendizagem nos mais diversos âmbitos educacionais no estudo da
Biologia. Serão formados profissionais que estarão totalmente aptos para ter uma
atuação como docentes de Ciências, para o Ensino Fundamental, e de Biologia, para o
Ensino Médio; além de outras diversas atuações nas áreas de meio ambiente e
biodiversidade (UEG, 2021a).
Segundo o sítio eletrônico EaD (2020):
Os estudantes fazem o curso quase todo pelo computador, de qualquer lugar
conectado à internet. Grande parte das aulas é disponibilizada em vídeo, que
dá para assistir a qualquer momento, quantas vezes for necessário. Os alunos
contam ainda com uma série de recursos como bibliotecas virtuais,
ferramentas de interação, calendário de atividades, material de apoio
(apostilas, apresentações, sites de referência) e contato constante com
professores e tutores.

Mas já que a temática central do presente texto envolve o curso de biologia da
UEG, precisamos conhecer um pouco de sua história, que teve início no 2º semestre
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letivo do ano de 2009, com uma oferta inicial de cem vagas em convênio com a
Universidade Aberta do Brasil – UAB, em dois polos de apoio presencial, em Formosa e
em Aparecida de Goiânia. A primeira turma a se forma, nesse tipo de modalidade pela
UEG, concluiu a graduação em julho de 2013. A turma sequente teve entrada em agosto
do mesmo ano, agora com vagas em Aparecida de Goiânia, Mineiros e São Simão (UEG,
2017).
Silveira (2015, p. 31) discute que a graduação em Ciências Biológicas é bastante
complexa, o que pode gerar muitos questionamentos a longo dos estudos; sendo que a
percepção da autora é que “o aluno fica muito dependente da relação com o professor
para resolver suas dúvidas.” Este tipo de relação em que o professor tem um papel
importante no acompanhamento e auxílio na solução das dúvidas dos alunos, nos leva
a ressaltar que, em um curso na modalidade EAD é necessário que se passe a ter o hábito
de trabalhar as dúvidas dos alunos virtualmente, por esse motivo as ferramentas de
apoio são importantíssimas, aliadas a várias formas de diálogo possibilitadas pelo
ambiente virtual (SILVEIRA, 2015).
Para atender essa necessidade, UEG organizou a graduação nessa modalidade
de modo a investir na formação de docentes e tutores visando a transformação social
dos indivíduos pelo curso atendidos. Desta forma, foi possível inserir temáticas
contemporâneas, baseadas em abordagens interdisciplinares, organizadas em núcleos,
com disciplinas ofertadas durante os semestres. Sendo assim, o curso de licenciatura de
biologia contribui para a formação de professores que adquirem e aperfeiçoam
conhecimentos biológicos, enquanto campo da ciência e, ao mesmo tempo, assimilem
conhecimentos sobre os processos de ensino-aprendizagem e que vivenciem as
experiências em seus percursos de formação nas redes de ensino (UEG, 2017).
Existe, na literatura sobre a modalidade de ensino EaD, menções sobre a
necessidade de as instituições de ensino superior (IES) disporem de bibliotecas,
laboratórios, computadores e outros recursos de infraestrutura que estejam totalmente
à disposição nas unidades (sedes ou polos) para que os graduandos da EAD tenham
acesso e oportunidade para um melhor e maior aproveitamento (MORAN, 2000). Para
tanto, a UEG disponibiliza para os cursos oferecidos pela instituição, o que inclui o curso
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de licenciatura em Ciências Biológicas, uma biblioteca virtual com fácil acesso a diversos
materiais bibliográficos:
Um amplo acervo em formato digital formado por mais de 12 grandes
editoras acadêmicas do Brasil e 15 selos editoriais, divididos em 7 catálogos:
Medicina, Saúde, Exatas, Jurídica, Ciências Sociais Aplicadas, Pedagógica e
Artes & Letras, a plataforma virtual Minha Biblioteca. Dentre as possibilidades
oferecidas pela Minha Biblioteca, a comunidade universitária poderá realizar
leituras online, utilizar ferramenta de voz e compartilhar virtualmente
informações de obras, além da opção de opção de audiolivro – uma
ferramenta que faz a leitura do conteúdo da obra e é uma importante forma
de inclusão dos estudantes cegos (UEG, 2021b).

Ainda é enfatizado que sempre quando necessário, os cursos à distância
precisam prever momentos presenciais, cuja periodicidade e obrigatoriedade devem ser
determinadas pela natureza do curso oferecido (MORAN, 2000). Silveira (2015), em suas
pesquisas, avaliou as IES que ofertam cursos de Ciências Biológicas e percebeu que
atualmente no Brasil duas categorias de universidades: aquelas com disciplinas
totalmente à distância, que realiza encontros presenciais apenas para a execução das
avaliações; e aquelas com cursos totalmente presenciais, que oferecem algumas poucas
disciplinas na modalidade EAD. Segundo a autora essa última situação não caracteriza
um curso superior em EAD.
Em consonância com o que já foi exposto, nos cursos à distância as aulas práticas
se mantêm e são feitas presencialmente, nas instalações da faculdade. “Para cumprir
essa carga horária presencial é preciso se deslocar até o polo de apoio ou campus
algumas vezes durante cada semestre letivo. Os encontros servem também para
apresentações de trabalhos e provas finais” (EAD, 2020).
Contudo, o curso de Ciências Biológicas da UEG – EaD, possui um período de
funcionamento caracterizado com integral, realizando encontros presenciais aos finais
de semana e/ou conforme estabelecido em Edital de processo seletivo (UEG, 2017). Esse
cuidado na organização, estruturação, coordenação e funcionamento do curso, faz com
que a UEG possua o 58º melhor curso de graduação em Ciências Biológicas do país, em
um ranking que possui 377 cursos avaliados, entre instituições públicas e privadas (RUF,
2019). O curso de Ciências Biológicas na modalidade EaD “é indicado para quem tem o
dia corrido, para quem precisa conciliar estudos e trabalho, para quem tem afinidade
com tecnologias ou simplesmente busca mais praticidade e economia” (EAD, 2020).
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Paixão et al. (2016, p. 351) afirma que:
Questões fundamentais puderam ser investigadas quanto à experiência
prévia do aluno com a modalidade, que devem ser consideradas para tomada
de medidas que auxiliem a gestão do curso, principalmente no momento
inicial, no qual podem requerer maior acompanhamento por parte dos
tutores, visto que, os alunos podem sentir-se isolados por estarem realizando
seus estudos sozinhos, requerendo grande motivação destes para continuar
o curso desejado. [...] é importante destacar a participação ativa do aluno no
processo de ensino-aprendizagem, pois se o aluno tiver dificuldades em
estudar sozinho ou interagir com alunos, professores e tutores,
possivelmente terá alguma dificuldade em concluir disciplinas e o curso.

“Percebe-se o quanto é importante considerar a reflexão aliada à educação para
a autonomia, a uma atitude questionadora e conscientizadora, pois elas implicam ter
uma postura reflexiva tanto para o discente quanto para o professor” (UEG, 2017).
Essa forma de à distância, mediada por tecnologia, permite que os instrutores
atinjam um público muito maior e incentiva mais flexibilidade na programação dos
alunos. O ensino à distância está mudando a face da educação superior e trabalhando
rapidamente em um ritmo frenético para desenvolver as habilidades necessárias para
instruir em um ambiente online. Mudar da sala de aula como o centro primário de
instrução organizada para a web muda a forma como os educadores abordam o design
instrucional. Os avanços no ensino e aprendizagem em um ambiente da web trouxeram
novas curiosidades, entusiasmo e desafios aos educadores. Embora o aprendizado
online no nível universitário tenha crescido em um ritmo surpreendente, ele cresceu de
maneiras que ninguém previu (LEI e GUPTA, 2010).
No último meio século, aprendemos muito com a pesquisa das ciências
cognitivas sobre a natureza da aprendizagem. Os alunos constroem seu conhecimento
a partir de suas ideias e experiências anteriores, em vez de simplesmente aceitá-lo como
o receberam. A aprendizagem ocorre como um processo social, resultante da
negociação de significados entre colegas e professores. A pesquisa também sugere que
os indivíduos aprendem naturalmente quando estão empenhados na solução de
problemas que lhes dizem respeito. Assim, a aprendizagem ocorre por meio da
participação ativa em atividades propositivas e colaborativas (CARRIÓ et al., 2016).
Desta forma, conhecer as possibilidades e oportunidades dos cursos de Ciências
Biológicas na modalidade à distância tornam-se fundamental pois “essas informações
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são relevantes para a adoção de medidas pedagógicas e administrativas por parte da
equipe gestora, de forma a conduzir as ofertas de modo satisfatório, adequando o
ambiente virtual às necessidades dos discentes, abrindo possibilidades para o
planejamento de cursos à distância cada vez mais próximo da realidade do aluno e que
o estimule a concluir disciplinas e o curso (PAIXÃO et al., 2016, p. 351).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O plano estratégico para fornecer educação universitária fora do ambiente
tradicional de sala de aula evoluiu rapidamente na última década por meio de meios
eletrônicos. Avanços na tecnologia, juntamente com o aumento do número de
matrículas de alunos, levaram muitas instituições de ensino superior a começar a
oferecer cursos de educação a distância. A literatura atual sugere que a educação à
distância totalmente desenvolvida facilita e maximiza o aprendizado do aluno de forma
mais eficaz do que o formato de curso presencial tradicional. Muitas instituições de
ensino superior adotaram abordagens de aprendizagem fora da sala de aula para
acomodar alunos que trabalham em tempo integral, bem como alunos com
necessidades especiais e horários complexos.
À medida que a comunicação moderna e os canais tecnológicos melhoram, os
meios de educação à distância devem enfrentar esse desafio. Embora os benefícios da
educação à distância sejam numerosos, os custos da educação à distância também
devem ser cuidadosamente considerados e avaliados.
Desta forma, conclui-se que a criação do curso de biologia da UEG, que funciona
em modalidade EaD, tem cumprido o papel de responsabilidade social com a
comunidade externa, oferendo um excelente curso de graduação, contribuindo para a
formação de professores, que por sua vez, também contribuirão para a formação de
cidadãos. A educação à distância, no curso de Ciências Biológicas, está ajudando a mudar
a maneira como pensamos sobre a educação e removendo muitas das barreiras que
tradicionalmente existiam. Não só pode fornecer aos alunos maior flexibilidade e
liberdade para escolher como aprender, mas também pode expandir o acesso à
educação. Enquanto isso, sua capacidade de reduzir o absenteísmo e limitar o impacto
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negativo de quaisquer faltas que ocorram pode ajudar a garantir que mais alunos
obtenham o máximo de seus estudos.
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RESUMO
A utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) têm se
tornado recursos cada vez mais indispensáveis no contexto educacional, pois podem
contribuir significativamente na interação entre docente e discente, no sistema
avaliativo, ou seja, pode auxiliar em todo o processo de ensino-aprendizagem. Para o
ensino de Química, diversas TDIC’s podem ser encontradas, com destaque para os
Laboratórios Virtuais de Aprendizagem (LVA), que podem auxiliar no caráter prático e
experimental do referido componente curricular. Nesse contexto, objetivou-se
identificar LVA’s disponíveis nas plataformas digitais, avaliando suas possibilidades de
aplicações em aulas experimentais de Química. Para isso, realizou-se uma revisão de
literatura através de artigos disponíveis em bancos de dados como o Google Acadêmico,
Scielo, Periódico da Capes, além de buscas em sites relacionados a sowftares de LVA
disponíveis gratuitamente para downloads e/ou utilização online. Após identificação, os
LVA’s foram avaliados quanto a usabilidade; acessibilidade; atividades didáticas
propostas; requisitos de utilização e interface do ambiente. Em seguida, procedeu-se à
elaboração de uma proposta de aula com uso do recurso direcionado ao 1º ano do
ensino médio. Foram encontrados seis LVA’s, onde apenas três estão disponibilizados
gratuitamente. Baseado nos critérios estabelecidos, indicam o Chemistry Lab como LVA
satisfatório para elaboração da proposta de aula, que consistiu em preparar uma
solução de 100 mL de HCl na concentração de 0,1 mol.L-1. Por fim, constatou-se que os
Laboratórios Virtuais de Aprendizagem podem corroborar positivamente para o
desenvolvimento de uma aula de Química experimental, tendo em vista que essa
abordagem potencializa a aprendizagem e em algumas instituições não é possível aplicála por falta de Laboratório Físico (LF).
Palavras-chave: Ensino de Química; Abordagem experimental; Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação.
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1. INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos têm impactado a vida social, econômica, cultural e
política de diversas pessoas no mundo e isso pode ser observado através dos modos de
comunicação que atualmente emergem. Há diversas ferramentas e plataformas digitais
disponíveis para que a sociedade obtenha informações, relações pessoais, aprendizados
que desejam e isso está relacionado com as atribuições das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC’s) (SOUZA; OLIVEIRA, 2017).
Nesse contexto, essas ferramentas TDIC’s podem ser um recurso de potencial
contribuição para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que auxiliam o professor
no processo de ensino-aprendizagem. Uma das TDIC’s que pode ser bem empregada
nesse contexto educacional são os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), que
reúnem um conjunto de recursos capazes de ofertar diferentes alternativas, como
experiências, cenários e contextos de aprendizagens (VASCONCELOS; JESUS; SANTOS,
2020).
Porém, em disciplinas que possuam um caráter mais prático e para isso
necessitem de atividades experimentais, como é o caso da Química, seria possível
associar os AVA’s com esse propósito? Como mencionado no início dessa discussão, os
avanços tecnológicos têm influenciado muito e isso não é diferente na educação;
atualmente existem os chamados Laboratórios Virtuais de Aprendizagem (LVA), que
possibilitam a realização de simulações de práticas laboratoriais nas áreas de Química e
em outros componentes curriculares.
Os LVA’s são recursos digitais que podem corroborar principalmente com escolas
que não possuem estruturas adequadas para realização de práticas experimentais
(AMARAL et al., 2011). Isso tem sido uma problemática na aplicação de conteúdos de
Química; haja vista ser uma disciplina caracterizada principalmente por sua abordagem
abstrata e da importância de realizar experimentos, a inexistência de laboratórios físicos
comprometeria um melhor desenvolvimento da aprendizagem, ressaltando, assim, as
contribuições que LVA pode oferecer.
Portanto, esse estudo tem como objetivo identificar os Laboratórios Virtuais de
Aprendizagem em Química disponíveis nas plataformas digitais, para realização de
simulações de práticas experimentais, bem como descrever uma proposta de atividade
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experimental com o LVA que pode ser desenvolvida por educadores na disciplina de
Química.
Através deste estudo, busca-se disseminar informações a respeito do uso de
Laboratórios Virtuais de Aprendizagem em Química como metodologia alternativa de
ensino nas escolas. Também se realiza uma reflexão a respeito das questões que levam
os docentes a fazerem uso dessas tecnologias, seja pela ausência dos laboratórios físicos
ou pela complementação dos LVA’s no desenvolvimento de uma simulação de aula
prática.

2. PERCURSO METODOLÓGICO
Diante da proposta apresentada para o desenvolvimento deste trabalho, a qual
busca identificar as possibilidades de aplicações dos LVA’s para o ensino de Química,
compreende-se que a abordagem descritiva e qualitativa apresenta características
adequadas para essa investigação, pois, como destaca Ana e Lemos (2018, p. 532), “a
pesquisa científica, numa abordagem qualitativa [...], busca encontrar soluções para
transformação da realidade vivenciada tanto no plano do conhecimento quanto
histórico-social”.
Para identificar os LVA’s disponíveis gratuitamente para aplicação de conteúdos
relacionados ao ensino de Química, realizou-se uma análise exploratória sobre a
temática através de uma revisão bibliográfica. A escolha desse método deu-se a partir
das suas atribuições, que proporcionam a obtenção de informações significativamente
relevantes para o desenvolvimento do trabalho, além de corroborar com o contato
inicial com o objeto de estudo, de modo que fomente o conhecimento do pesquisador
a respeito do assunto estudado (GERHARDT, SILVEIRA, 2009).
Destarte, as buscas bibliográficas incidiram em plataformas de publicações
acadêmicas, tais como: Google acadêmico; Periódicos CAPES; Scielo; sites relacionados
a sowftares de LVA disponíveis gratuitamente para downloads e/ou utilização on-line.
As informações e publicações pesquisadas foram a respeito da temática da pesquisa,
sendo norteadas pelas seguintes palavras-chave: Ensino de Química; Plataformas de
ensino e aprendizagem; Experimentação no ensino de Química. A respeito disso, é
necessário destacar que foram consideradas as publicações dos últimos 10 anos.
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Tendo então selecionado os artigos científicos, trabalhos de dissertação, tese e
sites com Laboratórios Virtuais de Aprendizagem, realizou-se uma análise avaliativa.
Nela foram selecionados os LVA’s que se enquadram nos critérios estabelecidos na
pesquisa e discutidas as seguintes características: Usabilidade; Acessibilidade;
Atividades didáticas propostas; Requisitos de utilização; Interface do Ambiente. Foram
selecionados também os trabalhos acadêmicos considerados adequados para
discussões e reflexões sobre a utilização dos Laboratórios Virtuais de Aprendizagem no
ensino de Química.
Por fim, foi elaborada uma Atividade Proposta (AP), de modo a contribuir com
os docentes que desejam, através dos LVA’s em Química, desenvolverem suas aulas. A
AP foi desenvolvida utilizando um dos LVA’s identificados na pesquisa em tela, buscando
adequá-lo às reflexões realizadas sobre os principais fatores que levam um professor a
utilizar esses recursos para as aulas experimentais. Essa atividade foi elaborada para ser
aplicada em turmas do 1ª ano do ensino médio.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Identificou-se um total de 06 Laboratórios Virtuais de Aprendizagem, os quais
têm disponibilidade para download e apenas 01 não apresenta utilização online, sendo
três disponibilizados gratuitamente. Também foi identificado um ambiente virtual
criado no Google Tour Creat1, que simula um laboratório de Química e possibilita que o
aluno tenha suas primeiras considerações a respeito desse ambiente (BARIN et al.,
2021). Na Tabela 01, estão listados os LVA’s identificados nesta pesquisa, seguidos de
informações sobre utilização e fontes de acesso.

Tabela 01 – Relação de Laboratório Virtuais de Aprendizagem em Química

Laboratório
Virtual de
Aprendizag
em

Requisitos
para acesso

Disponível em:

1 Trata-se de uma ferramenta do Google que permite inserir pontos de interação. Um exemplo de
aplicação seria utilizar uma imagem capturada a 360° e incorporá-la ao Google Tour Creat. Com isso, o
usuário poderá adicionar audiodescrição em pontos de interesse da imagem (BARIN et al., 2021).
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Chemistry
Lab

ChemLab

Virtual Lab

Website
Merk

Laboratório
Didático
Virtual
(LabVirt)

PhET
Colorado

Gratuito;
Disponibilida
de
para
download e
utilização
online;
Computador
com Java.
Pago;
Disponibilida
de
para
download e
online;
Computador
.
Pago;
Disponibilida
de
para
Download e
utilização
online;
Computador
.
Pago;
disponibilida
de
para
download;
computador
e/ou celular.
Gratuito;
disponibilida
de
para
download e
online;
Computador
com
Java;
Plug-in
compatível.
Gratuito;
disponibilida
de
para
download e
online;
Computador
com Java.

www.chemcollective.org/vlab,

https://www.modelscience.com/ordering.html

http://virtuallab.pearson.com.br/ComoInstalar/Pacote
sInstalacao

https://www.merckmillipore.com/BR/pt/support/mob
ile-apps/virtual-

http://www.labvirtq.fe.usp.br/appletslista.asp?time=2
0:32:29

https://phet.colorado.edu/pt_BR/

Fonte: Arquivo Pessoal (2021)
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Como podem ser observados na tabela 01, os LVA’s identificados nesta pesquisa
apresentam algumas similaridades, positivamente podem-se destacar os requisitos de
utilização, pois não necessitam de equipamento altamente sofisticado para os
processamentos. Em contrapartida, há LVA’s que exigem licença, ou seja, é necessário
realizar o pagamento do software para poder utilizá-lo.
Assim, é importante destacar que a utilização de um LVA em uma metodologia
de ensino torna-se mais significativa quando o docente e/ou os discentes não precisam
custear tal atividade. A escola, enquanto instituição formadora, precisa buscar
alternativas para fornecer recursos tecnológicos de modo que o professor possa realizar
aulas com LVA sem grandes custos (SILVA, 2016), pois são recursos que têm uma
agregação pedagógica significativa (BRACK et al., 2003; DONNELY, O’REILLY; MCGARR,
2013).
Silva (2016) também ressalta que a utilização dos LVA’s no ensino de Química é
muito importante principalmente para as instituições de ensino desprovidas de LF.
Diante disso, foi realizada uma análise mais detalhista com os LVA’s gratuitos
identificados nesta pesquisa, destacando as principais características que o ambiente
apresenta, como também alternativas de utilização.

3.1. Chemistry Lab
O Laboratório Virtual Chemistry Lab foi desenvolvido para possibilitar a
realização de simulações experimentais na área de Química. O simulador possibilita
selecionar vários reagentes e manipulá-los, como nas experimentações realizadas em
um laboratório físico. Quanto à acessibilidade, isto é, à possibilidade de desenvolver o
conteúdo em libras, por exemplo, não foram identificados informações ou plug-in. Na
Figura 01, é possível observar a interface ilustrando uma reação ácido/base.
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Figura 01 - Simulação de uma titulação de ácido forte com uma base no Chemistry Lab

Fonte: Moura et al (2016)

O software apresenta no centro da interface uma área (em azul) para realização
de experimentos, funcionando como uma bancada de trabalho ativa. Situada ao lado
direito, há uma aba que fornece inúmeras informações do conteúdo da solução
preparada, opções de vidrarias e reagentes. Já na aba a esquerda, é possível constatar a
temperatura, a molaridade das substâncias que estão presentes na reação, além do seu
pH. Esse tipo de simulador pode ser utilizado tanto em turmas do ensino médio quanto
nas universidades, devido apresentar diversas complexidades do conteúdo e de
realização de simulações experimentais, possibilitando uma diversificação no ensino de
Química.
Algumas desvantagens apontadas por Aquino (et al., 2017) referem-se à
usabilidade, na qual exige-se conhecimentos precedentes por parte do usuário, isto é, é
preciso que o professor também seja capacitado a utilizar as ferramentas tecnológicas
como computador, notebook, celular entre outras. Através das alternativas existentes,
é possível realizar aplicações tanto para o ensino síncrono quanto assíncrono, desde que
o aluno tenha uma capacitação prévia. A respeito dos pontos positivos, a gratuidade
para utilização é um aspecto importante e a diversidade de trabalhar os conteúdos torna
o software um recurso com atribuições de fomentar o ensino-aprendizagem em
Química.
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3.2. Website PhET Interactive Simulations
O Website PhET Interactive Simulations (conhecido como PhET Colorado), foi
desenvolvido pela Universidade do Colorado – EUA e consiste em simulações descritas
em Java, Flash ou HTML5, podendo ser executados de forma online ou através de
download. No PhET, é possível realizar pesquisas e desenvolver simulações de
fenômenos de forma atrativa e dinâmica, possibilitando ao professor apresentar de
forma “prática” como determinados conteúdos teoricamente abordados ocorrem.
Uma das grandes vantagens do PhET (figura 02) é abranger diversas áreas do
conhecimento, pois apresenta uma gama de simulações com atribuições que podem ser
aplicadas na Matemática, Física, Química e Biologia (SILVA, 2016). Sabendo que a
acessibilidade é importante para tornar o ambiente mais inclusivo, foi realizada uma
análise visando encontrar tal possibilidade, porém até o momento da pesquisa não
foram identificados recursos que atendessem essas necessidades.

Figura 02: Interface do ambiente de Química do PhET Colorado

Fonte: Website PhET Interactive Simulations (2021)

Como pode ser observado na figura 02, a interface do PhET Colorado apresentase organizada quanto às divisões dos conteúdos, pois para cada área do conhecimento
há uma interface. É perceptível também uma quantidade significativa de simuladores
que podem ser trabalhados no ensino de Química; como mostrado na figura 02, há 52
resultados apresentados. Nas análises, foi possível verificar a possibilidade de aplicação
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de conteúdos como medição de pH, condutividade elétrica, estados físicos da matéria,
entre tantos outros.
Essas constatações supramencionadas podem ser evidenciadas no trabalho
desenvolvido por Silva, Netto e Souza (2016). Os autores aplicaram o PhET Colorado com
alunos de uma escola da rede pública em Manaus – AM. Com os dados obtidos do
questionário aplicado, foi observada satisfação dos alunos em utilizar o ambiente
virtual, pois possibilita uma maior interatividade com o conteúdo.

3.3. Laboratório Didático Virtual (LabVirt)
O LabVirt trata-se de um projeto desenvolvido pela iniciativa do Escola do Futuro
da Universidade de São Paulo-USP. Os criadores do ambiente buscam aprimorar o
aprendizado através de uma infraestrutura pedagógica e tecnológica, fazendo com que
o aluno desperte um pensamento crítico, gosto pela ciência e uma reflexão sobre as
coisas que o rodeiam (LABVIRT QUÍMICA, 2021).
A disponibilidade para o uso do LAbVirt é através do download e um aspecto
interessante é que no website é possível criar fóruns, adicionar artigos científicos e até
mesmo simuladores. O ambiente também apresenta recursos para serem trabalhados
assuntos de Física e Matemática, possibilitando aos professores desenvolverem
atividades interdisciplinares ou até mesmo multidisciplinares. A interface do LabVirt
pode ser observada na figura 03.

Figura 03 – Interface do ambiente virtual LabVirt

Fonte: Labvirt (2021)
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Entre os aspectos avaliados no LVA, observado na figura 03, não foram constados
conteúdos que tornam o ensino mais inclusivo, tendo em vista que já se observa em
websites, portais, redes sociais entre outras plataformas de TDIC’s conteúdos com
adaptações para pessoas surdas. Apesar dessa ausência de inclusão, o LabVirt apresenta
ferramentas capazes de proporcionar um ensino remoto de forma síncrona, aspecto
muito importante para os dias atuais, em que as escolas precisam adotar esse método.
Quanto à proposta de atividades didáticas, o LabVirt apresenta fóruns, tutoriais e
ensaios de simulações, principal característica de um LVA (AQUINO et al., 2017).
Contribuindo com essa análise, Silva (et al., 2015) realizaram um estudo com
alunos do 7º período do curso de Licenciatura em Química, da Universidade Federal de
Alagoas. Os autores apresentaram uma proposta de aula sobre funções inorgânicas ao
seu público-alvo e através de um questionário avaliaram quesitos como: Usabilidade do
software, capacidade de interatividade, níveis de dificuldade, possibilidade de ser
interdisciplinar. A maioria das respostas consideraram satisfatórios os requisitos
abordados quanto à utilização do LabVirt.

3.4. Possibilidade de aPlicações dos lVa’s no ensino de
química
Diante de todas as características e atribuições que os LVA’s apresentados nessa
pesquisa possuíram, foi desenvolvido uma proposta de atividade que se apropriasse dos
tais recursos. Na atividade, buscou-se priorizar os LVA’s gratuitos como forma de
incentivar os docentes a incrementarem esses recursos em suas aulas na educação
básica, seja de modo presencial ou remoto, pois a utilização de experimentação
potencializa a capacidade de aprender do aluno, tendo em vista que ela contribui na
curiosidade e na investigação, facilitando a aprendizagem (SANTOS; MENEZES, 2020).
Assim, segue-se à esquematização da atividade proposta no quadro 01.
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Quadro 01 – Preparo de Solução de HCl 0,1 mol.L-1 utilizando LVA

TÍTULO DA AULA: APRENDENDO A PREPARAR SOLUÇÕES

Público-Alvo: Alunos do 1ª ano Médio

Tempo de Aula: 01h00min

Prática: Preparar 100 mL de HCl com Recurso: Computador com Chemetrys
concentração de 0,1 mol.L-1

Lab; Google Tour Creat

1º - Momento: Nesta etapa inicial, o professor irá apresentar a estrutura de um
laboratório de Química, essa apresentação pode ser realizada utilizando uma imagem
de um laboratório capturada a 360° e incorporada ao Google Tour Creat. Assim, os
alunos fariam uma “visita virtual” ao laboratório e conheceriam as vidrarias,
equipamentos, bancadas para reações e procedimentos de biossegurança. No
endereço eletrônico: <https://poly.google.com/view/4H_DPKfFwlO> pode-se
observar a aplicação desse recurso. Duração: 10 min.
2º - Momento: Aqui, o docente irá realizar uma abordagem teórica sobre soluções
químicas, destacando sua importância como também as formas de preparo e tipos de
soluções. Essa abordagem pode ser realizada de forma expositiva e dialogada.
Duração: 10 min.
3º - Momento: Na sequência, apresentar o roteiro experimental detalhadamente e
ressaltar a sua importância antes de realizar determinada prática. Apesar de o aluno
estar realizando uma simulação, é imprescindível que compreenda essa importância,
pois posteriormente, ao adentrar em um laboratório físico, é preciso saber o que será
realizado e utilizado para prevenir situações adversas. Assim, essa prática será
realizada utilizando materiais e reagentes:
- Béquer de 100 mL; Bastão de vidro; Pipeta 10 mL; Balão Volumétrico 100 mL; Funíl;
Água destilada; solução de HCl a 1 mol.L-1. 1ª transferir 50 mL reagente HCl para o
béquer; 2º pipetar 10 mL do HCl contido no béquer e transferir para o balão
volumétrico de 100 mL; 3º Completar o volume do balão com água destilada e
homogeneizar. Duração 10 min.
4º - Momento: Nessa etapa da aula, o software Chemetrys Lab será apresentado para
os alunos, assim como os modos de utilização. Na sequência, os alunos irão seguir o
roteiro experimental proposto, neste caso o preparo de uma solução de HCl a 0,1
mol.L-1. Ao terminar o preparo da solução, é possível observar nas ferramentas do
software as concentrações das soluções preparadas, pH, concentrações de H+ e OHpresentes. Assim, o professor irá fazer as discussões com os alunos a respeito da
prática comparando os resultados que cada um teve. Duração 30 min.
Fonte: Arquivo Pessoal (2021)
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Ao analisar o esquema 01, percebe-se que proposta de simulação de aula prática
com a utilização de LVA busca torná-la mais próxima possível do que seria em uma
vivência presencial. Essa verificação pode ser justificada pela utilização de um roteiro
experimental, da apresentação inicial do laboratório quanto aos cuidados e vidrarias
presentes, ou seja, aspectos que são observados quando se realiza uma atividade
experimental em LF.
Klein e Barin (2017) destacam em seu trabalho que ao utilizar os recursos de um
LVA o professor precisa tornar a simulação em uma vivência o mais próximo possível da
realidade. Além de ser um preparo para realização de um experimento presencial, é
preciso que as metodologias com LVA levem de fato o aluno a aprender o conteúdo em
termos teóricos e práticos. Por isso, ao elaborar uma atividade com LVA, é necessário
que ela apresente as principais características de um experimento realizado no LF.
Contudo, a participação do aluno é significativamente importante para o sucesso
dessa abordagem, pois como descrito no esquema 01 os discentes são convidados a
realizar os experimentos. Assim, tornam-se sujeitos da aprendizagem, característica
essa proposta pela nova BNCC, que diz respeito aos alunos serem autores de sua
aprendizagem (BRASIL, 2021). Isso evidencia o quanto os LVA’s podem ser para os
professores uma ferramenta com potencialidade de tornar o processo de ensinoaprendizagem de Química cada vez mais proveitoso, dinâmico e, principalmente, eficaz
no ensino.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os avanços tecnológicos têm proporcionado diversas ferramentas para serem
utilizadas na educação de modo geral. No ensino de Química, essa contribuição vem
possibilitando aos alunos desenvolverem práticas experimentais virtualmente, através
dos Laboratórios Virtuais de Aprendizagem. Com isso, ainda que a escola não possua
laboratórios físicos, os discentes podem vivenciar a Química através desses recursos
tecnológicos, levando em consideração que a escola possua computadores suficientes.
Também é importante que os professores de Química busquem conhecer esses
ambientes para se apropriar dos recursos que os LVA possuem e aplicá-los de modo
eficiente. Nessa pesquisa, é interessante levar em consideração o custo-benefício do
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LVA, pois muitos deles exigem pagamento para serem utilizados através de download
ou online. Além disso, características como usualidade, acessibilidade, atividades
didáticas propostas, requisitos de utilização entre outros aspectos.
Conhecendo o LVA mais adequado para seu contexto, o modo de aplicação pode
comprometer a eficácia do conteúdo proposto pelo ambiente. Assim, utilizá-lo de modo
que se aproxime da realidade pode ser uma alternativa viável para melhor abordar os
conteúdos da disciplina de Química. Além disso, é importante que os professores
busquem formação continuada em tecnologias aplicadas ao ensino, de modo a facilitar
o processo de inserção dos diferentes recursos em sala de aula na educação básica.
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RESUMO
Este artigo objetiva fazer uma revisão de literatura da temática "o uso da tecnologia em
sala de aula". Para isso, foram escolhidos três artigos publicados. Utilizou-se a
metodologia qualitativa. Objetiva-se com a pesquisa mostrar que as instituições de
ensino terão que se adaptar a esta nova realidade, principalmente as que possuírem
ensino a distância (EaD). Os autores mencionados defendem que a tecnologia deve ser
utilizada como ferramenta transformadora no processo de ensino e aprendizagem,
dando ao aprendiz um papel de protagonista e não de mero expectador que recebe as
informações. Portanto, o uso da tecnologia será um apoio transformando os aprendizes
em seres autônomos e críticos.
Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Ensino. Aprendizagem

1. INTRODUÇÃO
O mundo está passando por uma transformação em suas estruturas sociais,
políticas e culturais. Estamos presenciando a chamada 4a revolução industrial, com o
fenômeno da globalização acontecendo diante de nossos olhos. As tecnologias da
informação e comunicação (TICs) têm transformado todos os cenários e, com a
educação, não poderia ser diferente.
O processo de ensino e aprendizagem vem sendo cada vez mais permeado de
técnicas e abordagens que utilizam tecnologia e cada vez mais autores vêm tratando
deste assunto em seus estudos. Pretendeu-se, portanto, verificar como tem sido
abordada a temática do uso da tecnologia em educação através de um recorte.
Desta forma, o presente artigo tem como objetivo fazer uma revisão de literatura
utilizando três artigos científicos acerca da temática tecnologias integradas à sala de
aula. O primeiro artigo intitula-se "Paulo Freire: o uso crítico sobre as tecnologias na
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educação". O segundo artigo é "Educação mediada por tecnologias e formação de
professores". O terceiro tem como título "Tecnologia e educação: um diálogo Freire Papert".
As três fontes de pesquisa foram escolhidas por ter algo em comum em seu
cerne: todas defendem o uso crítico das tecnologias de informação e comunicação como
uma forma de atingir o objetivo de educar e veem a educação como uma ferramenta
transformadora.
Para isso, utilizou-se a metodologia qualitativa, pois deu-se um enfoque maior
ao contexto do objeto de pesquisa, houve uma ênfase maior no aspecto subjetivo como
meio de compreender e interpretar as experiências e uma proximidade maior do
pesquisador em relação aos fenômenos estudados.
Espera-se que este artigo venha a fomentar a pesquisa na área da tecnologia em
educação, pois este é um ramo da educação em franca expansão atualmente. Outros
estudos devem ser estimulados para que, desta forma, possam ser desenvolvidas novas
técnicas e metodologias e também aperfeiçoar as que já existem.

2. TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO
Para se discutir o assunto da tecnologia em educação é necessário primeiro
definir o que é tecnologia. Podemos defini-la como
"tudo que aumenta as capacidades humanas. Dessa forma a primeira
tecnologia foi um pedaço de osso que um determinado hominídeo usou para
se defender ou para atacar um outro animal. Ou os óculos que usamos para
melhorar nossa visão, e mesmo o giz que o professor usa em sua aula
tradicional." (Soffner, 2013, p. 149)

Hoje a educação envolve muito mais do que os já obsoletos giz e quadro negro.
Como a tecnologia faz parte de nossas vidas nas mais diversas esferas, é mais que
natural que ela também seja incorporada ao universo educacional. Afinal, além de fazer
parte do dia-a-dia das salas de aula de milhões de estudantes pelo mundo, a tecnologia
também nos trouxe o ensino à distância (EaD).
Araújo e Polak em seu artigo "Educação mediada por tecnologias e formação de
professores" defendem que:
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"A EAD surge nesse cenário, como possibilidade de substituição do modelo
tradicional de educação onde predomina a informação, por um novo modelo,
centrado na educação flexível, aberta e interativa, capaz de praticar a
mediação e diálogo, para atender, assim, às necessidades dos professores,
respeitando melhor a individualidade do que o ensino formal." (Araújo. Polak.
2007, p. 2)

Para as autoras, a educação, seja ela presencial ou à distância, que utiliza a
tecnologia como sua ferramenta principal para acontecer, enfrenta grandes obstáculos
devido à complexidade que a reestruturação do sistema tradicional de ensino necessita
passar para se adaptar ao novo paradigma.
Segunda elas, trata-se de uma abordagem que deve ser incentivada e
aperfeiçoada, inclusive contando com políticas públicas de treinamento para que os
professores se sintam preparados para os desafios de dar uma "aula tecnológica".
Elas defendem também que o ensino a distância surgiu como forma de
responder às demandas da sociedade da informação, bem como de democratizar o
acesso ao ensino, já que muitas pessoas que vivem em regiões remotas podem estudar
através da internet.
Existe um debate sobre a qualidade do ensino a distância, o que é retratado pelas
autoras, porém a desconfiança inicial tem dado lugar a um certo fascínio pelo estudo na
modalidade a distância. No mundo globalizado, onde as pessoas têm cada vez menos
tempo de se deslocar até uma faculdade ou pós-graduação por exemplo, parece muito
vantajoso fazer um curso no conforto do lar, com qualidade, comodidade e horários
flexíveis.
Renato Soffner em seu artigo "Tecnologia e educação: um diálogo Freire Papert" cita um outro autor chamado Schaff que acredita que a tecnologia é algo
transformador. Segundo Schaff, a informática e a tecnologia poderá desenvolver o que
ele chamou de "sociedade informática" onde absolutamente todos os processos estarão
ligados à informatização.
Com relação à tecnologia na educação, Soffner pontua que muitas instituições
não conseguem compreender o que é necessário para que haja um aproveitamento
significativo do uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. Não se deve
atuar em sala utilizando os aparatos tecnológicos apenas como mais um material como
livros e apostilas, por exemplo.
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"O emprego inovador de tecnologia no dia-a-dia, por alunos e professores,
pode ser a grande diferença para que se mude radicalmente a centralização
do processo educativo no professor. O aluno torna-se responsável pelo
processo de seu desenvolvimento e, portanto, de sua educação." (Soffner,
2013, p. 150)

O Artigo de Soffner demonstra como os autores Paulo Freire e Seymour Papert
vêem a inserção da tecnologia na educação como uma forma de quebrar com padrões
opressores e conservadores que as escolas tradicionais exercem sobre seus alunos.
Paulo Freire descreveu o modelo bancário do conhecimento, no qual o aluno
apenas recebe informações do professor em uma atitude passiva e dependente para
obter conhecimento. Ao utilizar a tecnologia para estudar o estudante passa a ter um
papel de protagonista na construção do seu conhecimento, podendo construir seu
próprio conhecimento através da facilitação do professor e em conjunto com os demais
estudantes. Essa autonomia dá aos educandos mais interesse, além de oportunizar a
aprendizagem conjunta com outros colegas.
Para Paulo Freire os professores têm que estar prontos para a mudança e se
adequar a nova realidade pois para ele ser professor implica em ter um compromisso
constante com as práticas sociais, e não é somente fazer a perpetuação dos conteúdos.
Papert defende que há três estágios no processo de aprendizado de um ser
humano: a primeira fase acontece quando somos bebês, através da experimentação do
mundo; a segunda é quando vamos para a escola e somos obrigados a aprender
conteúdos formalmente e a terceira é durante a fase adulta e decidimos aprender algum
conteúdo por conta própria.
Papert e Freire acreditam que o processo de sermos forçados a ir para escola é
traumático, pois ali acaba a aprendizagem através da exploração espontânea e passa a
ser dependente da figura do professor. Para eles, a introdução da tecnologia consegue
recuperar um pouco desta autonomia na aprendizagem que ficou perdida. "Uma criança
pode se tornar extremamente competente em aprender algo novo, mesmo temas
complexos, quando está curiosa e motivada." (Soffner, 2013, p. 155)
Portanto, fica claro que Soffner defende o uso das tecnologias da informação e
comunicação na educação como meio de formar alunos autônomos, com pensamento
crítico, capazes de produzir e questionar e mais preparados para atuar em uma
sociedade que está em constante mudança.
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Cleyton Sousa, Hiran Pinel e Douglas de Melo no artigo intitulado "Paulo Freire:
o uso crítico sobre as tecnologias da educação" trazem o conceito freireano de que
"Informática na Educação significa a integração do computador no processo
de aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e
modalidades de educação. A informática na Educação de que estamos
tratando enfatiza o fato de o professor da disciplina curricular ter
conhecimentos dos potenciais educacionais do computador e ser capaz de
alternar, adequadamente, atividades não informatizadas de ensinoaprendizagem e atividades que usam o computador. No entanto, a atividade
de uso do computador pode ser feita tanto para continuar transmitindo a
informação para o aluno e, portanto, para reforçar o processo instrucionista
de ensino, quanto para criar condições para o aluno construir seu
conhecimento em ambientes de aprendizagem que incorporem o uso do
computador." (Freire e Valente. 2001. p. 31)

Portanto, os autores também defendem que a tecnologia seja utilizada como
forma de dar mais autonomia aos estudantes, para torná-los mais críticos em relação ao
seu próprio aprendizado e permitir que eles possam se aprofundar mais, sendo
independentes da figura do professor.
Também é mencionada a questão de que pessoas aprendem de maneiras
diferentes e que através da tecnologia fica mais fácil de se atingir diferentes perfis de
aprendizes. Há aqueles que aprendem melhor através de vídeos, outros através da
leitura de textos, já outros conseguem fixar bem o conteúdo através de áudios com o
conteúdo. Tudo isso é possível quando se preparam planos aulas diversificadas com o
intuito de atingir aos mais diferentes estilos de aprendizagem.
Os atores ressaltam a importância de vermos a tecnologia como o meio e não
como fim. Ela deve ser utilizada para que o professor atue como um facilitador na
jornada da aprendizagem de seus alunos. Através da facilitação do professor e utilizando
das ferramentas tecnológicas, os estudantes poderão se tornar seres críticos
responsáveis por seu crescimento intelectual.
Freire vê o trabalho do professor como um ato de amor e que é responsável por
ajudar as pessoas a sair das trevas da ignorância. Para ele, o conhecimento é libertador
e pode tirar o ser humano de uma situação de opressão.
A defesa freireana pelo uso da tecnologia é baseada na premissa de que todos
os esforços serão feitos para que as ferramentas não sejam utilizadas como meros
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materiais escolares, sem dar autonomia nenhuma ao aluno que as está utilizando. É
necessário dar aos aprendizes condições de se tornarem donos de seu próprio saber.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, vimos que é praticamente impossível pensar no futuro da educação
sem o apoio da tecnologia. Várias esferas de nossas vidas já são permeadas de aparelhos
tecnológicos, e com a educação não tem sido diferente.
Porém precisa-se questionar como tem sido feita a inserção da tecnologia na
educação. Será que as instituições estão se adaptando de forma satisfatória às
mudanças que provém desse novo momento que estamos vivendo?
Com o recorte de três artigos científicos, pudemos ver que os autores defendem
o uso da tecnologia como uma poderosa ferramenta que veio para revolucionar o
processo de ensino e aprendizagem. Através das mais diversas ferramentas tecnológicas
podemos transformar o papel dos estudantes que passam de meros expectadores para
agentes ativos no processo educacional.
Vimos que é necessário investimento no treinamento de profissionais, inclusive
com políticas públicas voltadas para isto, e que instituições precisam se preparar para
este novo momento, principalmente quando se fala sobre ensino à distância (EaD).
Também ficou explicitado através das palavras dos autores que a tecnologia, se
não for utilizada de uma forma inovadora, pode ser apenas mais um recurso dentro de
sala de aula e acabar se perdendo. É preciso que o professor atue como um facilitador
do conhecimento, dando ao aluno mais liberdade para ser o protagonista no processo
de ensino e aprendizagem.
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RESUMO
O presente trabalho relata a experiência de uma equipe de docente e alunos na
condução de um curso de NOVAS TECNOLOGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM ofertado
no período de 18/08/2020 a 18/09/2020, pela Universidade Estadual do TocantinsCampus Araguatins. Esse curso foi coordenado por um professor da unidade, auxiliado
por três monitoras dos cursos de Pedagogia e Letras, tendo como público-alvo
profissionais da educação da rede estadual de ensino do Estado do Tocantins, do
Município de Araguatins e alunos da Unitins. Face ao momento epidêmico, o curso foi
ministrado no formato híbrido, com aulas transmitidas via Google Meet e conteúdos
postados em Plataforma Moodle, para melhor acompanhamento das atividades. Os
resultados obtidos foram satisfatórios, observando-se interesse e entusiasmo, por parte
dos alunos, no manejo de ferramentas tecnológicas gratuitas simples e práticas.
Palavras-chave: Ensino Híbrido. Ferramentas Tecnológicas. Capacitação Docente.

1. INTRODUÇÃO
Muitos profissionais da educação possuem dificuldades para elaborar um bom
planejamento escolar. Essa tarefa é essencial para que o aluno venha aprender o
conteúdo. Com base em pesquisas bibliográficas, tratamos sobre métodos que podem
facilitar o ensino e a aprendizagem.
Este artigo visa expor o uso de novas tecnologias no processo de ensinoaprendizagem no âmbito educacional. Considerando a realidade educacional do país no
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momento, ter um rendimento aceitável em sala de aula é uma tarefa bem complicada,
pois a infraestrutura educacional pública não permite que esse rendimento seja melhor
que o obtido com os recursos existentes.
Esta pesquisa mostra a importância de manter viva a necessidade das escolas,
faculdades e as demais instituições educacionais terem uma base de planejamento
sólida pelo uso de tecnologias que facilitem o aprendizado do alunado. Através de
pesquisas bibliográficas, foi possível observar o quão é essencial manter um padrão de
organização educacional na linha de pensamentos tecnológicos, pois os jovens de hoje
têm suas mentes presas às tecnologias.
Mediante as circunstâncias, apesar de relativo, existem turmas com um nível de
dificuldade e aprendizagem bem diferente de outra. Por isso, é importante usar
métodos diversos de ensino que tenham como objetivo atender às necessidades
individuais de cada turma.
Em síntese metodológica, como diz Silva e Junior (2019, p. 2), “ainda existe um
distanciamento entre a realidade do aluno em sala de aula e as propostas educacionais
tecnológicas”. Devido a isso, usar a tecnologia não é uma tarefa fácil, apesar de não ser
impossível. Com o uso de pesquisas e autores, pondera-se que a melhor maneira de
ensinar é analisar, pensar, inovar a metodologia de ensino embasada em cada
dificuldade de alunos e turmas, utilizando, principalmente, a tecnologia ao nosso favor.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A partir da pesquisa bibliográfica, buscou-se construir uma análise geral sobre o
assunto abordado, no intuito de compreender a importância do ensino a distância,
juntamente com a aprendizagem híbrida. A leitura de muitos artigos serviu de base para
formulação da fundamentação teórica do presente trabalho.
Assim, percebe-se que, até a década de 1980, o Ensino a Distância (EaD), em
grande parte, era baseado em material impresso enviado ao aluno, para que ele
realizasse suas atividades conforme a sua disponibilidade, tanto de tempo, quanto de
local. Com surgimento das TICs, foi possível criar outros meios para alterar diversos
aspectos da EaD, por exemplo, “as concepções teóricas, as abordagens pedagógicas, as
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finalidades da EaD e os processos de avaliação da aprendizagem dos alunos” (VALENTE,
2014, p. 83).
É na escola que se desenvolve o senso crítico dos alunos, por meio do
aperfeiçoamento utilizado pelos professores para despertar a busca dos alunos por
conhecimento, o que os faz aguçar esse interesse pelo conhecimento e pela
aprendizagem. Percebe-se que o EaD vem, de certa forma, se reinventando
gradativamente para garantir uma aprendizagem com eficácia para os alunos.
Durante muito tempo, não tivemos uma gama de ferramentas capazes de
desempenhar um papel de grande vislumbre à educação a distância. E, dentro dos
parâmetros atuais, o uso das tecnologias tornou-se quantitativo. Isso só é possível com
uma capacitação de qualidade, que não se limite a aspectos tecnológicos ou formais.
Dentro dessa capacitação é importante destacar o ensino híbrido, o qual permite que o
usuário flexibilize seus horários, melhore sua autonomia e disciplina, perante seu uso.
De acordo com Ramos; Sousa; Alves, (2014), “essa nova forma de ensinar e
aprender podem ser considerados uma convergência do ensino virtual com o presencial
e não uma oposição, em que a aprendizagem não está mais restrita às paredes de uma
sala de aula’’. Diante disso, pode-se afirmar que o ensino híbrido é uma nova proposta
de aprendizagem que visa diminuir o uso de aprendizagens eruditas, bem como dar uma
nova visão de como se ensinar, sem que esteja atrelada a quatro paredes de uma escola
presencial.
Em síntese, são necessários desempenhos significativos para que haja sucesso
na educação a distância, valendo destacar o papel de grande participação do ensino
híbrido no Ensino Superior. Para Filipe e Orvalho (2004), a aceitação do blended learning
no ensino superior é considerada uma estratégia de aprendizagem válida.

Isso

caracteriza um passo importante diante do esforço atual em adequar o ensino às novas
exigências do quadro econômico contemporâneo e também da necessidade de gestão
do conhecimento.
Com a atual situação de pandemia global, o ensino teve que abranger novos
horizontes e se adequar, sendo de grande necessidade que as faculdades se reinventem
para dar maior assistência a seus aprendizes. Simplificando, o ensino híbrido ou blended
learning é uma das tendências da Educação do século XXI, a qual promove uma
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integração entre o ensino presencial e as propostas de ensino on-line, visando a
personalização da educação e melhorias qualitativas do ensino EaD.
O blended learning é um conceito de educação que tem como característica a
utilização de soluções mistas, fazendo uso de diversos métodos para facilitar o
aprendizado, garantir a colaboração entre os alunos e permitir a criação e troca de
conhecimentos (CHAVES FILHO, et al., 2006, p. 84 apud RODRIGUES, 2010).
A sala de aula invertida e a aprendizagem mista estão totalmente ligadas,
enquanto o modelo de sala presencial é invertido para a sala de aula on-line, trazendo
consigo o ensino remoto através do google sala de aula, meet ou plataformas das
próprias instituições de ensino.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O curso de extensão, oferecido pela Universidade Estadual do Tocantins - Unitins
– Campus de Araguatins, o qual foi planejado, executado e supervisionado pelo
Professor Antonio Clerton teve como finalidade capacitar profissionais da educação
básica e superior do município de Araguatins, a fim de que trabalhem utilizando-se das
novas ferramentas tecnológicas como instrumento facilitador do processo ensinoaprendizagem.
Na sua primeira versão, em 2019.2, esse projeto foi implementado na forma de
um curso de Extensão Prático de Novas Tecnologias de Ensino e Aprendizagem e Tópicos
de Desenho Instrucional, com carga horária de 40 horas e com encontros presenciais no
laboratório de informática da Universidade, sob a supervisão do professor Antonio
Clerton e de quatro acadêmicas da UNITINS, do curso de Letras e Pedagogia. Essas
monitoras tiveram treinamento prévio para atuar no curso de extensão, auxiliando os
alunos, quando solicitadas durante as aulas. O projeto foi aplicado no segundo semestre
de 2019, sendo possível propagar o manejo de ferramentas sobre as tecnologias ativas
de aprendizagem com atividades à distância para completar as tarefas, usando a
ferramenta de desenho de sites do Google.
Por ter um resultado positivo em 2019, e considerando o momento atual de
pandemia, sendo que o ensino está ocorrendo totalmente de maneira remota, foi
decidido aplicar novamente o projeto no segundo semestre de 2020, tendo agora como
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público alvo professores das unidades federal, estadual e municipal e alunos da UNITINS.
Diante da impossibilidade de ministrar o curso presencialmente, e respeitando esse
tempo de isolamento social, o curso foi ministrado totalmente on-line, através do
Google Meet, para transmissão das aulas ao vivo, uma vez por semana e de forma
assíncrona pela plataforma Moodle, fazendo também o uso do aplicativo Whatsapp. Foi
criado um grupo específico para tirar possíveis dúvidas, fazer as postagens de avisos e
acompanhamento de frequências.
Para tornar possível a execução da segunda versão do curso, foi escolhida a
plataforma Moodle, por ser uma ferramenta tecnológica gratuita, simples e de fácil
manuseio, à qual todos puderam ter o livre acesso, sem custo nenhum. Na plataforma,
foram inseridas as postagens de todo o material do curso, tais como: videoaulas,
tutoriais e artigos para complemento teórico e as tarefas para serem cumpridas no
decorrer do curso.
Iniciado em 18/08/2020 e finalizado em 18/09/2020, o plano de ensino do curso
foi desenvolvido, contendo quatro módulos principais, além da parte introdutória
apresentada na aula inaugural. Cada um dos módulos tratava-se de um assunto
diferente, sendo aplicados a cada semana, com atividades práticas a serem feitas pelos
alunos, no final de cada módulo.

3.1. Primeiro Módulo
A princípio, o curso teve início falando do Ensino Híbrido e sua importância para
o processo de ensino e aprendizagem, usando como exemplo a ferramenta Google Keep
(Figura 1) para criação de pequenas notas e para fazer pesquisas bibliográficas. Este é
um excelente recurso para fazer trabalhos acadêmicos, anotações, dentre outros. Ainda
nesse módulo, foi feita uma breve introdução sobre a ferramenta Audacity (Figura 2) e
também como instalá-la, demonstrando sua finalidade. Tudo isso explicado nos tutoriais
disponibilizados na plataforma Moodle.
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Figura 1 - Imagem mostrando a ferramenta Keep com algumas notas e pesquisas realizadas.

Fonte: Autoria própria, (2020).
Figura 2 - Imagem mostrando a ferramenta Audacity durante o processo de gravação de áudio.

Fonte: Autoria própria, (2020).

3.2. Segundo Módulo
Neste, tratou-se sobre “A sala de aula invertida”, um tema muito discutido nas
instituições de ensino, nos dias atuais. É utilizado tanto na educação básica, como no
ensino superior. Também foi abordado sobre as funcionalidades do Audacity e todo o
passo a passo de como usar a ferramenta para a gravação de áudios e produção de
podcasts.
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Posteriormente, iniciou-se um outro conteúdo sobre o Google sala de aula
(Google Classroom). Essa plataforma é bastante utilizada atualmente por diversas
instituições de ensino públicas e/ou privadas. Trata-se de uma ferramenta bastante
poderosa para a elaboração e correção de provas. Nela, são criadas salas de aulas (Figura
3), onde acontece os encontros entre aluno e professor, de forma virtual. Após criado o
ambiente de estudo, o professor poderá postar vários tipos de materiais, tais como:
slides, questionários, documentos, apostilas, vídeos do Youtube, links, dentre outros.
Todo esse processo foi ensinado aos alunos inscritos no curso de extensão, através das
webs aulas disponíveis na plataforma Moodle, bem como através de aulas on-line pelo
Google Meet.

Figura 3 - Janela demonstrando o Google Classroom.

Fonte: Autoria própria, (2020).

3.3. Terceiro Módulo
Abordou-se sobre a Aprendizagem Baseada em Projetos-ABP. Esse modelo de
ensino fundamenta-se em aspectos semelhantes ao Problem Based Learning (PBL),
tendo em vista que suas atividades são organizadas em torno de um problema real,
exigindo que os discentes atinjam um objetivo compartilhado, por meio dos trabalhos
realizados em equipe, aliando a teoria e a prática ao processo de ensino-aprendizagem
(Frezatti & Martins, 2016). Assim, após assimilação do conteúdo postado no ambiente
de estudo, sobre o que é Aprendizagem Baseada em Projetos, os alunos produziram
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uma Webquest, como mostra na (Figura 4), sobre temas relacionados a sua área de
formação (livre escolha). Os alunos acompanharam todo o passo a passo de como usar
a ferramenta, utilizando o Google sites, para que pudessem construir uma Webquest,
em aula ao vivo pelo Google Meet. Como meio avaliativo no final do presente módulo,
cada aluno enviou sua Webquest pronta à plataforma Moodle, em uma data
determinada pelo professor do curso.

Figura 4 - Imagem mostrando uma WebQuest montada através do Google Sites.

Fonte: Autoria própria, (2020).

3.4. Quarto Módulo
Neste último, foi explanado sobre Design Instrucional. O Design Instrucional se
baseia em diferentes áreas do conhecimento, sendo as principais: Ciências humanas,
Ciências da informação e Ciência da administração. Essas áreas do conhecimento vêm
sempre acompanhando a evolução histórica e influenciando o design instrucional. Além
dessa explanação, e dentro do contexto do design instrucional, abordou-se também
sobre o software ActivePresenter, ferramenta que é utilizada para produção de
conteúdo, sendo muito importante para fazer edição de vídeoaulas, tutoriais e vídeos.
Com ela, pode-se também importar vídeos, slides, imagens para edição e editá-los. Na
configuração gratuita, são poucas funções que não estão disponíveis. A ferramenta
atendeu muito bem o propósito do curso. Em aula no Google meet, os alunos puderam
acompanhar toda a trajetória de manuseio da ferramenta, desde sua instalação até a
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montagem de aulas com animações, podendo inserir imagens, links, vídeos e músicas
de fundo (Figura 5).

Figura 5 - Imagem mostrando as funcionalidades do ActivePresenter.

Fonte: Autoria própria, (2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A princípio, devido à falta de ambientação com a plataforma Moodle, alguns dos
alunos apresentaram dificuldades, mas que, de imediato, foram esclarecidas pelas
monitoras e pelo professor orientador, via Whatsapp, Google meet e Moddle.
E, mesmo diante de qualquer dificuldade, pode-se afirmar que o curso de
extensão do uso prático de novas tecnologias e tópicos de desenho instrucional obteve
resultados bem significativos, pois observou-se o interesse e entusiasmo, por parte dos
alunos, em poder ter acesso e aprender a manusear ferramentas tecnológicas gratuitas,
de forma eficaz, simples e práticas.
O curso buscou utilizar ferramentas disponíveis na internet, as quais não
gerassem custo algum para o aluno, e que todas, de alguma forma, fossem voltadas para
auxiliar o professor na sala de aula, facilitando, assim, o processo de ensinoaprendizagem.
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Pode-se afirmar ainda que a proposta de realizar a prática com aulas remotas foi
adequada, pois possibilitou que os alunos tivessem contato imediato com as
ferramentas, sendo que todos puderam tirar suas dúvidas e sanar algumas questões de
manuseio e uso das ferramentas, o que dificilmente ocorreria em aulas no formato EaD,
tradicionalmente falando, ou mesmo presenciais, no modo tradicional. O ano de 2020
foi marcado pela “reinvenção” de conceitos, e novas ideias surgiram ao longo do ano,
confirmando que o método de ensino híbrido e tudo o que ele traz de tecnologia não
será descartado ao fim da pandemia. Isso nos leva a acreditar que o ensino presencial
puro, tal como acontecia até março de 2020, nunca mais será o mesmo.
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RESUMO
Este artigo tem objeto de estudo foi aguçado nos contatos com alunos da Escola Ceja 15
de Outubro. Na relação os alunos, o tema dos games sempre foi uma constante, assim
como a minha experiência – nem sempre prazerosa – de vê-los jogar (muitas vezes de
forma camuflada, às escondidas) durante as aulas, dentro de sala. Entender de que
forma tais artefatos podem contribuir ou atrapalhar para o processo de ensinoaprendizagem começou a me instigar. Minha condição de não-gamer, nesse processo,
me pareceu positiva pois me deixou numa posição, de certa forma, isenta, imparcial,
sem buscar defender com exageros, nem criticar com severidade o uso dos games
dentro ou fora de sala. Ao contrário, o que me interessava, cada vez mais, era entender
o contexto e as visões daqueles que já estavam trilhando há mais tempo que eu essa
área de estudo, dissecando os games, suas qualidades, possibilidades, limites, riscos e
potências. E assim tem como objetivo apresentar possibilidades pedagógicas dos
games, na busca pela motivação do aluno na sala de aula e sua interação com a escola
e o professor. Por se tratar de uma tecnologia que faz parte do dia a dia do nativo
digital, os jogos eletrônicos podem fornecer elementos importantes para a construção
de um ambiente de aprendizagem agradável e livre de pressão onde o aluno pode
encontrar a satisfação em estar na sala de aula. Muitos desafios ainda precisam ser
vencidos, pois para muitos, tal tecnologia não faz parte da sua realidade, mas tudo o
que é novo exige uma nova forma de pensar e agir.
Palavras-chave: Games; Processo de ensino-aprendizagem; Educação.

1. INTRODUÇÃO
O jovem de hoje cresceu jogando videogames e os games fazem parte da sua
realidade. Busca-se, então, apresentar os games como uma saída para minimizar a
distância entre o aluno, o professor e a escola. Há alguns anos atrás, quando se ouvia
falar em jogos eletrônicos, pensava-se apenas em lazer e diversão, pois essa era a ideia
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inicial quando eles foram criados. Hoje, já vivemos uma nova realidade. Muitos são os
estudos e pesquisas em torno dos games e suas possibilidades pedagógicas.
Partindo desse enunciado o artigo propõe uma discussão teórica que tem como
base as pesquisas realizadas por Alves (2005) Huizinga (1996), Vygotsky(2007), Piaget
(1976) e Villas Bôas (2005) e entre outros, sendo os avanços tecnológicos

despertam

a atenção de muitos. Principalmente, das crianças e jovens de todas as idades, através
da Internet e dos jogos eletrônicos. Tal fascínio tem causado grande impacto na
educação, pois é comum ouvirmos relatos sobre alunos que passam horas jogando
no computador ou no videogame, mas não querem passar um só minuto fazendo
as

lições

da escola. Percebe-se ainda que, no contexto educacional, atividades

contextualizadas e lúdicas tem uma maior aceitação por parte dos estudantes, o que,
em geral não ocorre na metodologia tradicional de ensino. O uso de games na educação
possibilita não somente a modernização do processo de ensino-aprendizagem, mas
atrair cada vez mais os alunos a buscar e a participar da construção do seu
conhecimento. Dar a estes a oportunidade de serem elementos ativos no processo
confere maior autonomia e maior motivação para alcançarem os objetivos propostos
a respeito da docência em tempos de educação a distância.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que destaca a interação dos jogos com
articulação educacional evidenciando a importância do games na ação educativa, a
partir do resgate de teóricos como Prensky (2010), sobre a perspectiva de Mattar (2010),
propondo uma discussão a respeito da fragmentação da educação deve acompanhar
essas constantes transformações que ocorrem na sociedade, buscando explorar esses
ambientes tecnológicos onde o nativo digital está totalmente envolvido.

2. A UTILIZAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Vimos nos últimos anos o avanço do mercado de games assim como o maior uso
de tal ferramenta, dentro e fora da escola analisando suas problematizações e
características – é uma forma de promover e ampliar a discussão acerca dos games (não
necessariamente categorizados como “educativos”) e sua possível utilização na área de
Educação, sem no entanto encerrar qualquer questão, entendendo sobretudo a
complexidade e repercussões do tema. Nosso objetivo foi, portanto, contribuir com a
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comunidade acadêmica para a expansão do debate, estimular e auxiliar futuras
investigações para a compreensão e apropriação dos games enquanto meio de
expressão e representação simbólica nas práticas educativas, assim como cooperar para
a criação de parte de uma memória no campo da pesquisa educacional no Brasil.
Nos dias atuais, onde se vive em uma sociedade cada vez mais audiovisual, o
lúdico também sofreu grandiosa evolução. O jogo pode ser uma atividade que provoca
no ser humano uma sensação de total liberdade e desprendimento da seriedade da vida
cotidiana, levando-o a mergulhar em um mundo de descoberta de si mesmo e de desejo
de criar, reeditar e experimentar o novo.
Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, poderíamos
considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como "não-séria"
e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador
de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer
interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada
dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem
e certas regras.(HUIZINGA 1996, p. 13)

A tecnologia digital e os jogos tem sido parte integrante da vida das crianças
desde o seu nascimento. E essa geração ele chama de “nativos digitais”, enquanto que
os pais e professores são por ele denominados “imigrantes digitais”, pois nasceram em
uma época bem mais analógica e ao longo de suas vidas necessitaram se adaptar às
inovações tecnológicas. Segundo ele, grande parte dos professores supõe,
erroneamente, que as crianças de hoje são as mesmas das décadas anteriores e que os
métodos utilizados quando eles eram estudantes funcionariam hoje perfeitamente com
os nativos digitais.
O ambiente educacional não deve ser confundido com o espaço físico, como o
prédio escolar, universitário, ou qualquer outro espaço usado para a prática
educacional. O conceito de ambiente educacional é muito mais amplo, vai muito além
do espaço físico que ocupa. Uma simples pesquisa no dicionário já nos dá uma dimensão
do amplo significado da palavra ambiente: vem do latim ambire: “andar ao redor, cercar,
rodear”, e adquiriu o significado de “o que rodeia ou envolve por todos os lados e
constitui o meio em que se vive [...] conjunto de condições materiais, culturais,
psicológicas e morais que envolve uma ou mais pessoas [...]” (HOUAISS, 2001).
Moreira (2007) afirma que:
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O ambiente de aprendizagem escolar é um lugar previamente organizado
para promover oportunidades de aprendizagem e que se constitui de forma
única na medida em que é socialmente construído por alunos e professores a
partir das interações que estabelecem entre si e com as demais fontes
materiais e simbólicas do ambiente (MOREIRA, 2007).

Considerando-se essas duas perspectivas, o processo de ensino e aprendizagem
acontece no espaço escolar segundo um complexo processo que inclui todos os
participantes, suas intencionalidades, suas interações com o meio, relações
interpessoais, a influência de outros contextos mais distantes (como a direção da escola
e famílias) e os significados constituídos por esse complexo sistema. O que nos mostra
que o ambiente educacional não se limita às condições materiais necessárias para a
implementação do currículo, ou às relações interpessoais básicas entre professores e
alunos.
Pelo contrário, está estabelecido na dinâmica que constitui os processos
educacionais e que envolve ações, e experiências para cada um dos
participantes, atitudes, condições materiais e sócio afetivas, relações
múltiplas com o meio ambiente e a infraestrutura necessária para a
concretização de fins culturais que são explicitados em todas as propostas
educativas (CHAPARRO, 1995, p.2).

A responsabilidade de motivar os alunos tem sido deixada ao longo dos anos“
sobre os ombros” dos professores pelos tradicionais sistemas de educação.
Para Prensky [2010],os games além de promover momentos de satisfação aos
nativos digitais, podem gerar aprendizado de maneira prazerosa, pois o mesmo se dá
em um ambiente livre de pressão e cobrança que são naturais no cotidiano escolar. Falase muito em alunos que possuem“ déficit de atenção”, mas o que se vê na realidade é
um total desinteresse dos alunos pelas formas tradicionais de ensino, pois faltam
irresistíveis atrativos que possuem os games (PRENSKY, 2010).
Tori (2010) afirma:
Nos dias atuais, o sonho de todo educador é ter de seus alunos, em aula, uma
fração da atenção, motivação e produtividade que esses mesmos jovens
apresentam quando engajados no ato de jogar seus games preferidos. Ainda
que de difícil realização, esse sonho não é impossível. O bom educador sabe
que para a ocorrência de uma comunicação eficaz e produtiva deve ser
empregada a linguagem do interlocutor e respeitada a sua cultura. Linguagem
e cultura da nova geração de aprendizes são muito diferentes daquelas nas
quais se basearam os métodos e técnicas educacionais hoje empregados. O
resultado da falta de uma boa comunicação em sala de aula são alunos
indiferentes, desatentos e desmotivados. (TORI 2010, p. 185)
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Atualmente, o ambiente educacional significa uma ou outra denominação, não
apenas o ambiente físico é considerado, mas as interações que ocorrem nesse meio.
Portanto, a organização e a disposição espacial são levadas em consideração, as relações
estabelecidas entre os elementos de sua estrutura, mas também os padrões de
comportamento que se desenvolvem, o tipo de relacionamento que as pessoas mantêm
com os objetos, as interações que ocorrem entre as pessoas, os papéis que são
estabelecidos, os critérios que prevalecem e as atividades que são realizadas.
Os jogos eletrônicos podem contribuir para a criação de um ambiente ficcional,
propiciando novas formas de compreender e atuar sobre o real, que os games são
reconhecidos – na visão de alguns autores – como facilitadores da aprendizagem de
temas complexos, cooperando também para o desenvolvimento de habilidades
cognitivas, tais como: criatividade, percepção, resolução de problemas e o raciocínio
rápido (PRENSKY, 2010).
Gee (2010) considera algumas características que podem ser comuns aos “bons
jogos” e aos princípios da aprendizagem:
Interatividade – No jogo, os participantes apreendem as experiências
compreendendo que as ações têm um significado inserido em uma trajetória individual.
Na aprendizagem, o aluno necessita perceber a sua capacidade, a fim de que não
assuma uma postura passiva frente ao conteúdo.
Personalização – Há jogos que permitem que a jogabilidade seja personalizada
ao possibilitarem a seleção do nível de dificuldade. O oferecimento de diferentes
caminhos para o alcance de um objetivo pode se configurar como um princípio da
aprendizagem.
Identidades fortes – O fascínio e o comprometimento causado por alguns
personagens envolvem o jogador de tal forma que ele apresenta um desempenho
superior. No ato de aprender, desempenhar um determinado papel contribui para a
aprendizagem. Por exemplo, quando em uma aula de Ciências, os alunos assumem o
papel de “cientistas”.
Problemas bem estruturados – Os desafios iniciais, mais fáceis de serem
superados, seguidos de outros em dificuldade crescente, contribuem para a solução dos

235

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

problemas mais difíceis. Na aprendizagem, uma apresentação gradual em relação ao
nível de dificuldade das atividades também é importante.
Os jogos são agradavelmente frustrantes – Frente a uma decisão errada, o
fornecimento de um feedback contribui para o reconhecimento da adequação ou não
das decisões tomadas. Comunicar o progresso obtido na aprendizagem também é uma
forma de incentivar os estudantes. No jogo, face à frustração, busca-se treinar para o
enfrentamento de novos desafios. E essa é uma dinâmica que relaciona-se à aquisição
de competências.
Os espaços onde se desenvolvem atividades educativas devem assumir
características como “confortáveis e agradáveis, na medida em que o desempenho de
qualidade também depende das condições ambientais”. Uma infraestrutura adequada,
com ambientes organizados, salas de aula mais arejadas, iluminadas e protegidas contra
ruídos, acesso a serviços básicos de água, esgoto e eletricidade, têm impacto
significativo no aprendizado, na saúde e no bem-estar dos alunos e isso fará total
diferença na qualidade de ensino.
A informática proporcionou o avanço da comunicação e da informação e
trouxe outras implicações culturais, dentre elas, a cultura dos games, que tem
presente a cultura da simulação. As mudanças têm sido tão rápidas e
inquietantes que os pais, professores e adultos, de uma forma geral, mantêmse receosos, inseguros, preocupados e pouco à vontade com uma tecnologia
pela qual os jovens se sentem atraídos. Para os jovens, não é uma tecnologia
nova, mas algo que faz parte de sua vida, o que agrava o fosso entre as
gerações. A geração digital lida com naturalidade com esses domínios que
fazem parte duma nova cultura. (MOITA, 2007, p. 59)

As possibilidades de utilização dos games na educação podem ser infinitas.
Através dos games é possível transformara educação tradicional, primeiramente
observando-se de perto a maneira como o nativo digital chega até o conhecimento, a
forma como ele aprende, para que então seja reformulada a metodologia de ensino de
acordo com a sua realidade adequando aos recursos digitais disponíveis.
Segundo Mattar (2010), para que a proposta dos games aplicados ao currículo
escolar seja uma realidade, faz-se necessário a “realfabetização” do professor através
de programas de formação pedagógica continuada que leve o professor à fluência em
tecnologia da informação. Dessa forma, o educador estará apto a entender as reais
necessidades do nativo digital na sala de aula.
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Ao utilizar-se a gamificação na educação espera-se que os estudantes
desenvolvam competências como colaboração, cooperação, pensamento crítico,
autonomia, domínio do conteúdo e limites. Para isso é importante conhecer e distinguir
os vários elementos dos jogos que podem contribuir para a prática pedagógica.
Sendo que a gamificação no processo pedagógico significa adotar a lógica, as
regras e o design de jogos (analógicos e/ou eletrônicos) para tornar o aprendizado mais
atrativo, motivador e enriquecedor. Dentro das chamadas metodologias ativas de
aprendizagem, a gamificação está entre as estratégias mais eficazes para potencializar
o aprendizado e proporcionar engajamento dos alunos com o curso e com a própria
instituição.
Um dos elementos dos games que pode ser utilizado em ambiente educacional
é a competição. A competição é da natureza humana, ela é capaz de motivar as pessoas
a partir da vontade de superação ao próximo ou a si mesmo em algum aspecto, e é dessa
motivação que o professor deve tirar proveito em suas aulas, estimulando a competição
saudável entre os alunos, associando a este elemento outros elementos dos games,
como a pontuação, ranking, desafios, missões, níveis e fases, a fim de dinamizar suas
aulas.
O professor visando aguçar a curiosidade do aluno pode trocar vários termos,
que os alunos já estão acostumados a ouvir, por termos provenientes dos games. Neste
sentido, tarefa pode virar uma missão a ser conquistada, o erro passa a ser chamado de
falha, a quantidade de pontos que restam para ser distribuídos, são a quantidade de
vidas que o aluno ainda possui, quando da divisão da sala em grupos de estudos ou
grupos de trabalho, estes devem receber um nome relacionado ao tipo de missão.
A utilização dos games no currículo escolar tem muito a contribuir com a
educação, mas para isso é necessário que haja, antes de tudo, uma transformação
completa em todas as partes envolvidas na educação: Na mentalidade dos educadores,
de modo que desejem explorar o novo, o desconhecido em busca de um processo
ensino-aprendizagem motivador; na atitude dos sistemas tradicionais de ensino no que
diz respeito à adequação do currículo à realidade tecnológica em que vive o nativo
digital; assim como investimentos tecnológicos nas escolas por parte das autoridades
governamentais.
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O mais importante da gamificação é que o professor veja a estratégia como um
combustível da aprendizagem. Para tanto, ele deve associar os conteúdos a missões e
desafios que façam os alunos se movimentarem o suficiente para ampliar o
aprofundamento nos assuntos. Os avanços da tecnologia, porém, têm favorecido que a
gamificação fique mais arrojada. Lousas interativas, tablets e os próprios smartphones
são ferramentas que podem ser associadas à gamificação, o que deixa o processo ainda
mais interativo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto escolar o jogo eletrônico é uma das tecnologias que mais atraem
os alunos, pois eles encontram nesses jogos momentos de diversão e lazer. Por se tratar
de uma tecnologia que faz parte do dia a dia do nativo digital, os jogos eletrônicos
podem fornecer elementos importantes para a construção de um ambiente de
aprendizagem agradável e livre de pressão onde o aluno pode encontrar a satisfação em
estar na sala de aula. Muitos desafios ainda precisam ser vencidos, pois para muitos, tal
tecnologia não faz parte da sua realidade, mas tudo o que é novo exige uma nova forma
de pensar e agir.
Sendo, portanto, um dos desafios seria, portanto, encontrar a forma mais
atraente de usá-los no ambiente de ensino, pensando no comportamento e interesse
dos alunos, mas também com objetivos de aprendizagem, pensando na missão das
escolas. E, além disso, é imprescindível possibilitar às escolas a infraestrutura necessária
para seu uso e aos professores o conhecimento, a habilidade e a dinâmica de mediação
com os estudantes no trato com tais artefatos tecnológicos. Ou seja, uma tarefa nada
fácil que pode ser comparada às muitas fases e obstáculos existentes nas narrativas de
inúmeros jogos digitais.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo refletir sobre o uso das TIC’s nas unidades escolares de
Educação Infantil tem sido adotado de maneira ainda tímida, contudo, parte significativa
das Escolas tem oportunizado esse acesso aos seus alunos em sala de aula. Pensando
dessa forma, o conjunto tecnológico, em especial o digital, passa a ser um componente
a favor da educação e quem deve decidir pelo seu uso ou não são os professores e a
própria família, ou seja, os adultos responsáveis pelas crianças. Essas pessoas que
educam e cuidam das crianças precisam desconstruir a mitologia existente e determinar
como, quando e o que utilizar do que temos disponível no mercado sem ceder aos
apelos mercadológicos. Por fim, é preciso que os familiares também tenham acesso às
informações que circulam nos meios acadêmicos para que possam tomar as rédeas do
processo educativo de seus filhos, para que possam escolher e para que consigam
também despir os mitos. Então, o trabalho necessário entre escola e família precisa
acontecer, pois a integração entre esses dois ambientes educacionais gera,
concretamente, desenvolvimento para a criança. Sendo assim, apesar da sinalização
positiva quanto às ferramentas midiáticas e tecnológicas no contexto da educação
infantil, assim como, ao velho quadro-negro, aos lápis de cores, às massinhas coloridas,
e às tintas; enfatizamos que a criatividade do professor é fundamental e imprescindível
no processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Tecnologia. Educação Infantil. Processo de Aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO
É na infância que se dá início a aprendizagem que será levada para toda a vida, é
o período onde as crianças estão abertas a novas descobertas. Nesta fase, o indivíduo
inicia o entendimento do mundo, e a partir daí começa a construir sua própria forma de
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pensar e agir. Quanto maior for o estímulo na infância, melhor será o desenvolvimento
e crescimento até chegar à vida adulta.
As mídias, nos dias atuais são fontes imprescindíveis de socialização. Nos
ambientes educacionais, em especial, onde a socialização faz parte do processo de
ensino e aprendizagem, consideramos que as mídias e os recursos tecnológicos podem
desempenhar papéis importantes, uma vez que propiciam a interatividade entre os
sujeitos que ali se encontram. A socialização é o processo de integração entre as pessoas
e permite a troca de conhecimentos, de valores culturais e sociais, e favorece a
aprendizagem, a construção de saberes, e o desenvolvimento através da interação.
Nos dias atuais, as mídias constituem uma fonte quase inesgotável de
informação e de entretenimento, em que a internet, que é uma rede técnica, permite
interações sociais virtuais inéditas na história da humanidade. A disseminação dessa
rede vem avançando com grande velocidade, tecendo desafios e contribuições para as
instituições responsáveis pelos processos de socialização, representadas pelas famílias,
a escola e o Estado. Contudo, apesar das contínuas mudanças sofridas pela sociedade
por influência do avanço midiático e tecnológico desenfreado, a Educação formal, em
grande parte, continua organizada de maneira tradicionalista, previsível e burocrática,
ficando explícita a necessidade de seus atores reverem seus papéis como educadores e
de aprenderem as novas leituras propostas pelas linguagens midiáticas.

2. AS MÍDIAS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA CRIANÇA
Sabe-se que nesta fase a criança recebe vários estímulos, seja pela convivência
com adultos e outras crianças, ou até mesmo pelas mídias (jornais, revista, internet,
rádio, tv). As mídias estão presente casa vez mais em nosso cotidiano, em tudo que
vemos e ouvimos. Se para nós adultos que já temos uma formação intelectual formada,
as influências das mídias( propagandas, vídeos, filmes, música), são marcantes, para
uma criança que está em formação de psíquico se torna algo definido.
Quando falamos de um mundo informatizado no qual o futuro esta presente,
criança que passam horas em frente ao computador, televisão, vídeo game etc. É
importante destacarmos que as crianças da atualidade já nascem nesse mundo
tecnológico onde as mídias têm grandes influencias, seus interesses e padrões de
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pensamento já fazem parte deste universo e a escola não poderá lidar apenas com
informações prontas, acabadas, mas deverá preocupar-se mais com a capacidade
do aluno aprender (RIBEIRO, 2012) .
O papel da escola e do professor não é impedir a fala ou inclusão do meio
mediático nas brincadeiras do dia-a-dia da criança, mais sim reinventar, utilizá-los
de forma que a criança possa aprender igualmente ou similar. Assim, as mídias
apresentam-se como soluções colaborando no desenvolvimento da criança e no seu
processo de ensino-aprendizagem.
Para Ribeiro (2012) inserir a educação midiática na educação não significa
abrir mão da comunicação, mas sim acrescentar, o professor estará trazendo a
realidade do aluno para dentro da sala de aula, para discutir e transformar as mídias em
informação.
As mídias e os recursos tecnológicos desempenham papéis cada vez mais
importantes na vida da sociedade. Nesse sentido, podemos concebê-los como
elementos essenciais dos processos de produção, reprodução e transmissão de cultura
contemporânea. Ao interagir nesse mundo de diversidade cibernética, a criança tem
acesso a um sem número de possibilidades e novos modos de perceber a realidade, de
aprender, de produzir e difundir conhecimentos e informações. O mundo midiático tem
atuado de forma permanente e cotidiana na vida das crianças que compõem o cenário
da Educação Infantil, socializando-as paralelamente às instituições de ensino, podendo,
assim, ampliar as suas habilidades e visão de mundo. Nesse sentido, muitos são os
questionamentos quanto à práxis pedagógica para atender a essa nova geração.
As mídias educativas, se ministrada com sabedoria tem como seu objetivo
maior as atividades curriculares, ou extracurriculares se faz um meio de estimular e
desenvolver as funções intelectuais dos alunos funciona efetivamente como
instrumento no processo de ensino aprendizagem, se for inserido num contexto
de atividades que desafiem o aluno, ou grupo, em seu crescimento.
As mídias podem fazer com que os alunos possam construir seu próprio
conhecimento, tornando-se cidadãos capazes e pensantes, investigadores, pois as
mídias além de serem ótimas aliadas para o aprendizado, quando usadas de forma
correta estimulam o cognitivo de cada indivíduo.
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O mito tecnológico fecha o seu cerco assim e faz-nos prisioneiros, consumidores
vorazes de seus apelos, produtos, da vida mágica que ele encerra, das imagens que
prolifera. É interessante notarmos que a própria tecnologia nessa esfera mitológica
acaba se perdendo, pois a reduzimos à tecnologia digital, em específico à internet, aos
aplicativos e aos jogos. Opera-se, então, um reducionismo na própria definição da
tecnologia. Passa-se a acreditar que, para incluí-la na sala de aula, é imprescindível que
exista um aparato eletrônico: um computador, uma lousa digital, um tablete e a quase
imprescindível presença de acesso à internet, por exemplo. (GALVÃO, 2000).
Precisamos, primeiramente, entender todo o aparato tecnológico digital e
midiático que possuímos como uma ferramenta a mais no processo educacional na
escola. Em casa, a família deve considerá-lo como mais uma forma de lazer, não sendo
a única e jamais a principal. Pensando dessa forma, o conjunto tecnológico, em especial
o digital, passa a ser um componente a favor da educação e quem deve decidir pelo seu
uso ou não são os professores e a própria família, ou seja, os adultos responsáveis pelas
crianças. Essas pessoas que educam e cuidam das crianças precisam desconstruir a
mitologia existente e determinar como, quando e o que utilizar do que temos disponível
no mercado sem ceder aos apelos mercadológicos.
Assim como na alimentação, não podemos terceirizar a decisão do que entrará
nas mentes de nossas crianças. É importante compreendermos que os aparatos que
constituem a tecnologia que possuímos, assim como qualquer outro objeto, ganham
valor para as crianças por meio de nossas ações com eles.
Para Galvão (2000) inserir a educação midiática na educação não significa abrir
mão da comunicação, mas sim acrescentar, o professor estará trazendo a realidade do
aluno para dentro da sala de aula, para discutir e transformar as mídias em informação.
Assim o papel do professor é ser o mediador, isto não priva o professor de
nenhuma de suas funções, mas sim auxilia. No entanto o aprendizado fará parte da
função do aluno sendo ativo e responsável pela sua própria aprendizagem e não um
receptor indiferente dessas informações. Para isso é necessário formar esse professor,
mostrar que as mídias não podem ser vista como um passa tempo, mas como um
método pedagógico muito importante para o desenvolvimento do aluno.
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Professores interessada numa pedagogia que se pretende midiática precisam
aprender a utilizar as mídias não como resolução dos problemas impostos
pela pratica didática, mas como proposta que traga uma fonte de
aprendizado e maia para se trabalhada em sala de aula (GALVAO, 2000, p.
35).

Fleer (2016) argumenta que, para pensarmos a tecnologia na educação das
crianças, precisamos compreendê-la de forma ampla, porque ela envolve toda a
produção humana presente em nosso cotidiano, desde artefatos que consideramos
simples, a sistemas complexos, perpassados todos pelo trabalho de design. É preciso
entender que temos um amplo espectro tecnológico que envolve muitas pessoas de
diversas áreas de conhecimento, pesquisa e produção, impactando também de modo
diverso nossas vidas e o meio ambiente em que vivemos.
As mídias educativas, se ministrada com sabedoria tem como seu objetivo maior
as atividades curriculares, ou extracurriculares se faz um meio de estimular e
desenvolver as funções intelectuais dos alunos funciona efetivamente como
instrumento no processo de ensino aprendizagem, se for inserido num contexto de
atividades que desafiem o aluno, ou grupo, em seu crescimento.
Com as tecnologias atuais, a escola pode transformar-se em um conjunto de
espaços ricos de aprendizagem significativas, presenciais e digitais, que
motivem os alunos a aprender ativamente, a pesquisar o tempo todo, a serem
proativos, a saber tomar iniciativas e interagir. (MORAN, 2000, p.31)

Nos dias atuais, as mídias constituem uma fonte quase inesgotável de
informação e de entretenimento, em que a internet, que é uma rede técnica, permite
interações sociais virtuais inéditas na história da humanidade. A disseminação dessa
rede vem avançando com grande velocidade, tecendo desafios e contribuições para as
instituições responsáveis pelos processos de socialização, representadas pelas famílias,
a escola e o Estado. Contudo, apesar das contínuas mudanças sofridas pela sociedade
por influência do avanço midiático e tecnológico desenfreado, a Educação formal, em
grande parte, continua organizada de maneira tradicionalista, previsível e burocrática,
ficando explícita a necessidade de seus atores reverem seus papéis como educadores e
de aprenderem as novas leituras propostas pelas linguagens midiáticas.
Assim o papel do professor é ser o mediador, isto não priva o professor de
nenhuma de suas funções, mas sim auxilia. No entanto o aprendizado fará parte da
função do aluno sendo ativo e responsável pela sua própria aprendizagem e não um
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receptor indiferente dessas informações. Para isso é necessário formar esse
professor, mostrar que as mídias não podem ser vista como um passa tempo, mas como
um método pedagógico muito importante para o desenvolvimento do aluno.
Adotar as mídias em sala de aula não significa deixar de lado as antigas
didáticas como o diálogo e o quadro negro. Atualizar-se com os novos recursos para o
aprendizado dos alunos, encaixar o antigo com o moderno para trazer mais
conhecimento aos nossos alunos. Mas para que isto aconteça de forma coesiva é preciso
mais entusiasmos de nossos educadores que ainda não sabem lidar com as novas
tecnologias.
A responsabilidade dos sistemas educativos, frente a este novo desafio é
considerável: será preciso formar os educadores para esta tarefa e também
promover o desenvolvimento dessa nova disciplina (BELLONI, 2005 p, 46)
Por fim, é preciso que os familiares também tenham acesso às informações que
circulam nos meios acadêmicos para que possam tomar as rédeas do processo educativo
de seus filhos, para que possam escolher e para que consigam também despir os mitos.
Então, o trabalho necessário entre escola e família precisa acontecer, pois a integração
entre esses dois ambientes educacionais gera, concretamente, desenvolvimento para a
criança.
Devemos exigir políticas públicas efetivas em relação às tecnologias digitais
voltadas para nossas crianças e jovens, políticas que de fato fortaleçam a rede de
proteção contra os abusos, a violência, os apelos consumistas etc.
Sendo assim:
[..] as mídias apresentam-se, pedagogicamente, sob três formas: como
conteúdo escolar integrante das várias disciplinas do currículo, portanto,
portadoras de informação, ideias, emoções, valores; como competências e
atitudes profissionais; e como meios tecnológicos de comunicação humana
(visuais, cênicos, verbais, sonoros, audiovisuais) dirigidos para ensinar a
pensar, ensinar a aprender a aprender, implicando, portanto, efeitos
didáticos como: desenvolvimento de pensamento autônomo, estratégias
cognitivas, autonomia para organizar e dirigir seu próprio processo de
aprendizagem, facilidade de análise e resolução de problemas, etc. (LIBÂNEO,
2011, p.70)

As mídias estão conectadas ao lúdico pois e através dele que as crianças
aprendem brincando, seja com musica, vídeo, revista, jornais, etc. O professor que
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inclui as mídias em sua didática, trabalha muito mais que conteúdo, mas sim um
desenvolvimento psíquico-motor da criança.
Após a apresentação do conteúdo através de um vídeo, uma musica, um
produto da TV, etc, a aprendizagem se torna concreta, saindo do “papel” e entrando na
realidade, e o papel do professor ë de conectar os conteúdos as mídias, ele ë o mediador
entre o mundo e a criança, cabe a ele a orientar e estimular a aprendizagem
de seu aluno.
Podemos afirmar que as mídias e as tecnologias de informação e comunicação
vêm promovendo uma forte integração e socialização entre as pessoas em geral, de
forma que esse processo midiático também tem impactado, ou causado mudanças na
educação. Nesse sentido, depreendemos que as mídias conseguem atuar
expressamente no cotidiano da vida social e cultural do indivíduo, transformando
conhecimento, oportunizando novas aprendizagens, capacitando-o para se tornar um
cidadão crítico. Logo, esse processo midiático pode expressar-se também como cultural,
social e educativo, e de suma importância para as crianças que estão em formação e ao
mesmo tempo absorvendo e aprendendo nessa escola midiática que a globalização
oferece. Sobre esse aspecto, Belloni (2009, p.1083) afirma que, a mídia-educação é
parte essencial dos processos de socialização das novas gerações, mas não apenas, pois
deve incluir também populações adultas, numa concepção de educação ao longo da
vida.
O uso das TIC’s nas unidades escolares de Educação Infantil tem sido adotado de
maneira ainda tímida, contudo, parte significativa das Escolas tem oportunizado esse
acesso aos seus alunos em sala de aula. Em contrapartida, existem ainda alunos que,
por suas condições socioeconômicas, não têm acesso a esses recursos, gerando um
quadro desigual em todos os sentidos nos âmbitos escolares.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se dizer que as mídias são importantes na educação, e que seus benefícios
são visíveis quando trabalhado de forma correta. A educação infantil precisa ter acesso
a varias ferramentas de aprendizagem e através delas os conteúdos podem se tornar
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concreto. Professor precisa estar atento as novas tecnologias e estar em constante
aperfeiçoamento de seus conhecimentos.
As crianças alegram-se por coisas muito simples, porém sentir-se alegre,
principalmente no contexto escolar proporciona o prazer em aprender, e esse
sentimento advêm de pequenas atos que para o adulto pode ser indiferente, mas para
a criança é fundamental. Atentar-se ao comportamento infantil é perceber “que é bem
mais fácil tornar uma criança alegre e feliz quando se permite que ela própria descubra
o que lhe da alegria e felicidade”.
Sendo assim, apesar da sinalização positiva quanto às ferramentas midiáticas e
tecnológicas no contexto da educação infantil, assim como, ao velho quadro-negro, aos
lápis de cores, às massinhas coloridas, e às tintas; enfatizamos que a criatividade do
professor é fundamental e imprescindível no processo de ensino e aprendizagem. Afinal,
o professor propicia o conhecimento na sala de aula, podendo oportunizar aos alunos,
ricos meios de aprendizagens oriundos da sua imaginação ou não.

REFERÊNCIAS
BELLONI, Maria Luiza; BÉVORT, Evelyne. Mídia-Educação: Conceitos, História e
Perspectivas. Revista Educação & Sociedade, Campinas, vol. 30, n. 109, p. 10811102, set. / dez. 2009.
BELLONI, Maria Luiza. O que é Midia-Educação.São Paulo:Autores Associados. 2005.
FLEER, M. Socially constructed learning in early childhood science education. Research
in Science Education, v. 21, n. 1, p. 96-103, 2016.
GALVÃO, IZABEL. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
LIBÂNEO, J.C. Adeus, professor, adeus professora. Pág. 70. São Paulo: Cortez, 2011.
MORAN, J. M. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 6 ed. Campinas: Papirus, 2000.
RIBEIRO, Andréa Lourdes. Aquisição da Escrita na Era Virtual: Incorporando os Jogos
Digitais Online. Anais do SILP. Volume 2. Número 1. Uberlândia: EDUFU,
2012.

247

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO
POTENCIALIDADES E DESAFIOS

CAPÍTULO XXI
DESAFIOS DO SISTEMA ENSINO-APRENDIZAGEM NA SOCIEDADE DE
INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO
DOI: 10.51859/amplla.mae504.1121-21
Beatriz Barroso Milão ¹
Cláudio Tortori ²
Larissa Paula de Mascarenhas ³
Letícia Bairral Saavedra 4
Lorrayne Valério de Sá 5
Maria Eduarda de Barros Pardelhas 6
1 Graduanda

no curso de Enfermagem. Universidade Federal Fluminense- UFF
de Pediatria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO. Doutor em Medicina
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ.
3 Graduanda no curso de Medicina. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO
4 Graduanda no curso de Medicina. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO
5 Graduanda no curso de Enfermagem. Universidade Federal Fluminense- UFF
6 Graduanda no curso de Medicina. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO
2 Professor Associado

RESUMO
Introdução: A metodologia clássica de ensino vem passando por alterações ao longo dos
anos devido à inclusão das tecnologias de informação nesse processo. Com a utilização
da internet e ferramentas disponibilizadas, inúmeras são as possibilidades de inovar no
transmitir do conhecimento. Essa modificação pode apresentar pontos negativos e
positivos, considerando a sociedade de informação e o cenário pandêmico atual. Logo,
torna-se relevante se pensar em estratégias com o intuito da otimização do
aprendizado. Objetivo: Identificar possíveis desafios que podem interferir no sistema
ensino-aprendizagem, dificultando a compreensão e a produção do saber a partir das
explanações fornecidas pela docência. Método: Desenvolveu-se uma revisão literária
sobre as possibilidades de ensino, as novas práticas pedagógicas, a sociedade de
informação e as prováveis adversidades. Resultado: Consolidação da importância do
questionamento acerca das metodologias de ensino associadas às ferramentas
tecnológicas no que diz respeito à eficiência e eficácia no âmbito educacional.
Palavras-chave: Ensino remoto. Inovações metodológicas. Sociedade da informação.
Processo ensino-aprendizagem. Instrumentos educacionais.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
A introjeção das tecnologias e das redes de comunicação têm provocado
alterações acentuadas no corpo social, introduzindo uma nova concepção de estilo de
vida, novos cenários de comunicação educacional e processos de ensino e de
aprendizagem.
O desenvolvimento tecnológico relacionado à educação e ao aprendizado
iniciou-se na década de 90, com a criação de bibliotecas digitais. Essa primeira geração
de acesso à informação possibilitou acesso a grandes quantidades de informações,
porém, o usuário era apenas espectador da ação. No entanto, esse panorama foi
modificado nos primórdios do século XXI. O desenvolvimento das redes possibilitou que
os usuários construíssem o seu próprio conhecimento de forma ativa e cooperativa,
desta forma, essa abertura dialógica propiciou o surgimento de redes sociais,
ferramentas digitais de autoria e plataformas educacionais. Deve-se salientar que a
evolução dessas redes é constante e exponencial, sendo um facilitador na vida dos
indivíduos e estando cada vez mais presentes em todas as esferas sociais.
Nesse sentido, no âmbito do processo de ensino e de aprendizagem, não deverá
ser diferente. As escolas hodiernas devem considerar um método de ensino que possa
atender às necessidades dos estudantes que estão imersos neste mundo tecnológico e
capacitá-los a efetivamente a compreender, utilizar e produzir tecnologia com
eficiência, tendo em vista que o foco não está nas ferramentas digitais em si, mas nas
possibilidades de interação, produção, resolução de problemas e colaboração
proporcionadas pela tecnologia.
Além disso, urge-se a transformação das regras disciplinares impostas pelo
sistema tradicional, as quais estabelecem um ensino focado na figura do professor que
detém o domínio do conhecimento, através de aulas expositivas, criando um fluxo
unilateral de comunicação e impossibilitando a formação do desenvolvimento do
pensamento crítico por parte do aluno, que, na maioria das vezes, assimila o que lhe é
imposto, sem muitas atitudes e questionamentos. Este tipo de educação passiva, na
maioria das vezes, impede o desenvolvimento da inventividade, da autonomia e da
auto-responsabilidade. Freire apud Haddad et al. (1993) denomina esta prática de
"educação bancária", onde o papel do aluno limita-se a receber depósitos, guardar e
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arquivar, preocupando-se, basicamente, com a transmissão do conhecimento e com a
experiência vivida pelo professor, sem atentar para os alunos enquanto pessoas que
fazem parte de um contexto maior. Com isto, geram-se profissionais passivos,
memorizadores de conceitos abstratos e sem preparo para resolver questões práticas,
fundamentadas na realidade em que vivem.
Assim, a aplicação de novos métodos habilita maiores competências aos alunos,
ainda atrelada às tecnologias, que possibilitará o aprendizado de forma mais eficiente e
versátil. No entanto, apesar das necessárias mudanças na metodologia de aprendizado,
o relacionamento interpessoal não deve ser alterado, sendo este importante para a
formação dos estudantes, tendo em vista que é o cerne para a boa formação de um
profissional da saúde. Na jornada acadêmica, não será diferente, o relacionamento
professor-aluno é indispensável no processo de aprendizagem em qualquer
metodologia de ensino.
Dentro do processo em questão, essa relação deve estar pautada na confiança e
respeito, cabendo ao docente orientar o educando para o crescimento interno. Cabe,
também, ao professor adotar procedimentos que vão além de invocar os componentes
da construção do conhecimento, para que a sala de aula seja um local que estimule o
educando ao desenvolvimento de suas potencialidades, crescimento intelectual,
descoberta de valores e caminhos que irão influir no seu desenvolvimento pessoal e na
construção de sua cidadania. Esse conceito vem de encontro aos ideais de Paulo Freire
(1996) que concebe a educação como meio de promover a autonomia dos sujeitos, no
qual a função do mestre é estabelecer relações dialógicas de ensino e aprendizagem;
onde o educador, à medida que ensina, também aprende. Desse modo, o ato de ensinar
torna-se um encontro democrático e afetivo, em que todos podem se expressar.

2. POSSIBILIDADES DE ENSINO E AS NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
2.1. Importância

das

metodologias

pedagógicas

nas

ciências da saúde
As metodologias de ensino vão para além de formas pedagógicas com as quais
são ensinados e aprendidos conteúdos, já que, quando aplicadas em tempo prolongado,
condicionam a forma como um indivíduo e uma sociedade encaram e raciocinam a
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realidade da qual fazem parte (BORDENAVE, 1980 apud GRANDI, 1983). Partindo de tal
pressuposto, a escolha correta das formas de lecionar na área de saúde mostram-se
cada vez mais desafiadoras e determinantes na formação do currículo do discente.
Seguindo o conceito de saúde definido pela OMS em 1946, como sendo o bem-estar
biopsicossocial do ser humano e o princípio da integralidade, que fundamenta o SUS e
preconiza um atendimento que busca o cuidado para além do conceito biológico de
doença, MACHADO, Maria de Fátima Antero Sousa et al. (2007) reafirma a necessidade
da alteração na formação de profissionais da saúde buscando medidas que visem à
multidisciplinaridade do ensino, além da maior participação popular e a redução do
ensino tecnicista, o qual ainda vigora fortemente na maioria das instituições formadoras
do país. De acordo com a autora, a compreensão do contexto político-socioeconômico
local e as demandas contemporâneas da sociedade são pontos frequentemente
ignorados pelos métodos tradicionais de ensino, apesar de constituírem ponto
nevrálgico do atendimento ao paciente.

2.2. Metodologia ativa
A metodologia considerada mais adequada para suprir a intercomunicação entre
diversas áreas do conhecimento que a prática em saúde requer no contexto brasileiro
é, de acordo com SOUZA, C. S.; IGLESIAS, A. G.; PAZIN-FILHO, A. (2014) a metodologia
ativa e problematizadora, a qual é inovadora uma vez que rompe com os parâmetros
defasados ainda empregados no ensino. Tal método conta com uma série de estratégias
para garantir maior autonomia do estudante a fim de que o mesmo utilize a educação
como um processo emancipatório e, a partir da construção da sua própria rede de
associações cognitivas e experiências significativas, consiga consolidar um ensino para
além da simples memorização de conceitos. Uma das maneiras de garantir a utilização
da metodologia ativa, focando no aluno como principal agente de sua própria educação
e utilizando o professor como um mediador do pensamento, sem função de levar
informações prontas, mas sim garantir que discussões sejam elaboradas, refletidas em
grupo e postas em prática, é a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs).
Em um estudo, realizado no período entre 2007 e 2010, foi analisada a utilização,
pelo curso de Medicina, da plataforma digital Constructore elaborada pelo Núcleo de
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Tecnologia em Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), como uma forma
de complementação às atividades presenciais, notou-se a subutilização de inovações,
ainda que estas sejam disponibilizadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES)
(GOUDOURIS; GIANNELLA; STRUCHINER, 2013). Constatou-se que, apesar da existência
de diversas ferramentas disponibilizadas pelo ambiente virtual para garantir uma
metodologia problematizadora a partir de discussões integrativas em grupo, modelos
alternativos de avaliação e recursos midiáticos, pouco foi-se explorado pelos docentes
em relação a essas tecnologias, mostrando que a plataforma teve maior finalidade de
auxiliar a minimizar a grande carga horária estabelecida pela modalidade presencial,
mantendo modelo de ensino muito semelhante ao utilizado tradicionalmente. O estudo
levanta a hipótese de que o baixo aproveitamento das ferramentas pelos professores
pode estar aliado ao fato da grande sobrecarga desses profissionais, não havendo
disponibilidade de tempo para a reflexão acerca da aplicação de seu processo
pedagógico, colaborando para a perpetuação de um processo de ensino e aprendizagem
inadequado, o qual inviabiliza as facilidades e reinvenções para a formação do
profissional que o uso de tecnologias permite, já que tais ferramentas virtuais têm sua
capacidade inovadora dependente do direcionamento pedagógico que recebem.

2.3. Dificuldades

de

implementação

das

inovações

metodológicas
Ainda acerca das dificuldades de implementação de ferramentas que colaborem
com a inovação do ensino baseado na metodologia ativa-problematizadora, SOUZA, C.
S.; IGLESIAS, A. G.; PAZIN-FILHO, A. (2014) definiram algumas intercorrências possíveis
de dificultar esse processo por parte dos três principais participantes: os docentes, os
discentes e as IES. Cabe analisar, especialmente, as problemáticas relacionadas com o
contexto do ensino à distância, modelo considerado uma metodologia ativa cada vez
mais utilizada no atual cenário pandêmico vivido, o qual impossibilitou a formação
presencial de muitos profissionais da área da saúde, especialmente aqueles que se
encontram no início do curso de graduação. Os autores destacam, inicialmente, que,
apesar do modelo de ensino à distância possibilitar maior autonomia para o estudante
devido à possibilidade de organização do próprio tempo, demanda, também, uma
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flexibilização curricular por parte das IES, já que a quantidade de conteúdos abrangidos
em um modelo que visa à discussão e aprofundamento de temas para elaborar
associações cognitivas individuais em cada discente requer uma duração maior do
processo de aprendizagem. Além disso, haveria necessidade de adaptação de avaliações
fora dos padrões usualmente utilizados, os quais não asseguram se o aluno realmente
assimilou o conteúdo ou somente o memorizou, havendo, para isso, a necessidade de
investimento, tanto na capacitação do corpo docente, como também na reformulação
de ambientes que sirvam para práticas e verificações de aprendizagem em saúde no
ensino híbrido ou virtual. Um exemplo utilizado pelo artigo é a utilização de laboratórios
de simulação e TICs. Para a manutenção de tal sistema pedagógico, é necessária não
somente a formação didática mais atualizada dos docentes, como também a
compreensão destes acerca da necessidade da alteração na forma de ensino, mostrando
que os métodos tradicionais não mais suprem a necessidade curricular atual dos alunos.
Essa percepção por parte dos magistrados facilitaria a implementação de uma forma de
ensino a qual muitas vezes é tida como mais trabalhosa para eles devido à necessidade
de adaptação não somente das dinâmicas das aulas e das avaliações, para que sejam
mais centradas no processo individual de aprendizado de cada estudante, como
também devido à falta de intimidade que muitos desses professores tem com as TICs,
as quais são ferramentas essenciais na metodologia ativa, especialmente na modalidade
EAD.
Ainda que apresente muitos benefícios para os discentes, essa parte da tríade
necessária para a implementação do modelo descrito também colabora com alguns
desafios para o sucesso do aprendizado, de acordo com SOUZA, C. S.; IGLESIAS, A. G.;
PAZIN-FILHO,A. (2014). Inicialmente, constata-se um possível estranhamento dos
indivíduos devido à maior necessidade de auto-organização e disciplina para garantir
que a autonomia concedida a eles seja utilizada de forma eficiente nos estudos. Além
disso, a maioria das atividades da metodologia ativa preza pela interação entre os alunos
na forma de debate e discussões de temas mediadas pelo professor o que não somente
depende da colaboração dos discentes para acontecer, como muitas vezes pode gerar
exposições a críticas, tanto por parte dos colegas de turma, quanto por parte dos
professores. Essas duas características diferem muito daquelas estruturadas no ensino
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tradicional, em que o estudante não assume o protagonismo na sua base de
aprendizado, sendo, na realidade, um objeto passivo nesse processo, como também,
dificilmente desenvolve habilidades de comunicação importantes que somente são
possíveis a partir do trabalho em conjunto, como: coordenação de ações e
pensamentos, aceitação de críticas, exposição clara de ideias e capacidade de síntese.
Dessa forma, é necessária a colaboração, também, do discente para a implementação
do modelo escolhido, mesmo sendo desafiador em certos pontos.
Em suma, ainda que apresente certo custo para sua implementação, a inovação
pedagógica discutida mostra-se cada vez mais uma alternativa necessária e relevante
para que as expectativas curriculares dos profissionais da saúde sejam atendidas em um
contexto contemporâneo. Para isso, levam-se em conta as facilidades como
possibilidade de organização do próprio tempo de estudo, melhor compreensão do
conteúdo, desenvolvimento de habilidades importantes para atender pilares do SUS - a
exemplo da integralidade do cuidado e o foco na construção de pensamentos - e
assimilações para garantir elaboração de raciocínios ao invés de memorização. Somado
ao supracitado, tem-se a necessidade atual, devido ao contexto de pandemia pela
COVID-19, de se reduzir o número de aulas presenciais, o que somente é possível ser
elaborado em uma abordagem pedagógica de ensino à distância, a qual configura uma
ferramenta muito utilizada mundialmente.

3. O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
Os meios de comunicação passaram por uma série de processos evolutivos,
marcados, principalmente, pelo avanço tecnológico. Computadores e smartphones que
possibilitam o uso da internet são exemplos de dispositivos que têm por finalidade
otimizar tempo e espaço. Dessa forma, o indivíduo consegue explorar diversas
plataformas digitais e suas funcionalidades em qualquer lugar e a qualquer momento,
deparando-se, então, com variadas informações.
Segundo o filósofo e pesquisador das tecnologias da inteligência, Pierre Lévy, o
mundo virtual é capaz de oferecer uma maior liberdade, uma vez que amplia a
acessibilidade, proporciona escolha do que pesquisar e utilizar, além de favorecer novos
espaços para buscas e compartilhamentos de informações, gerando a democratização
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do saber. Porém, ao pensar na sociedade e no contexto social atual, observam-se
desigualdades que impedem o alcance de uma parte da população a esses meios, sendo
assim a restrição digital também pode ser uma forma de reforçar a exclusão social
(SIMÕES, 2009).
No século XX, surge o termo “sociedade da informação", direcionado ao uso da
informação como matéria-prima. Ao manusear essas redes, é possível entrar em contato
com uma série de dados sobre os mais diversos assuntos, como saúde, educação,
política, entretenimento, dentre outros, de forma mais dinâmica. Entretanto, apenas
acumular essas informações superficiais instantâneas, sem associá-las a conhecimentos
prévios e pensamento crítico, pode gerar inúmeros prejuízos, tanto para a qualidade de
vida do indivíduo, quanto para a sociedade, já que existem diversos conteúdos não
confiáveis, como as conhecidas fake news. (WERTHEIN, 2000)
Evidenciou-se que há nítida diferença entre qualidade e quantidade de
informação, configurando-se como um desafio atual a construção de conhecimento
através do fluxo intenso e volumoso de informações processadas durante o acesso à
rede, influenciando diretamente no processo ensino-aprendizagem, muitas das vezes,
gerando um conhecimento amplo e horizontal, focando, apenas, na superficialidade e
resultando em déficit de arcabouço conceitual. (CRUZ, 2008)
No âmbito educacional, a introdução das novas tecnologias caracteriza-se como
uma estratégia benéfica para complementar a prática, já que existem inúmeras
possibilidades de ferramentas atrativas a fim de auxiliar a inovar o método educacional
tradicional e conteudista. A associação entre os conteúdos teóricos, baseados em
conhecimento científico aplicados, como os livros científicos, atrelados aos vídeos,
imagens, atividades interativas e filmes, contribui para o despertar da curiosidade e
disposição dos alunos/receptores de informações a se aprofundarem nos assuntos
trabalhados em aula, além de facilitar a associação das temáticas abordadas de forma
mais clara e objetiva através da demonstração, ilustração e exemplificação com o intuito
de aprendizado.
Antes da pandemia da COVID-19, os vínculos entre docentes e discentes tinham
uma configuração um tanto singular. As aulas eram ministradas de forma presencial,
através da explanação oralizada, às vezes com o auxílio apenas da ferramenta de
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apresentação em slide ou quadro branco, ficando a critério do professor a adoção de
métodos tecnológicos alternativos para somar no processo ensino-aprendizagem.
Todavia, com a paralisação das instituições de ensino devido ao cenário pandêmico atual
do coronavírus, fez-se necessária a instauração de uma reforma nos recursos didáticos
para explanação de conteúdos cuja compreensão seja clara e lúcida.
Moran (2000) mostra que a prática de ensinar e aprender requer mais
flexibilidade do espaço tempo e do grupo, com o auxílio de menos conteúdos fixos e
elevada dinamicidade com os espaços abertos para profunda participação e processos
contínuos do aluno, tanto para pesquisa, quanto para comunicação, sendo um ensinar
mais interativo e compartilhado. Para Paulo Freire (1996), não há docência sem
discência. Outrossim, relata que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua produção, sendo, assim, um facilitador da autonomia de
aprendizagem.
O ensino na modalidade presencial transformou-se em ensino remoto ou
híbrido, dispondo da possibilidade síncrona e assíncrona. Essa nova realidade tornou-se
possível por intermédio de inúmeras ferramentas disponibilizadas no ciberespaço,
inclusive pelo sistema Google. Podemos citar, como exemplo, o Google Classroom, um
organizador do ambiente escolar de forma digital com recursos disponíveis de uma sala
de aula presencial. Ele possibilita a criação de turmas, atribuição de notas, comentários
particulares para elucidação de possíveis dúvidas e a disponibilização de atividades
conceituais e teorias organizadas dentro de uma sequência didática, possibilitando a
aplicabilidade da metodologia ativa, já que é o ponto de partida para obtenção de um
conhecimento prévio a fim de possibilitar a sistematização conceitual. Logo, esses
instrumentos avaliam o progresso com eficiência propiciam uma interação ímpar do
aluno com o seu educador, aguçando a curiosidade do ouvinte e estimulando-o a ser
ativista do próprio saber. A plataforma de reuniões Google Meet permite a realização
de videoconferências online com a finalidade que desejar, seja ela educacional ou
pessoal. Além disso, há outras ferramentas, como o Google acadêmico, um site
referência de pesquisa em conteúdos confiáveis baseados em teses, dissertações e
artigos. O Google Agenda, por sua vez, facilita a organização dos eventos e
compromissos de forma mais prática, possibilitando a marcação de eventos pessoais e
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profissionais, além de ser integrado à sala de aula, o que favorece a criação de lembretes
de atividades e provas com datas a serem realizadas. O Google Formulários tem sido um
mecanismo essencial para avaliações e passou a ser utilizado para realização de
inscrições, busca de dados e testes com resultados de forma ágil e organizada. Já o
Google Drive possibilita armazenar e compartilhar, com segurança, documentos
importantes, sendo um instrumento acessado em qualquer lugar, basta dispor de um
dispositivo com acesso à internet. Há disponível, também, o Google Documentos, o
artefato ideal para a elaboração de textos. A ferramenta Google Planilhas é padrão para
criação de gráficos e tabelas. O Google Apresentações possibilita a criação de
apresentações elegantes com modelos nos quais se podem destacar as ideias,
abrangendo diversos tipos de mídia, como textos e vídeos, através da transmissão de
tela, dentro das reuniões disponibilizadas pelo Meet. O Google Jamboard é um quadro
branco que possibilita a criação de uma apresentação com até 16 participantes ativos,
e uma revolução tecnológica é poder compartilhar a ferramenta com possíveis
colaboradores que podem editar, em tempo real, o mesmo documento, além de possuir
salvamento online automático. Por fim, o Chromebook é um equipamento educacional
que utiliza o sistema operacional Google a fim de possibilitar a acessibilidade aos
estudantes. Devido ao custo benefício, conta com todas essas ferramentas do Google
ditas anteriormente, com o intuito de utilizar a tecnologia em prol do aprendizado. A
Universidade Federal Fluminense, em parceria com a Google, através do sistema auxílio
COVID, propiciou empréstimos de chromebooks para os alunos que estivessem em
situação financeira crítica para que pudessem participar das aulas remotamente. Uma
excelente ferramenta, visto que é ideal para focar em estudos, possibilitando, assim, o
ensinar e aprender com os programas que incluam o melhor da educação presencial
somado à utilização das novas tecnologias e formas de comunicação virtual (MORAN,
2000).
Pensando na forma em que a pandemia afetou os indivíduos e suas relações
pessoais e interpessoais, sejam eles crianças, adolescentes, adultos ou idosos, é
importante refletir como o ensino remoto pode ser configurado de forma a somar para
o conhecimento, ao invés de apenas gerar sobrecarga. No cenário contemporâneo, as
recentes tecnologias de informação são essenciais para o campo da educação. Dessa
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forma, compreender os indivíduos como sujeitos de sua própria história é a base para o
início de reflexões e de transformações sociais através da práxis, promovendo uma
sociedade sem oprimidos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da reflexão e discussão propostas, destaca-se, de forma clara, a
necessidade da agregação do sistema tecnológico à realidade do ensino atual. O modelo
tradicional conteudista não mais atende às demandas das gerações atuais que
compõem o corpo estudantil, e, em paralelo, a tecnologia já mostra-se como parte da
rotina da maioria dos estudantes, o que evidencia certa facilidade de adaptação acerca
do processo de integração. Além disso, tal ferramenta possui capacidade comprovada
de complementar o ensino prático na área da saúde, além de dispor de elevado
potencial de facilitação do aprendizado, se utilizada de maneira adequada e com
aproveitamento pleno de seus recursos.
Certamente existem adversidades a serem superadas que acabam por culminar
no subaproveitamento das facilidades e reinvenções propiciadas pela tecnologia dentre
as quais ressalta-se inicialmente, o direcionamento pedagógico ineficiente, devido à
baixa aptidão e/ou interesse, por parte dos docentes, em capacitar-se para aplicar as
redes de comunicação no processo pedagógico, uma vez que muitas vezes não têm
disponibilidade de tempo para fazê-lo, ou não compreendem seu possível benefício.
Além disso, a alteração na dinâmica das aulas propostas em modelo de ensino à
distância, agora centradas em debates e dependentes de auto-organização, apresentase como entrave sob a ótica dos discentes, os quais manifestam alguma resistência no
protagonismo dessa nova realidade.
Nesse contexto, pode-se concluir que, assim como empresas adaptaram-se às
inovações trazidas pelo avanço da tecnologia, como o Google e a criação de ferramentas
diversas direcionadas ao aprendizado, também o deve fazer a sociedade, incluindo os
corpos docente e discente. Compreender as vantagens da incorporação de novos
métodos, bem como o seu funcionamento, é o pilar para iniciar transformações na
postura dos envolvidos no processo de aprendizagem, os quais devem, por sua vez,
buscar a manutenção de relações interpessoais harmônicas e proveitosas, devido à
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grande relevância das mesmas para a formação de profissionais de saúde humanizados.
Ainda em tal viés, é imprescindível que os docentes invistam em uma formação didática
mais atualizada, e por outro lado, que os estudantes proponham-se a abandonar a
passividade arcaica oferecida pelo modelo tradicional de ensino agora buscando
adequar-se ao trabalho conjunto, o qual proporciona inúmeros ganhos no âmbito das
habilidades de comunicação e relacionamento, assim como da organização de ideias e
ações.
O contexto atual, marcado pela pandemia devido à COVID-19, parece catalisar a
já existente necessidade de maior atenção e dedicação às ferramentas tecnológicas, a
fim de objetivar e concretizar um ensino capaz de evoluir em concomitância com a
humanidade.
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RESUMO
Tem-se observados no desenvolver da rotina escolar, vários reflexos de subjetividade
agressiva, tais como: rebeldia, atitudes violentas, autodesvalorização, acompanhadas de
crises depressivas ou maníacas e o crescente poder do narcotráfico, falta de políticas
públicas preventivas direcionadas, o não ensino de cidadania que se converteram em
ingredientes importantes para o aumento da evasão e da violência, no ambiente escolar
Objetivo: descrever e analisar o imaginário do discente do ensino médio por meio da
expressão simbólica e criativa sobre o ensino e as relações do seu cotidiano escolar. A
partir das questões norteadoras: Qual é o imaginário dos alunos acerca do seu viver
numa escola pública federal e qual lugar geomítico que eles representariam este local?
Metodologia: Trata-se de pesquisa qualitativa com base na abordagem sociopoética que
tem o mérito de valorizar o prazer e a criatividade na construção coletiva do
conhecimento para produzir dados por meio da Vivência dos Lugares Geomíticos.
Resultado: A investigação realizou-se com 25 adolescentes, mediante o estudo
sociopoético denominado infantil/surrealista. Os participantes deste estudo se
encontravam na faixa etária entre 16 a 20 anos, sendo 10 do sexo masculino e 15 do
feminino, do turno matutino e vespertino. Em suas projeções imaginésticas eles se
projetaram nos seguintes lugares: Falha-Falta/Estrada/Labirinto. Conclusão: a
sociopoética contribuiu e possibilitou o acolhimento das queixas dos alunos e favoreceu
possíveis soluções que se encontravam dentre deles mesmos.
Palavras-chave: Terapia Ocupacional. Estudo sociopoético. Educação
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1. INTRODUÇÃO
A expansão do ensino médio, iniciada nos primeiros anos de década de 1990,
não pode ser caracterizada ainda como processo de universalização nem de
democratização, devido às altas porcentagens de jovens que permanecem fora da
escola, à tendência ao declínio do número de matrículas desde 2004 e à persistência de
altos índices de evasão e reprovação. Segundo Nora Krawczyk (2011) os desafios da
universalização do acesso e da igualdade de oportunidades educacionais, permanecem
referentes aos conteúdos a serem ensinados, à formação e remuneração dos
professores, às condições de infraestrutura e gestão escolar, aos investimentos públicos
realizados, entre outros, o que vem reforçar que a subjetividade do aluno, seus anseios
e desejos, na maioria das vezes não são levados em consideração.
Desta forma, as novas modalidades de informação e conhecimento favorecidas
pela revolução das comunicações que produzem linguagens, modos de vida, valores e
outros, que desafiam a escola, quer na sua função de transmitir conhecimentos, quer
no seu caráter socializador, exige atualmente do docente ministrar aulas fora do eixo
cartesiano. É comum encontrar argumentos bastante pessimistas sobre o potencial dos
meios de comunicação, pois os mesmos são percebidos como geradores de problemas
sociais e, principalmente, daqueles apresentados pelos jovens, transformando-os em
receptores passivos das mensagens (TIRAMONTI, 2005).
Tem-se observados na rotina escolar, vários reflexos da subjetividade dos alunos
os quais muitas das vezes as expressam por meio de atitudes e comportamentos
agressivos, tais como: rebeldia, violências, autodesvalorização, acompanhadas de crises
depressivas ou maníacas, associados ao crescente poder do narcotráfico, a falta de
políticas públicas preventivas direcionadas, o não ensino de cidadania que se
converteram em ingredientes importantes para o aumento da evasão e da violência,
com características de dominação e constrangimento, não só entre os colegas, mas para
com os docentes e outros funcionários.
Castro, pesquisadora da UNESCO, refere que existe a necessidade de se
estimularem os professores para o exercício da educação por cidadanias e diversidade
em cada contato, na sala de aula ou fora dela, em brigada vigilante antirracista,
antissexista, de respeito aos direitos das crianças e jovens, tanto em ser, como em vir a
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ser; não permitindo a reprodução de piadas que estigmatizam tratamento pejorativo
(CASTRO, 2005, p.11); vinculando estes achados à pobreza, má distribuição de renda, ao
desemprego e ao convívio em comunidades lideradas pelo tráfico ou milícias.
Nesse sentido, a escola precisa despertar para essas situações, pois elas se
agravam a cada dia, sendo necessários momentos de reflexões sobre o assunto para não
permitir que o ambiente escolar se transforme em palco de agressões. Ela precisa ser
pensada, esclarecida, percebida e identificada como espaço privilegiado para a difusão
do conhecimento, expansão intelectual e afetiva do aluno, reforçando suas atitudes
positivas.
As condições de vida dos estudantes são presumidas, principalmente, pelo bairro
em que vivem, já que os docentes no geral conhecem muito pouco sobre a vida deles:
como, com quem e onde moram; as atividades que realizam além de ir à escola; como
ocupam seus finais de semana; as características de suas famílias... (KRAWCZYK, 2003,
p.194) fatores esses, que são importantes para a interlocução entre escola/aluno,
favorecendo acolhida humanizada.
Os impactos de ações devem ir além dos problemas comportamentais e
emocionais dos alunos, mas buscando afetar a forma como o adolescente se percebe,
se vê no mundo, suas ideias sobre o sentido da vida, suas expectativas em relação ao
futuro e seu desenvolvimento moral e cidadão. O Instituto Federal do Rio Janeiro (IFRJ),
campus São Gonçalo sentiu a necessidade de se apropriar desse espaço, fazendo dele
ambiente propício para ampliar a consciência crítica dos discentes sobre as diversidades,
pela participação de corresponsabilidade como instrumentos importantes à efetiva
consolidação da democracia, oportunizando por meio de projetos de pesquisa e
extensão, que os alunos realizem projeções criativas de viver e se relacionar.
Em muitos casos, trata-se de atividades/oficinas, que ocorrem no decorrer da
semana, tais como: esporte, música, arte, dança, ciência, etc., todavia, como pensar que
a escola possa transformar esse ativismo pedagógico num projeto com o jovem se a
relação com ele é apenas compensatória, só reconhecendo as condições adversas em
que vivem.
Pensar no ensino médio faz-se necessário ousar, ultrapassar as exigências postas
pela configuração socioeconômica do Brasil, caracterizada por extrema desigualdade e
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concentração de renda, somadas à grave situação educacional do ensino médio atual,
cuja mudança de metodologia e estrutura apresenta desafios que não se esgotam. Para
Krawczyk (2011, p.767), há de se deixar o mundo e suas contradições entrarem na escola
por meio do cinema, do teatro, da Internet, da arte, do conhecimento de política
internacional. Assim, a intervenção do docente cujo corpo transita em diversos cenários,
se configura como gerador de conhecimento estuda em busca de metodologia ativa
para minimizarem as contradições, a violência e a evasão, pelo FAZER, SER, FICAR e
ESTAR na escola.
A terapia ocupacional é uma profissão, cuja área do conhecimento centra-se na
análise e aplicação de atividades, abrangendo todas as fases da vida do indivíduo.
Considera todas as áreas de desempenho ocupacional e atividades cotidianas nestes
espaços, a saber: educação, brincar, lazer, participação social, Atividade da Vida Diária
– AVD, Atividade Instrumentais da Vida Diária – AIVD, descanso e sono, preparação para
o trabalho inserido e vida com autonomia e independência É por meio destas atividades
que o terapeuta ocupacional facilita o processo de aquisição de novas habilidades e
desenvolvimento das funções essencial, que o insere em seu meio social, educacional e
familiar, melhorando suas capacidades residuais ou adaptando seu ambiente. (COFFITO,
2018). Este profissional necessita conhecer a mecânica corporal, sensorial e a perceptiva
de seu cliente, estabelecendo interação entre os sujeitos (quem trata e quem é tratado)
e na realização de ações sensíveis que envolvem além da sensibilidade, a liberdade, a
criatividade, a subjetividade, a intuição, a comunicação e o acolhimento.
O modelo de desempenho ocupacional é baseado na perspectiva centrada no
cliente, considerando as pessoas como seres espirituais e agentes ativos, com potencial
para identificar, escolher e se envolver em ocupações, cujo resultado é a relação
dinâmica entre a pessoa, o corpo, o ambiente e ocupações adequadas à idade, cuidados
pessoais, ao gozo da vida, se cuidar, tendo como meta, obter conhecimento e contribuir
para o tecido social e econômico das suas comunidades, centralizadas na espiritualidade
do ser.
Este artigo se justifica pela urgente necessidade de se fazer reflexão no ambiente
escolar acerca da violência e da evasão, deixando a pessoa que passa por tal
constrangimento acuado porque muitas vezes é difícil revidar por que o intimidador é
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mais forte e nunca está só, tendo como única alternativa suportar todos os tipos de
constrangimentos, cuja uma das consequências poderá ser a evasão escolar. Assim
sendo, percebe-se que vários fatores apontam a realidade para diversidade, pluralidade,
potencializando a necessidade de se desenvolver projetos voltados à inclusão do jovem
que envolvem seu corpo, seu desejo, suas ansiedades suas expectativas de futuro e sua
relação com seu corpo e o corpo do outro.
Desse modo, associado a subjetividade, a criatividade, ao corpo e a
espiritualidade teve-se como foco deste estudo, identificar e analisar: Como é o estudar
numa instituição federal de ensino médio em São Gonçalo? Qual lugar você
representaria as suas relações nesta escola ?; por meio de sua projeção imagética e
criativa favorecidas pela abordagem sociopoética;
O objetivo deste estudo foi descrever e analisar o imaginário do discente do
ensino médio por meio de sua expressão simbólica criativa sobre o ensino e as relações
que ocorrem no seu cotidiano escolar.

2. METODOLOGIA
Esta pesquisa se alicerça no método sociopoético que sugere postura dialógica
caracterizada pela interação entre aluno e docente, inspirada na nova concepção de
perspectiva estética pelo aprofundamento da teorização e pela prática da ciência como
a da terapia ocupacional.
A Sociopoética foi criada pelo filósofo e pedagogo francês Jacques Gauthier, após
suas experiências de estranhamento em terras alheias à sua cultura de origem, na Nova
Caledônia/Kanaky, no Pacífico Sul e no Brasil, particularmente, no Rio de Janeiro e Bahia
(COSTA, 2019, p.48).
Segundo Santos e Gauthier, o conhecimento é criado a partir de produção
(atividade artística), análise, avaliação e discussão dos dados de forma coletiva, pelos
próprios participantes da pesquisa, ou seja, o grupo-pesquisador (GP) e a pesquisa
segue quatro etapas: 1) inserção no campo de estudo, formação do grupo-pesquisador
e apresentação do tema intuição e sensibilidade no cuidado; 2) produção e análise dos
dados; 3) contra análise ou validação dos dados e 4) socialização da produção
(GAUTHIER; SANTOS, 2005, p. 125). As categorias criadas têm por base o imaginário
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(interface entre o real e o simbólico), pois se pode buscar o sentido do eu (self), que na
maioria das vezes se encontra oculto, no inconsciente do ser.
Esta abordagem de pesquisa fundamenta-se nos seguintes princípios filosóficos:
o GP como dispositivo; a importância do corpo como fonte de conhecimento; o papel
da criatividade de tipo artística no aprender, no conhecer e no pesquisar; a ênfase no
sentido ético no processo de construção dos saberes (SILVEIRA et al. 2008, p. 875). Com
isso, a sociopoética alerta para a responsabilidade ética de favorecer o diálogo no
ensinar/pesquisar, inclusive incentivando os seres à criatividade reveladora das
necessidades e dos desejos de saber sobre seu viver e conviver no mundo almejando
bem-estar.
Este estudo só iniciou após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa em seres
humanos. Parecer n. 50664915.6.0000.5268. Os participantes/responsáveis assinaram
e receberam cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi realizado
no Campus São Gonçalo do IFRJ com 25 adolescentes do ensino médio do curso de
química, os quais juntos com os pesquisadores (três bolsistas e a coordenadora)
constituíram o Grupo Pesquisador. Nesse sentido, a interação entre os pesquisadores e
os adolescentes favoreceu a integração com os alunos, cujos encontros transcenderam
aos corpos físicos ali presentes, mas se transfigurou como encontros de linguagens,
saberes, percepções, sensações, valores, crenças, sentimentos, encontros e afetos.
O Grupo Pesquisador foi formado a partir de convite para a discussão do tema
gerador, que está relacionado com o viver na escola, por meio da demanda do próprio
grupo, ou pela negociação entre os interesses de ambos. Uma vez formado, os
pesquisadores, esclareceram sobre as oficinas nas quais seria trabalhado o tema
escolhido, que incluiu o diálogo como estratégia de construção do imaginário dos
alunos, com adição da criatividade e da arte que significavam os ingredientes lúdicos e
deram mais dinamicidade ao processo (COSTA, 2019, p.53).
Os dados foram produzidos por meio do FAZER e pela aplicação da Vivência dos
Lugares Geomíticos, onde os adolescentes criam imagens dos seus corpos, pelo fazer
expressivo (desenho, pintura), o que possibilitou aos pesquisadores realizarem a
mediação, pela expressão mais direta do universo subjetivo, simbólico e emocional.
Além disso, as atividades artísticas facilitaram o contato com os alunos e com suas
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questões de viver por meio de viés criativo, não apenas pelo conteúdo subjetivo, mas
configurando-se como novos sentidos. O modo como este processo aconteceu e
viabilizou diferentes explicações em função da perspectiva teórica considerada, da
mesma forma como foi analisado, tendo como ideia central a atividade criadora
servindo como instrumento e a arte como caminho de transformação subjetiva, pela
qual o aluno focalizou, criou e interpretou os fenômenos (criações) projetados nas
oficinas.
Utilizou-se formulário contendo perguntas associativas às questões norteadoras
da pesquisa, nas quais os alunos completaram; associando o relacionamento acadêmico
aos diversos lugares geomíticos como, por exemplo: O relacionamento do docente com
os discentes se parecer com uma estrada que segue um desenho pré-determinado. Por
quê? Qual lugar poderia representar a permissão de fazer perguntas e aceitar ou não a
violência oculta das relações existentes neste campus?
Nas oficinas subsequentes, o Grupo Pesquisador analisou os dados produzidos
por meio de suas expressões verbais e descrição dos objetos. Os facilitadores
perceberam que esse foi o momento da escuta sensível do grupo, sendo ocasionalmente
realizado o contrapondo que sinalizou as diferenças. Desta forma, as oficinas muito mais
do que proporcionar a comunicação, facilitaram a compreensão de algo dirigido para os
não acadêmicos, não tendo somente o propósito investigativo propriamente dito, mas
o objetivo de ser auto formador de construção coletiva do conhecimento sobre o viver
e estudar no ensino médio numa instituição federal localizada em território considerado
de risco, como São Gonçalo.
No final de cada oficina era realizada a síntese dos dados produzidos e no último
encontro os alunos validaram o estudo, pois o Grupo Pesquisador tornou-se agente
ativo na produção e construção do conhecimento (SILVEIRA; BRAGA, 2004, p.429) que
se fez de maneira coletiva e cooperativa.
Na análise sociopoética, identifica-se quatro momentos distintos: classificatório,
transversal, surreal, e o filosófico (SILVEIRA; BRAGA, 2004, p.432). No classificatório os
dados estudados vão de encontro com a lógica dominante, sendo reduzidos, divididos e
classificados. O transversal absolutamente oposto ao classificatório favoreceu a união
das partes, enquanto o filosófico se caracterizou pela análise dos dados e o surreal,
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dispôs os dados em combinações estranhas ao pensamento do grupo, em que se buscou
relacionar os achados aos lugares geomíticos, provocando multiplicação de visões sobre
a triangulação dos dados, além de cada co-pesquisador gerar uma nova produção, a
partir do mais estranho e singular do que ele já produziu.

3. RESULTADOS
Visando dar maior visibilidade as respostas obtidas, os alunos participante do
projeto Trama Escolar (grupo-pesquisador), optaram pela análise surreal, por consistir
em subverter a estrutura do pensamento do grupo, criando uma outra lógica colocando
em lugares diferentes, propondo combinações e inversões inesperadas e desse modo
formaram lugares fantásticos, surrealistas criados a partir da combinação dos lugares
geomíticos (GAUTHIER, 2015, p.82). Para tal, elaborou-se quadro sinopse no qual as
categorias teóricas (lugares geomíticos) foram dispostas na horizontal e as respostas de
alguns adolescentes sobre esses lugares, aqui consideradas como categorias empíricas,
pois se referiam a experiência do seu viver e foram descritas na vertical.
Participaram da pesquisa 25 alunos do curso técnico de química, com idade entre
16 a 20 anos, sendo 10 do sexo masculino e 15 do feminino, do turno matutino e
vespertino. As oficinas se realizam uma vez por semana, com duração de 90 minutos.
Destes, 80% não residem em São Gonçalo, mais fazem parte da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro, o que caracterizou uma distância média de mais de 60 km para chegar
ao campus, o que vem reforçar estudos sobre a pobreza e a educação. Fato esse, que
afastou mais os alunos que não residem, no entorno do IFRJ, pela dificuldade de se
locomoverem, gasto de tempo e de passagem.

Quadro 1. Disseminação dos mesmos temas nos lugares: falha, estrada e labirinto
FALHA – FALTA - algo não
funciona
Falta de compreensão dos
docentes frente as dificuldades
de aprendizagem dos alunos;
Falha na comunicação e na
compreensão

ESTRADA para chegar

LABIRINTO - onde estou

A distância do campus a sua
residência,

Provou para mim que
frequentar o ensino médio não
é tão fácil quanto diziam....
Tem momentos que nos
sentimos perdidos.... Como
algo estivesse à espreita...
Gera medo e ansiedade
Angústia do "não perder”

Transcender com a sua Própria
Natureza
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Docentes ministram aulas como
se fosse universidade e não
ensino médio
Marcados pelo estigma da falta

Não ter na proximidade e no
campus local para refeição, ter
que trazer de casa ou lanchar...
Transcender com a Própria
Natureza

Falha na comunicação e no
respeito
entre
docente/discente;
discente
/doente
Culpa é do outro, nunca minha
Querendo ou não: observar
atos de violência explicita ou
não entre os próprios colegas e
entre professores e alunos. Não
agir, com medo de também ser
violentado
Sentimento de culpa

Necessidade de sair muito
cedo e fazer pouca ou
nenhuma alimentação...
Transcender com a natureza
Preciso estudar.... Mesmo que
fique sem comer direito...
Continuidade do Viver

Não reagir a uma avaliação
(prova) pela não compreensão
do que foi pedido, pelo medo
de ser prejudicado pelo
professor.
Estagnados e perplexos
Medo de me envolver com os
alunos e ser apontado como
aquele que prejudica os outros
ou que são omissos ou não ter
caminhos pré-estabelecidos
O que resta é se vincular a um
projeto de pesquisa, pois além
de aprender cria-se um grupo
de bolsistas e voluntários que
favorecem a união e a
melhoria da aprendizagem.
Procurar a saída

Fonte: Autoria própria

A organização das categorias foi apresentada nos quadros 1 e 2 demonstrando o
trabalho matemático do pesquisador em busca da estrutura dos pensamentos individual
e grupal dos membros do Grupo Pesquisador, para a descrição dos resultados, neste
trabalho, foi analisado a coincidência dos temas delimitados nos lugares “falha-estradalabirinto”. Ver quadros 1 e 2.

Quadro 2. Categorias analíticas e processo de escolha do estudo sociopoético surrealista no projeto
Trama Escolar-Rio de Janeiro, 2017

TEMAS
Transcender com a sua
Própria Natureza
Falha na comunicação
Angústia do "não perder”
Procurar a saída
Subtotal

Galáxia Ponte Limiar Estrada Falha Labirinto Total
2
3
1
9
X
x
15
x
x
x
2

1
1
1
6

2
3
1
7

X
1
X
10

10
X
2
12

1
7
x
8

15
12
3
45

Fonte: Autoria própria

No decorrer da produção de dados os adolescentes projetaram seus corpos na
pintura e no desenho verbalizando ou escrevendo o verdadeiro significado do ensino e
da relação docente/discente e discente/discente. Assim, de maneira tênue, foi-se
buscando entender como é o viver do aluno do ensino médio, pode-se notar várias
oscilações ora positivas (apontando as pesquisas), ora negativas (autoridade dos
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docentes). O Grupo Pesquisador se percebeu como caminhando em território
desconhecido, onde surgiam barreiras físicas e emocionais impostas pela academia e
pelo relacionamento entre seus pares.
Entretanto, o próprio Grupo Pesquisador reconheceu que apesar de todas estas
dificuldades para iniciar as atividades, nas oficinas, para compartilhar suas ansiedades,
seus desejos surgindo também a oportunidade da criação, da inovação, da parceria,
estampada na fisionomia de cada participante.

4. DISCUSSÃO
A descrição dos resultados produzidos neste artigo dividiu-se nos seguintes
lugares selecionados: a falha entre Eu e o Outro, a estrada é por onde tenho que passar
e Labirinto onde estou e posso me perder. Optou-se por esses lugares, pois foram os
que tiveram maior incidência e que geraram importância e significação para o grupopesquisador.

4.1. Falha – Falta: algo não funciona
Iniciamos o caminho pela falha, cujo sentido geográfico significou o plano de
separação que se forma entre blocos de uma rocha em consequência do deslocamento
desta por ocasião dos movimentos tectônicos, ou seja, a falha é a delimitação de um
território, marcando onde começa e termina um bloco, mas se aplicada ao aluno, que
foi decodificada como omissão, lacuna, falência, defeito.
A falha - falta representou aquilo que não estava certo, que existiu um culpado
(discente ou docente), momentos em que eles concomitantemente se transformaram
em juízes de si mesmo e dos que se encontravam ao seu redor. Ela gerou ou ampliou o
sentimento de culpa e medo de não serem capazes de mudar oportunizando o
surgimento de barreiras físicas e emocionais que corrompiam as relações. Nesse
sentido, Silveira e Braga (2004) esclarecem que ao dirigir o veredicto contra si mesmo,
incorpora-se o fantasma da falta-falha em si. Sofre-se com o sentimento de culpa e
começa-se a acreditar que realmente não se é capaz de inovar, de mudar ou crescer.
Assim, quando o Grupo Pesquisador, escolheu a falha - falta para representar o
relacionamento interpessoal como temática da pesquisa estava restringindo as
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dificuldades que encontravam na escola, na comunicação em casa e na sala de aula, com
o professor, com seus colegas, com os técnicos, na biblioteca, etc. Eles se perceberam
culpados, mas não conseguiram unir às interferências de outros fatores, como a má
alimentação, as dificuldades de se prepararem para as provas, pela longa jornada de ir
e vir.
Segundo um dos participantes: A gente fica cansado de tanto Power Point, eles
falam, falam, falam, mas não ensinam nada.... É muito difícil (P15) - Falha na
comunicação e na compreensão
O outro mencionou:
“... saio de casa as 5 hs para chegar aqui as 7, se me atrasar levo falta e posso
perder o ano, vou direto para a sala, não dá para comer nada as 8:30 tenho
intervalo, coloco algo na boca, para dizer que comi? Comi? Nem sei.... Aí volto
para sala, e meus colegas estão rindo de outro, pois postaram na rede da
turma, um depoimento malicioso e deprimente de um amigo nosso que é
homossexual, foi uma situação horrível.... Me senti muito mal, não sabia
como agir, a quem pedir ajuda. Me perguntei: Como me omito, não tomo
uma posição a favor ou contra? Onde estou me escondendo? Tenho medo de
quê? (P.3) - Falha-falta de cidadania, valor e apreço pelo outro.

Percebe-se nesta fala que eles são marcados pelo estigma da falta (alimentação,
apoio, responsabilidade), culpa é do outro, nunca minha (identifica que não foram eles
que escreveram os absurdos e as agressões) e por fim o sentimento de culpa expresso
pela ânsia da omissão, de não falar, de ocultar o apoio ao colega e amigo.
Essas foram algumas questões em que o grupo si reconheceu como culpado
pelos problemas enfrentados na escola, que os mantiveram com sentimento de
inferioridade, de incapacidade quando comparados aos modelos de identidade que se
vive dentro da instituição federal de ensino. Desta forma, só existem dois caminhos: o
primeiro assumir a responsabilidade da omissão, representando a falha de cidadania e
amor ao próximo e a falha falta de comunicação e da relação interpessoal. E o segundo
que a violência se constituiu como forma de dominação que gerou medo (morrer), e
sentimento de incapacidade e a necessidade de ficar calada de favorecer a ruptura.

4.2. Estrada para chegar
Para responder a terceira questão norteadora (o que significa ser estudante,
neste instituto), nos ancoramos em Camargo (1997, p. 2), que refere sobre o complexo
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processo de desenvolvimento e aprendizagem por que passa o ser humano, a
escolarização tem papel decisivo na medida em que contribui para a sua ocorrência de
acordo com as formas como é tratado o fenômeno educativo. Assim o grupopesquisador nomeou a estrada como forma de chegar ao campus e a vincularam a
possibilidade de se formar, obter emprego e sair da situação econômica em que vive,
mas que para tal, faz-se necessário conseguir chegar a tempo para assistir as aulas.
Desta forma, eles perceberam que a aprendizagem ocorre diante das condições
de pobreza e se indagam sobre a ação da escola frente aos discentes de baixa renda
familiar, os quais têm alimentação inadequada, moradia precária sem condições de
descanso ou ambiente adequado para o estudo, longo distanciamento do campus, a
necessidade de se obter o passe escolar, para que consigam pelo menos chegarem até
a escola. Outro fator expressado pelo Grupo Pesquisador é o fato de que a pobreza
influência na aprendizagem, mas não é a única responsável, os problemas são bem mais
complexos e interferem direta e indiretamente na educação. Identificaram que as
políticas educacionais não atendem satisfatoriamente as necessidades básicas de
grande parte das escolas, empobrecendo o sistema educacional, vinculados aos
subsídios necessários para o bom funcionamento das escolas privando-os de melhores
condições de ensino e apoio governamental.
Eles entenderam que não é só a instituição que deve diversificar as formas para
atender as necessidades deles, pois alguns residem mais de 50 km de distância da escola,
precisam sair muito cedo de suas residências (5 hs.), muitas das vezes deixando para
fazê-lo no intervalo (8:30 hs) a sua primeira refeição (biscoito), perfazendo um total
médio de 3:30 sem nenhum alimento.
Eles percebem que a maioria das escolas públicas se encontram com estruturas
precárias, sem recursos físicos e financeiros necessários às práticas educacionais. No
momento da pesquisa, o campus não cozinha e nem oferece alimentação, mas
disponibiliza geladeiras e micro-ondas para os alunos guardarem e esquentarem suas
marmitas. E assim, eles ficam dependentes do que trazem de casa ou de comprarem na
escola (colegas que vendem produtos alimentares) ou no seu entorno (pequenos
quiosques) a aquisição de lanches.
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É aí que o grupo identifica o lugar sociomítico chamado estrada para chegar, pois
é por meio delas que ocorrem suas conquistas diárias, suas invenções frente ao caos
financeiro, a distância entre onde residem e estudam. Como rede infinita interligada
estas estradas se cruzam, se fundem e se misturam, os tornando nômades de si mesmo,
o que traz uma combinação de decisões, que influenciaram na sua formação,
permanência ou evasão, da instituição.
No caminhar na estrada, eles conseguem identificar outros mecanismos para
obter aumento de sua renda, como vender produtos, ou se inserirem em projetos de
pesquisa com bolsa de iniciação científica, como é o caso das bolsistas deste projeto,
que além de ser território rico de experiências que merece ser valorizada, ajuda no
orçamento doméstico.
A cada passo que se dá novo trecho surgem bifurcações para todos os lados,
alguns participantes se indagam tivessem escolhido outro caminho, como seria este?
Nunca se saberá a resposta, pois o trecho abandonado não servirá mais, a opção foi
outra.

4.3. Labirinto - onde estou
A questão - Como é o viver numa instituição de ensino médio federal em São
Gonçalo, foi identificada pelo GP que eles vivem em eterna angustia do não perder,
representado por não poder perder tempo, perder aula, perder o professor, perder o
transporte, perder a amizade, perder dinheiro, perder a vontade de estudar, se
constituindo em perdas demais para se perder mais.
Para eles o labirinto representa que o poder agir frente ao docente que coloca
uma máscara de morte (caracterizado como forma de quebrar a rigidez do momento da
prova) e verbaliza para todos que ninguém irá passar de ano, apontando para a prova.
Um dos participantes ao relatar este caso, adicionou à verbalização à sua imagem
divulgada na rede, aspecto esse que os deixam atônicos frente à falta de preparo
profissional do mesmo e a perplexidade frente aos seus colegas de classe.
Ações como estas, acarretaram sentimentos de frustrações, castração de
potencialidades e medo de reprovação, fazendo com que os adolescentes fiquem
estagnados e sem reação (impotência). Por outro lado, os docentes vieram de uma
formação cartesiana na qual não são exploradas outras ferramentas mais criativas
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desenvolvendo nos alunos sentimentos de angustia; medo e revolta, que na maioria das
vezes, que eles procuram ocultam para não serem mais prejudicados, pelo medo da
reprovação.
Neto, Aquino (2009, p.224) referem que no processo de ensino, aprendizagem e
conhecimento, a avaliação define este caminho, quando predomina uma área sobre as
outras de modo exclusivo e dicotômico, como acontece nas experiências negativas de
avaliação, rompe-se o desenvolvimento do aluno; quando possibilita a articulação entre
as áreas de modo que as alternâncias entre diferenciação e integração coincidam com
o curso próprio da vida do sujeito de acordo com suas limitações e capacidades.
Desta forma, o grupo identificou no labirinto, que lá não existem caminhos préestabelecidos, ou saídas fáceis, como pedir auxílio na Coordenação Pedagógica ou com
o coordenador do curso, pois eles se sentem aprisionados frente à postura do docente
e certeza de que continuaram com ele no próximo semestre, ampliando a sensação de
insegurança e intranquilidade frente ao próximo semestre e a possibilidade de não se
formar. Assim eles se percebem em uma posição dualista: ficam estagnados, ou, buscam
outras saídas.
A outra saída pode ser representada pela busca da sensibilidade do próprio self
(TAVARES, ROSA, 2019, p.2) que se escondem nos labirintos (salas, corredores, etc.), do
campus, na busca da escuta sensível, da emoção de acolher a si e aos colegas. Desta
forma, foi pelas suas próprias ações e posicionamentos que os alunos conseguiram
interagir sensivelmente uns com os outros, encorajando a unidade grupal, o auto
crescimento e auto realização de si e de seu grupo e a possibilidade de saírem unidos e
fortes frentes as adversidades oriundas da educação cartesiana.

5. CONCLUSÃO
Este artigo teve como foco o estudo do imaginário dos alunos da educação do
ensino médio de uma instituição federal com reflexões sobre a pobreza, a escola,
relacionamentos e a aprendizagem e suas implicações.
O contato com a terapia ocupacional e com a Sociopoética revela a necessidade
de se integrar ao IFRJ, porque se formar gera energia e possibilidade de crescer, de sair
de onde estão de buscar novas perspectivas.
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Quando em contra análise junto aos membros do Grupo Pesquisador foi
questionado o porquê vivenciavam a busca do bem-estar, no IFRJ, local onde ocorrem
muitas situações ocultas e omitidas no ensinar, no relacionar, no viver acadêmico, e eles
responderam: apesar de não poder acreditar, sentimos que estamos vivos e fazemos
parte de uma energia maior, que nos dará um futuro mais amplo, e se abandonarmos
essa trajetória, não saberemos se teremos outras para seguir como a estrada.
Porém, é importante destacar que as presenças da família e da Coordenação
técnicas pedagógica não são reveladas nos lugares geomíticos surrealistas falha estrada-labirinto, corroborando a validação da categoria falha-falta, revelando que a
busca do apoio institucional, para ações mais efetivas. Com a descrição das categorias
analíticas, alcançamos os objetivos propostos podendo afirmar que temos como
contribuição do estudo: cuidar é um compromisso ético e dialógico na sociopoética, por
isso devemos compreender o que os próprios indivíduos, nossos clientes, sujeitos de
pesquisa, imaginam.
Concluímos que a presente investigação contribuiu para ampliação de uma
abordagem integral do ser aluno do ensino médio. Este conhecimento compreende que
os elementos do imaginário dos adolescentes sobre a educação fazem parte das
relações educacionais, o que promoverá inserção do mesmo na academia, despertando
o viés da pesquisa, do acolhimento de suas queixas e possíveis soluções que se
encontram dentre eles mesmos.
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RESUMO
Este trabalho é um recorte do relatório realizado durante o Estágio Supervisionado em
Ambiente Não-Escolar que tem como objetivo permitir ao futuro profissional conhecer
seu campo de atuação, propiciando assim, a aquisição de experiências durante sua
formação acadêmica juntando teoria e prática, fazendo com que o discente vivencie de
perto a sua área de trabalho. Para tanto realizamos um projeto que foi aplicado em uma
Igreja, localizada em Bacabal – MA. Para análise e fundamentação dos dados utilizamos:
Izar (2014); Batalha, Oliveira e Assis (2019); Brandão (2007); Abramovick (1997) entre
outros. Este estágio contribuiu para a nossa formação de forma singular, pois por meio
desta experiência, percebemos nossos erros e dificuldades, aprendemos a superar
conflitos, resolver os problemas que vão surgindo, a improvisar quando tudo parece está
dando errado. E com todos os conhecimentos aprendidos, esperamos desenvolver um
trabalho um melhor.
Palavras-chave: Pedagogia Social. Estágio Supervisionado. Leitura. Ambiente nãoescolar.

1. INTRODUÇÃO
O estágio permite ao futuro profissional conhecer seu campo de atuação,
propiciando assim, a aquisição de experiências durante sua formação acadêmica,
juntando teoria e prática, fazendo com que o aluno vivencie de perto a sua área de
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trabalho, dando assim a oportunidade ao educando ganhar também bagagem para sua
vida profissional.
É uma etapa que contribui para o desenvolvimento do aluno, é a primeira
experiência com as funções escolhidas, possibilitando desta maneira novas
aprendizagens. É no estágio que colocamos em prática o nosso conhecimento.
Aprendemos durante esse período a nos relacionar no ambiente de trabalho,
reconhecendo as dificuldades que surgem durante o processo. Desta maneira,
“acreditamos que essa experiência nos consentiu um olhar amplo, alusivo ao espaço de
desempenho do professor e à sua prática pedagógica” (BATALHA; OLIVEIRA; ASSIS,
2019, p. 22).
Corroboramos com Pimenta e Gonçalves (apud PIMENTA; LIMA, 2004, p. 45)
quando “consideram que a finalidade do estágio é propiciar ao aluno uma aproximação
à realidade na qual atuará”. Sendo assim, o pedagogo é um profissional que atende
vários requisitos para exercer funções além do ambiente escolar.

2. REFLEXÕES INTRODUTÓRIAS AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
GESTÃO NÃO ESCOLAR
A algum tempo a pedagogia era muito limitada só para a formação de
professores e com o passar dos anos houve a necessidade de se expandir para outros
lugares, pois o pedagogo é um profissional integralmente amplo e qualificado para atuar
além do espaço escolar.
O Estágio foi pensado em atender os indivíduos em espaços não escolares
abrangendo locais como praças, hospitais, empresas ou a própria residência dos alunos,
elaborando atividades onde as crianças/adolescentes/adultos possam se envolver nas
dinâmicas e que ocorra uma interação entre ambos, proporcionando trocas de
aprendizagens. Corroboramos com Batalha, Oliveira e Assis (2019, p. 22), quando
afirmam que “precisamos realizar o estágio com consciência, posto que as dificuldades
encontradas hoje no ambiente escolar serão as mesmas que encontraremos no futuro,
e precisamos estar preparados para solucionar os problemas”.
São diversos os espaços considerados ambientes não-escolares podendo o
pedagogo atuar. Onde houver uma ação pedagógica, haverá a ação do pedagogo, pois
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o mesmo é um ser preparado profissionalmente com uma formação integral, envolvido
com as transformações sociais, por isso o pedagogo não se limitar ao ambiente
educacional. A pedagogia é uma ciência que ao longo do tempo vem se ramificando e
devido a sociedade contemporânea ela tem um papel importante, pois prepara
profissionais comprometidos com a transformação social.
O estágio em espaços não escolares oportuniza tanto aos docentes que irão
exercê-los como as crianças/adolescentes/adultos que participam durante esse período.
E tem como finalidade proporcionar ao graduando a aquisição de novos conhecimentos
e habilidades para desenvolver a formação acadêmica e profissional.
A Pedagogia Social é uma área do conhecimento que se dedica ao estudo das
questões da sociedade e da formação para o desenvolvimento humano. Ela é voltada
para as práticas de educação popular, Educação Socio-comunitária e práticas de
Educação não Escolares, visando a inclusão de grupos marginalizados, como a população
indígena, os quilombolas, a população rural, as crianças carentes, os deficientes físicos
e mentais, entre outros.
A Pedagogia Social começou a se tornar popular em 1950, atualmente, é uma
disciplina pedagógica e faz parte da formação de professores, vista como uma área
importante e estratégica para viabilizar uma Educação Integral.
Na maior parte da sociedade há inadequações que afetam os setores mais
desamparados. Como por exemplo a pobreza, a evasão escolar, a violência e a falta de
expectativa profissional que são circunstâncias envolvendo os sujeitos mais humildes.
Corroboramos com Izar (2014 p.11), quando afirma que:
É nessa linha tênue entre o que é e o que pode vir a ser que a
Pedagogia Social se instala; é nos espaços obscuros e esquecidos pelo
olhar da indiferença que ela age, é por aqueles que já não tem nada a
perder que ela luta, porque entende, fundamentalmente, que todos
fazem parte de uma única espécie - independente do gênero, da raça,
da faixa etária, da condição socioeconômica, da opção política ou
religiosa - a espécie humana.

Na pedagogia social é preciso acionar táticas educativas para facilitar as
mudanças. É importante destacar que a educação em espaços não escolares é um
instrumento transformador social e não um sistema que regulariza as diferenças sociais.
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Neste ponto de vista, o modelo educativo baseia-se em promover o desenvolvimento
integral dos envolvidos.
Um requisito necessário na pedagogia social é disponibilizar a orientação devida
para que possam acreditar no seu potencial, atuando como um ser social reconhecendo
suas necessidades e aspirações para que possam fazer a diferença interagindo com
dignidade e autonomia.
Percebemos o pedagogo com a possibilidade de operar nos mais distintos
campos, ultrapassando os muros escolares. O profissional da educação ao longo de sua
trajetória vem conquistando, cada vez mais espaços não formais para a sua atuação, esta
docência que era restrita apenas às salas de aula das escolas vem se destacando com
funcionalidade e êxito dentro de outros espaços.
Caracterizada como ―uma Teoria Geral da Educação Social (SILVA; SOUZA NETO
& MOURA, 2011, p. 13), a Pedagogia Social tem como escopo atingir um patamar
educacional em que quaisquer relações humanas e espaços, públicos e coletivos,sejam
essencialmente pedagógicos.
Como meta última para a Pedagogia Social no Brasil, alimentamos a utopia de
que podemos chegar a um estágio de organização e de desenvolvimento
social em que as relações sejam essencialmente pedagógicas entre as pessoas
em todos os espaços públicos, coletivos e pelos meios por elas utilizados para
prover e dar significado à sua existência. Conceitos como cidade educadora,
cidade saudável e cidade sustentável talvez expressem melhor essa utopia,
ainda que isso implique atribuir a uma ciência a função transformadora da
realidade social e das relações que dentro dela se estabelecem. (SILVA;
SOUZA NETO & MOURA, 2011, p. 14 e 15).

De forma coletiva, é comum as pessoas associarem a educação com o ambiente
escolar, mas não abrange todas as áreas na qual ela se faz presente. E sobre os processos
educativos pode-se entender que: "[...] podem ocorrer nos mais variados ambientes
sociais, caracterizando como educação, não apenas os processos de ensinoaprendizagem que ocorrem dentro do ambiente escolar, mas, também, aqueles que
ocorrem fora dele” (BRANDÃO, 2007, p. 17).
Em vista disso, é preciso apontarmos que por espaço não escolar entendemos
aquele local diferente da organização do ambiente escolar formal, mas onde pode
também ocorrer uma ação educativa. Essa educação não escolar acontece fora dos
muros da escola, com marcadores diferenciados, como por exemplo: objetivos,
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conteúdos, metodologias, técnicas, processos de avaliação e acompanhamento, sujeitos
e recursos envolvidos. Divergente da educação formal que utiliza padrões definidos e
legitimados institucionalmente, como: presença e papel do professor, currículo escolar,
diretrizes e legislações específicas, metas, tempos, espaços, conteúdo específicos,
obrigatoriedade, etc. (SANZ FERNÁNDEZ, 2006).

3. CONSTRUÇÃO DA DOCÊNCIA NO AMBIENTE NÃO ESCOLAR: A
EXPERIÊNCIA VIVENCIADA
A leitura faz com que o ser humano adentre em um mundo mágico, onde tudo
pode acontecer, um espaço de imaginação e criação, levando-o a se maravilhar com algo
novo, fantástico e prazeroso. Devido essas leituras serem feitas de diversas maneiras
podemos imaginar nas infinitas possibilidades que os sujeitos possam criar. Propiciar
isso a uma criança é algo extraordinário e estabelecer essa conexão entre o mundo real
e o imaginário é espetacular. Quanto mais cedo, as crianças adentrarem no mundo da
leitura maior será a viabilidade de se tornarem leitores e produtores de textos, e
indivíduo críticos-reflexivos. Por este motivo corroboramos com Donda et al (2015, p.
89) quando afirma que para nos constituirmos leitores, “é preciso que nos seja dada a
liberdade de expressar o que compreendemos quando lemos. A reflexão sobre o que se
lê e como se lê é o principal motor desse aprendizado”.
Quando uma criança ainda não ler, mas ouve uma história e depois consegue
argumentar no término dela, ela consegue fazer uma interação verbal, pois segundo
Bakhtin/Volochinov (1995, p.123):
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação
verbal, realizada pela enunciação ou pelas enunciações. A interação verbal
constitui assim a realidade fundamental da língua.

Desta forma, mesmo não sendo alfabetizada, no momento da indagação sobre a
história e os vários elementos que a constitui, a criança consegue aprender e entender
o mundo ao seu redor, pois segundo Abramovick (1997) quando as crianças ouvem
histórias, passam a visualizar de forma mais clara, sentimentos que têm em relação ao
mundo.
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É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros
tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica
[...]. É ficar sabendo história, filosofia, direito, política, sociologia,
antropologia, etc. sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar
que tem cara de aula (ABRAMOVICH, 1997, p.17).

Com base no que foi exposto e por meio do projeto “O mundo mágico da leitura”,
estabeleceremos uma relação entre o mundo real e o imaginário, estimulando a
criatividade infantil, pois o indivíduo aprende quando ele manipula algo, quando ele
mesmo cria, e consegue manusear. Visto que “a experiência é o que nos passa, o que
nos acontece, o que nos toca” (BONDIA, 2002, p. 21).
Com o desenvolvimento dessas histórias, e oportunizando às crianças criarem
suas próprias produções, manusearem os personagens, e se identificarem com os
mesmos e com as histórias a aprendizagem acontecerá de forma lúdica e prazerosa,
sendo elas mesmas protagonistas ativas da sua própria aprendizagem.
Vale ressaltar que na igreja, o pedagogo irá desenvolver funções nas quais ele
buscará respaldo no campo de conhecimento da Pedagogia. Ou seja, desenvolvendo
ações pedagógicas, por meio do planejamento, do acompanhamento, da execução e da
avaliação de projetos, programas ou políticas de cunho pedagógico sem desviar da
função do pedagogo no ambiente não escolar.
É dentro do tema da educação não formal que envolve assuntos como espaços
educacionais, práticas educativas, ações pedagógicas, dentre outros, que o presente
projeto busca contribuir por meio da didática lúdica e seus resultados, na
fundamentaçãoda importância exercida por esse tipo de educação e formação inicial
dos cidadãos.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO
O nosso projeto foi aplicado durante quatro fins de semana, em uma igreja
localizada em Bacabal - MA. No primeiro dia apresentamos o texto “Festa no Céu”, onde
exploramos o texto, autor e o ilustrador, dialogamos sobre o mesmo, falando dos
personagens, que aparecem no enredo da história. Solicitamos que realizassem a leitura
individual, onde as crianças puderam refletir sobre a história, em seguida, foi feita a
leitura compartilhada pelos mesmos.
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No segundo dia foi realizada uma leitura pelo educador e a distribuição do texto
para recorte e a montagem do mesmo em dupla. Foi levado também o texto escrito em
cartolina e exposto as crianças e foi feito a leitura coletiva, em seguida entregue a eles
frases soltas do texto, onde os mesmos montaram o texto coletivamente.
No terceiro dia as crianças pintaram a ilustrações do texto, e depois fizeram seus
próprios desenhos e construíram um texto em imagens. Foi produzido um ditado, onde
o educador ditava palavras retiradas do texto, e as crianças teriam que procurar e grifar
as palavras dentro do texto.
No quarto dia as crianças produziram um texto inspirado na “Festa no Céu”, essa
produção foi realizada coletivamente e com ajuda do educador, pois elas tinham muitas
dificuldades com a escrita.
Essas atividades foram desenvolvidas em um curto espaço de tempo, sendo
complementado um dia após o outro, pois com a realidade que estamos vivendo não
tem como prolongar o horário. Devido a pandemia do COVID-19 foi muito difícil a
realização desse estágio, desde a locomoção, disponibilidade das crianças e do local foi
difícil, pois esse período está bem crítico para a sociedade. Então a maior dificuldade
para a realização do estágio supervisionado foi o período de pandemia, com restrições,
protocolos sanitários, decreto municipais e estaduais.
As crianças participaram ativamente nas atividades, interagiram, foram bem
criativas, construíram várias possibilidades sobre a história, nessa leitura elas puderam
imaginar como seria uma festa no céu e como os animais conseguiram chegar até lá,
usando a imaginação e criatividade puderam recriar a história dando um final diferente
ao texto. Percebemos que quando um texto ativa a imaginação das crianças, permitindo
vivenciar momentos de maneira prazerosa, o aprendizado ocorre naturalmente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio serve como um campo amplo de experiência para todos os discentes
que vivenciam esse aprendizado, a oportunidade de atuar em um estágio fora da escola,
nos possibilita um olhar diferenciado, pois nos limitamos muito ao ambiente escolar, e
pudemos perceber o quanto essas experiências são importantes para o nosso futuro
como profissional.
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Consideramos o estágio como atividade indispensável para a formação inicial do
docente, e os muitos desafios que se apresentam é de relevância para o crescimento
deste futuro profissional. Além do mais, o estágio supervisionado é diferente de outras
atividades relacionadas a formação do educador, pois o estagiário é acompanhado
desde o início até o final de suas atividades pelo orientador da disciplina.
Nesse sentido, o estágio supervisionado serve como um importante meio de
adquirir experiência pautado na reflexão e num estudo constante afim de utilizar
adequadamente os conhecimentos teóricos. Sendo assim, o estágio não escolar nos
possibilita conhecer essa realidade, ampliando nossos conhecimentos.
Este estágio contribuiu para a nossa formação de forma singular, pois por meio
desta experiência, percebemos nossos erros e dificuldades, aprendemos a superar
conflitos, resolver os problemas que vão surgindo, a improvisar quando tudo parece está
dando errado. E com todos os conhecimentos aprendidos, esperamos desenvolver um
trabalho um melhor.
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RESUMO
O presente trabalho, através de pesquisas e estudos de diversas obras, faz uma análise
sobre alguns transtornos de aprendizagem e, deste modo apresentar pontos
pertinentes aos conceitos apresentados de pesquisadores sobre o tema, bem como
destacar classificações e a intervenção no âmbito escolar. A metodologia utilizada foi
uma pesquisa bibliográfica, em que pesquisamos em diversas fontes: artigos e
monografias que falavam sobre o tema, de modo que realizamos vasta leitura
exploratória, sobre a disgrafia e a discalculia. Ao realizarmos este estudo, o nosso
objetivo era fazer uma discussão sobre alguns transtornos de aprendizagem, elucidando
vários aspectos pertinentes ao tema, inclusive apresentado algumas alternativas que o
docente deve tomar para enfrentar em sala de aula. Deste modo, este trabalho
apresenta sua relevância, uma vez que, em nossas escolas muitos estudantes, que são
inteligentes, apresentam dificuldades para aprender a ler e efetuar alguns processos
matemáticos, fatos que precisam ser minimizados para que haja uma melhoria do
ensino.
Palavras-chave: Transtornos de Aprendizagem. Disgrafia. Estratégias. Discalculia.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica realizada através do estudo
sobre algumas dificuldades em que o ser humano manifesta no ato de aprender, bem
como a escola deve fazer a devida intervenção.
Sabemos que o ensino aprendizagem das pessoas é muito importante, a ciência
tem buscado, através de diversas pesquisas, entender como somo capazes de aprender
e, deste modo, quando não acontece aprendizagem, o que vem a intervir como que não
seja possível tal aprendizado e os distúrbios, dentre eles a temática abordada neste
trabalho, que estão presentes no processo.
Além disso, em nosso país, tais estudos têm mostrado que existem diversos seres
humanos que apresentam dificuldades em aprender, na verdade são cerca de 15
milhões, número que coloca praticamente 90% das crianças questão na educação básica
com alguma dificuldade pertinente à aprendizagem.
No caso em especial, podemos elucidar que os distúrbios no momento de
aprender, que manifesta-se sobretudo no processo de aquisição da leitura, mas
somente nessa área, fato que, de modo urgente, mostra que a escola deve entrar em
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estado preparação para saber responder aos diversos fatos sobre as dificuldades que os
estudantes apresentam.
Nas condições expostas e, tendo em vista as necessidades supramencionadas
anteriormente, tendo como metodologia de pesquisa bibliográfica, busca se destacar,
sobretudo a função social da escola, que é de, antes de tudo formar pessoas para que
sejam capazes de exercer a cidadania e, para isso, tem-se a necessidade de que os
mesmos possam aprender os diversos conceitos destacados e discutidos, fato que pode
não ser alcançado, da forma desejada, caso existem grandes dificuldades na ação de
aprender que não sejam superadas no processo.
Este artigo encontra-se dividido nas seguintes partes: metodologia,
aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem, algumas considerações sobre
dificuldades de aprendizagem, classificações de alguns distúrbios de aprendizagem e
uma proposta de intervenção, os resultados e as considerações finais.

2. METODOLOGIA
A ação de pesquisar é uma atividade que tem como meta encontrar solução de
problemas teóricos ou práticos utilizando processos científicos (CERVO; BERVIAN, 2002).
Quando se realiza uma pesquisa, usa-se métodos e técnicas de investigação científica
(GIL, 2010).
Um desses métodos ou técnicas é a revisão de literatura, que busca fazer a
supressão de algumas dúvidas a partir de pesquisas em documentos. Sendo assim, a
revisão de literatura é uma parte importante e essencial pela qual o pesquisador deve
começar seu trabalho. Segundo Silva e Menezes (2005) a mesma contribui para a
obtenção de informações sobre a situação atual do tema ou problema pesquisado.
Desta maneira, podemos destacar que a revisão de literatura, no âmbito de um
trabalho científico, é indispensável, pois é através da mesma em que o pesquisador
poderá, a depender do caso, ter uma ideia mais nítida sobre o problema em que deverá
buscar solução.
Na verdade, ao se fazer uma revisão de literatura, bastante ideias sobre o
problema a ser pesquisado vão surgindo, uma vez que é costume dos estudiosos, após
fazer um trabalho e realizar as devidas análises, de certo modo já perceber que novas
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situações que surgiram ao longo da pesquisa, ficaram sem solução e, assim, ao final, já
deixam algumas recomendações de novos problemas que merecem atenção de outros
pesquisadores, por exemplo.
Ao falar sobre a temática, Trentini e Paim (1999, p. 68) elucidam que “a seleção
criteriosa de uma revisão de literatura pertinente ao problema significa familiarizar-se
com textos e, por eles, reconhecer os autores e o que eles estudaram anteriormente
sobre o problema a ser estudado”.
Além do mais, quando o pesquisador já tem, de modo bem definido, o problema
em que irá buscar respostas, a revisão de literatura continua sendo importante, pois
nessa situação, a mesma o ajudará na delimitação do tema e, destarte, é possível ter,
em consequência, uma percepção do que outros pesquisadores falam sobre o assunto,
descobrindo assim o que já tem e também as necessidades de novas pesquisas dentro
que se propõe abordar.
Na verdade, ao fazer uma revisão de literatura, o pesquisador usa a ferramenta
da pesquisa bibliográfica, em que, ao desenvolvê-la tenta “explicar um problema,
utilizando o conhecimento disponível a partir das teorias publicadas em livros ou obras
congêneres” (KOCHE, 2011, p. 123).
Outrossim, acreditamos que quando, em uma pesquisa, lança-se mão para fazer
buscas textuais, encontra-se elementos que podem, sem dúvidas, trazer apoio e auxiliar
na forma como os estudos serão realizados, podendo inclusive encontrar ajuda na
escolha da metodologia a ser usada, na pesquisa em que já fora iniciada.
É sempre bom que destaquemos alguns aspectos sobre a natureza de uma
pesquisa e suas abordagens. Ao falar sobre essa situação Sampaio et al (2021, p. 5)
destacam que, numa pesquisa, temos duas possibilidades de abordagens, vejamos, a
ênfase
A natureza da pesquisa cobre duas abordagens: a pesquisa qualitativa e
quantitativa. Qualidade é uma propriedade de ideias, coisas e pessoas que
permitem que sejam diferenciadas entre si de acordo com suas naturezas. A
pesquisa qualitativa não vai medir seus dados, mas, antes, procurar
identificar suas naturezas. O objeto da pesquisa vai ser tratado de forma
radicalmente diferente da modalidade anterior de investigação.
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Desta maneira, em face do que destacamos, a nossa pesquisa tem como base
uma metodologia qualitativa, em que, na concepção Gil (1999 apud Lira et al 2020, p. 4)
é aquela em que os métodos “[...] estão voltados para auxiliar os pesquisadores a
compreenderem pessoas e seus contextos sociais, culturais e institucionais” e, além
disso, a abordagem em questão, também permite ao pesquisador as possibilidades de
fazer o estudo de caso e uma pesquisa documental e etnográfica (GODOY, 1995 apud
Ibidem, p. 4).
Destarte, para realizar uma pesquisa, é indispensável a escola do método, pois é
ele que, após ser escolhido, nos mostra a trajetória a ser seguida e, de certo modo,
aponta para onde desejamos chegar e, por isso, escolhemos, na situação de pesquisa
em questão, além do estudo bibliográfico, usar a pesquisa qualitativa, que permite ao
pesquisador realizar “a interpretação por parte do pesquisador com suas opiniões sobre
o fenômeno em estudo” (Pereira et al, 2018, p. 67).
Vale ainda destacar, sobre a questão da pesquisa qualitativa que, na concepção
de Ludke e André (2013), todas as informações coletadas devem ser,
predominantemente, de cunho descritivo. De fato, em nossa pesquisa, na busca de
conseguir alcançar os objetivos, utilizamos como recurso metodológico a pesquisa
bibliográfica, redigida a partir da análise de autores como Correia (2008), Ciasca (2003),
Cruz (2009), Silva, W. (2008), dentro outros, que investigam as dificuldades de
aprendizagem. E, dessa maneira, reiteramos que, neste trabalho, através de uma
pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, buscamos fazer uma análise de alguns
trabalhos publicados sobre as dificuldades de aprendizagem, bem como as mesmas
podem ser, no âmbito escolar, “enfrentadas”, minimizadas e solucionadas, através de
ações didáticas, realizadas por parte do professor e do corpo pedagógico e, como
consequência, propiciar que haja, de fato ensino e aprendizagem.

3. APRENDIZAGEM
Somos bastante complexos, pois cada um carrega, por exemplo, desde o
nascimento, uma história, uma vivência, que é singular, que é formada como
consequência do meio em que vivemos e, além disso de fatores relativos à estrutura
psicobiológica. Em consequência disso, cada pessoa, apresenta uma forma de aprender,
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por mais que sejamos da mesma espécie, tenhamos nascidos por exemplo dos mesmos
pais, mas, na essência, somos diferentes com relação a questão cognitiva.
Na realidade, o grande desafio dos educadores é, considerando a temática em
análise, buscar mecanismos, através da preparação, que vem por meio de diversas
pesquisas e estudos, para que assim possamos, juntos, observar as diferenças e, dessa
maneira, propiciar uma colaboração para que os estudantes, ou seja, as pessoas que
irão as escolas, possam receber, com eficiência, a educação.
Na concepção de Ohlweiler (2016, p. 28), a “aprendizagem consiste em um
processo de aquisição, conservação e a evocação do conhecimento, ocorrendo a partir
de modificações do Sistema Nervoso Central”.
Ainda sobre a temática em questão, vale salientar que, para que o ato de
aprender aconteça, são necessários que o estudante preste atenção, depois tenha a
compreensão, faça a retenção, transfira as informações explicitadas e, por último, tenha
uma ação. Sendo assim, tal situação, a de aprender, acontece de modo contínuo, onde
o sistema nervoso processa, faz elaboração e extração e depois, emissão de uma
resposta (CIASCA, 2003).

4. AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Os estudos sobre as dificuldades de aprendizagem não são recentes, pois por
volta de 1800, como o regime capitalista já em pleno vigor, se pesquisava como algumas
pessoas que eram, aparentemente normais alguns estudiosos buscavam entender por
que muitas pessoas, aparentemente sem problemas, tinham dificuldade de aprender.
No entanto o termo “dificuldades de aprendizagem” surgiu somente nos estudos de
Kirk, no ano de 1962.
Em Portugal, Correia (2008, p. 46) apresenta-nos também uma proposta que vai
ao encontro das duas definições anteriormente referidas, onde explicita que “as
dificuldades de aprendizagem específicas dizem respeito à forma como um indivíduo
processa a informação – a recebe, a integra, a retém e a exprime – tendo em conta as
suas capacidades e o conjunto das suas realizações”.
Além do mais, considerando as ações que uma pessoa pode realizar, com relação
ao de aprender, as dificuldades podem se manifestar de muitas maneiras, indo desde o
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ato de ler, de escrever, bem como em momentos em que o mesmo vai buscar uma
ferramenta para resolve rum problema quer seja matemático ou não.
A questão de apresentar dificuldades para aprender é bastante séria, uma vez
que, estudos mostram que, ao considerarmos no âmbito do grupo das Necessidades
Educativas Especiais (NEE) são elas que sobressaem-se sobre as demais. Vejamos:
Figura 2 – O grande grupo das NEE

Fonte: Cruz (1999)

Como bem fora supramencionado, a nossa pesquisa fez uma análise de alguns
trabalhos sobre as dificuldades de aprendizagem, como elas se manifestam no âmbito
escolar e, também, colocando alguns caminhos a serem seguidos, para que consigamos
soluções.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Agora, de modo sucinto, devido ao espaço, destacamos os resultados e algumas
discussões referentes aos transtornos de aprendizagem e, de modo especial,
apresentamos algumas considerações sobre a disgrafia e a discalculia, pois as mesmas
estão bem mais presentes e são bem mais perceptíveis em nosso cotidiano. Além do
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mais, para que não ficassem apenas nas discussões, apresentamos uma sugestão sobre
como a escola deve proceder, pedagogicamente, nos casos destacados.

5.1. Algumas

considerações

sobre

dificuldades

de

aprendizagem
Ao falar sobre as dificuldades apresentadas no ato de aprender, Pedroso e Rotta
(2006), destacam, de modo especial duas situações, uma associada a fatores de ordem
neurológica e também biológica, isto é, aquilo que o indivíduo traz ao nascer e outra
dificuldade tem relação com fatos exteriores, tais como falta de motivação, problemas
familiares, que podem até ser passageiros. Já para Ciasca (2003) as dificuldades em
aprender são próprias dos indivíduos, que são gerados como consequência de uma
deficiência no Sistema Nervoso Cerebral.
Hammil (1990), em sua pesquisa dera sua contribui, que posteriormente seria
ratificada por Gimenez (2005), onde destacam que tais dificuldades podem ser
reveladas na escrita, na Matemática, na escrita, na linguagem, entre outros, que são
fatos pertinentes problemas de funcionamento, fora do esperado do sistema nervoso
central ou transtornos psíquicos.
Além do mais, as dificuldades em aprender, são comumente, de modo genérico,
expressas pelo termo, distúrbio de aprendizagem, referindo-se a um grupo heterogêneo
de desordens, e que aparecem em momentos de que o indivíduo vai usar a fala, a
audição, o raciocínio matemático e até mesmo no ato de escrever, fatos que são uma
operação anormal no sistema nervoso central (HAMMILL, 1990 apud GIMENEZ, 2005, p.
79-80).
Sendo assim, pode-se elucidar que fatos econômicos, neurológicos, sociais,
culturais, emocionais, educacionais e genéticos podem ser preponderantes para que
haja ou não manifesta a dificuldade em aprender, no estudante (CAPELLINI et al, 2010).
Além disso, a escola como grande responsável para mostrar alguns elementos
que propiciem a aprendizagem, deve buscar meios de fazer a identificação dessas
dificuldades, precisa haver de fato um envolvimento entre professores e estudantes,
uma vez que o estudante não tem a exclusividade no processo, no entanto, é uma parte
importante, juntamente com o docente (GIMENEZ, 2005).
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Um dos distúrbios de aprendizagem é a disgrafia, em que apresenta como sua
principal característica os problemas pertinentes à escrita, fato que faz com que a
pessoa com disgrafia tenha dificuldades na comunicação de ideias e conhecimentos
através da escrita.
Etimologicamente, disgrafia deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “grafia”
(escrita), ou seja, é “uma perturbação de tipo funcional que afeta a qualidade da escrita
do sujeito, no que se refere ao seu traçado ou à grafia.” (TORRES; FERNÁNDEZ, 2001, p.
127); prende-se com a “codificação escrita […], com problemas de execução gráfica e de
escrita das palavras” (CRUZ, 2009, p. 180).
Uma pessoa com disgrafia apresenta sérios comprometimentos no momento de
traçar de letras e números, podendo inclusive em alguns casos, acontecer de que graves
erros de ortografia possam ser cometidos, uma vez que, no momento da escrita é
comum a omissão, o acréscimo ou trocar letras e sílabas.
Além do mais, alguns disgráficos que apresentam letra mal grafada, porém
inteligível, e outros que cometem erros e borrões quase impossíveis de serem lidos, a
não ser por eles próprios (LOFIEGO, 1995; MARTINS, 2003) e somando-se a isso, pela
questão da escrita, dos símbolos, quem apresenta disgrafia, de modo não muito raro,
também tem dificuldade em Matemática, bem como em executar coordenação visual,
resolver situações problemas em quebra-cabeças, fazer leituras em relógios, entre
outros.
Ajuriaguerra et al (1990), Cruz (2009); Torres e Fernández (2001) destacam
algumas caraterísticas comuns às crianças com disgrafia, tais como: letra muito grande
ou, alguns casos, no oposto, pequena; letras distorcidas e quase sem decifração; escrita
lenta e trémula, algumas vezes, até bem rápida demais; escrita com espaço disforme
entre palavras e letras, entre outras coisas.
Além disso, podemos destacar, como outro transtorno de aprendizagem, a
discalculia em que apresenta como principal característica as dificuldades na realização
de atividades matemáticas básicas. Na concepção de Garcia (1998) não é um transtorno
causado por problemas como deficiência mental, déficits visuais ou auditivos, nem por
má escolarização. Para Filho (2007) é uma anormalidade no sistema nervoso, de modo
que vem a afetar a compreensão e manipulação de números, em uma pessoa.
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Para Rabelo (1998), etimologicamente, discalculia deriva dos conceitos “dis”
(desvio) + “calculare” (calcular, contar), ou seja, é “um distúrbio de aprendizagem que
interfere negativamente com as competências de matemática de alunos que, noutros
aspetos, são normais” (p. 230).
Pode-se dizer que os casos mencionados, assim como outros, estão relacionados
entre si, pois para Silva, W. (2008), a dificuldade na escrita e leitura, a disgrafia,
compromete a compreensão da matemática, que por sua vez só é possível com a
assimilação da linguagem. Sendo assim, um discalcúlico tem dificuldade na elaboração
do pensamento, uma vez que, em conjunto, também tem dificuldades no processo de
interiorização da linguagem.
O ato de resolver problemas, fazer a relação entre o simbolismo numérico e sua
correspondência entre número e quantidade, bem como fazer a representação da
escrita de números, compreensão em relação de quantidade, ordem, espaço, distância
e tamanho das coisas, estão entre as dificuldades do discalcúlico.
Um estudante com discalculia pode apresentar diversos níveis de dificuldades.
Sobre isso Rebelo (1998), Silva, M. (2008), Filho (2007), Sacramento (2008), Cruz (2009),
A.P.P.D.A.E., (2011) e Geary (2011), destacam que as principais

dificuldades do

discalcúlico são: na sequência de números (antecessor e sucessor) ou na comparação
dos mesmos (menor e maior); em compreender as unidades de medida; na diferença
entre direita/esquerda e de direções (norte, sul, este, oeste); em

compreender

conceitos da Matemática, bem como fórmulas e regras; em situações que necessitam
usar dinheiro e na utilização da calculadora, entre outras situações.
Com relação ao caso em destaque, de modo especial, o docente tem um papel
fundamental, uma vez que ele é que encontra-se em contato com os estudantes e,
destarte, pode “através de observação e o discernimento necessário para entender
que o desempenho não satisfatório nas atividades diárias em sala de aula e em
tarefas de casa, não é falta de interesse ou preguiça do aluno e sim um problema mais
sério que precisa da intervenção direta do professor” (LIRA et al, 2020, p. 8-9).
A seguir, para que possamos entender melhor como fazer para que as
dificuldades de aprender e, principalmente, de como enfrentar, através de uma
intervenção pedagógica, vamos explicitar, uma proposta de como enfrentar tal caso.
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5.2. Uma proposta de intervenção
A educação é um direito de todos, a despeito dos distúrbios que a pessoa
apresenta, por este fato, quando a escola faz a identificação de um deles, considerando
o âmbito educacional, é de extrema importância que se busque analisar os mecanismos
de modo específicos para que sejam garantidos os direitos de cada um. O art 58 da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) explicita que:
Entende-se por educação especial para os efeitos desta Lei, a modalidade de
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 1996).

Além do mais, o art 4º da mesma lei garante que, na escola pública, o estado tem
a obrigação de implementar políticas que garantam que o
Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades,
preferencialmente na rede regular de ensino.

Vimos então que, no caput das leis brasileiras, todos tem assegurado o direito a
educação e que, por esse motivo, em alguns casos, além da sala comum, o aluno irá
precisar de ter um atendimento especializado, como bem a Resolução nº4 ade 2 de
outubro de 2009 do Ministério da Educação (MEC), que elucida em seu artigo 5º:
O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da
própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da
escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser
realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da
rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão
equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios (MEC, 2009).

Neste caso, logo de início, a família é que geralmente tem as primeiras
percepções sobre o filho ter ou não a dislexia, fato que depois passará, já na idade
escolar, para que os docentes possam fazer as devidas observações e identificações
necessárias.
Depois de identificado a situação da dislexia, tem-se a necessidade de que haja
um encaminhamento e, em seguida, seja realizada, por profissionais como
fonoaudiólogo, psicólogo e neurologista, faça-se uma avaliação e também uma
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diagnose, de modo que, possa haver um suporte para o desenvolvimento de uma ação
didática eficaz e, em consequência que o disléxico, venha a ser um cidadão, igual aos
demais, com condições de pensar e decidir, usando argumentos racionais (BRAGGIO,
s/d; SNOWLING; STACKOUSE, 2004; ZORZI, 2003).
No entanto faz-se necessário bastante cautela no momento de se trabalhar com
alunos com dislexia, para que os mesmos, após uma diagnose realizada pelos
profissionais da saúde, não sejam considerados como menos capazes que os demais,
pois como vimos, os disléxicos têm uma capacidade intelectual normal, em alguns casos,
bastante elevada. Ao discorrer sobre isso Ercolin (2008), elucida que, no âmbito do
processo de ensino aprendizagem, deve-se ter algumas ressalvas.
Gonçalves e Navarro (2012), de certo modo vem a concordar com Ercolin (2008),
onde destacam a dificuldade que o professor das séries iniciais em sala tem em detectar
a dislexia e acrescentam que:
Cabe à escola, juntamente com o professor, incluir este aluno na sala de aula,
trabalhando para com que este aluno consiga amenizar seu distúrbio de
aprendizagem. É importante enfatizar que a dislexia não é amenizada sem um
tratamento apropriado. Não se trata de um problema que é superado com o
tempo, ela não pode passar despercebida (GONÇALVES; NAVARRO, 2012, p.
5).

Deste modo é importante que a escola, através de seus diversos profissionais,
esteja preparada para receber os estudantes que apresentam dislexia, e para isso,
existem alguns estudos que deixam dicas, não receitas prontas, mas que podem ser
estudadas e aplicadas, considerando as particularidades de cada estudante e de cada
comunidade.
O esquema conceitual de Fonseca (1995) pode auxiliar o educador na
organização de tarefas que poderão ser propostas à criança com as dificuldades de
aprendizagem estudadas, uma vez que o mesmo permite a reunião de inúmeros
trabalhos que podem ser usados no processo de ensino aprendizagem. A seguir, para
melhor explicitar o tema em questão, apresentaremos o esquema, no caso a Figura 2, a
seguir.
Figura 2 – Esquema de organização de tarefas para disléxicos
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Fonte: Fonseca (1995).

Além da técnica citada, o uso de aulas com uso do sistema monetário, onde a
criança vai participar diretamente, desde a confecção de cédulas, percebendo os
detalhes de cada uma delas, as cores, entre outras; atividades que simulas compra e
venda, como “feira de supermercado na escola”; uso de recursos tecnológicos na
educação, como o antigo ábaco, as calculadoras e computadores são bastante úteis no
processo de ensino aprendizagem dos disléxicos, pois permitem, de modo concreto a
resolução de problemas práticos.
Sem dúvidas, não deixando de lados os demais profissionais da educação, em
especial os que trabalham na escola, o professor é o ator que vai, de certo modo, aplicar
tais técnicas, por este motivo para, é
[...] responsabilidade do professor (criar metas, supervisionar, avaliar,
integrar todas as ideias em um esquema, ativar os conhecimentos
necessários); atividades realizadas conjuntamente (construir proposições
globais, revisar as ideias do texto baseado no que já sabe); responsabilidade
do aluno (integrar as ideias, reconhecer palavras) (CUNHA; OLIVEIRA, 2010,
p. 71).

Além das técnicas aqui delineadas, com relação à intervenção do professor com
o estudante com dislexia, existem, podemos enumerar: Compreensão dirigida, Leitura
direcionada e Mapa Mental.
Outrossim, como bem destaca Moojen França (2006), o professor deve ter
bastante cuidado para que, não use uma tentativa de “ajudar” para tolher o estudante
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com dislexia, por isso ele acrescenta alguns fatores importantes, que somar-se-ão aos
que já foram apresentados, que são: expor a criança no ato de ler voz alta, mas que caso
precise usar tal recurso que é de extrema importância para o desempenho do discente,
que o docente avise-o com antecedência para que haja o devido preparo, permitir o uso
de corretores ortográficos; providenciar, de modo a evitar que o mesmo realize cópias
extensas do quadro, cópias impressas das atividades, fazer a avaliação dando ênfase não
apenas à escrita, mas principalmente aos aspectos positivos, possibilitar que os mesmos
possam sentar mais próximo ao professor, entre outros elementos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao decorrer da pesquisa deste trabalho científico realizamos uma coleta de
informações acerca de alguns transtornos de aprendizagem, destacando de modo mais
amplo a disgrafia e a discalculia, suas causas e características, para que, sendo assim
fosse possível o entendimento de tal dificuldade, não apenas por parte dos atores
presentes na escola, mas também pelos familiares, que sem dúvidas são importantes
dentro do processo educacional de uma criança.
Deste modo, podemos concluir que as dificuldades de aprendizagem como a
disgrafia e a discalculia, na verdade são dois dos muitos transtornos que podem se
manifestar no processo de ensino e aprendizagem e que possui causas que são
pesquisadas por diversos ramos das ciências, tais como: genética e neurológica. E,
sendo assim, os estudos realizados na atualidade sobre a temática são importantes para
que, logo no início da escolarização a criança consiga ter minimizadas as dificuldades de
aprendizagem que possam aparecer e, neste caso ter um ensino aprendizagem mais
satisfatório.
Outrossim, é importante destacar que, os estudantes que apresentam disgrafia
e/ou a discalculia, precisam de auxílio no processo da leitura e análise de situações
envolvendo matemática em que, comumente, para os ditos normais, não seriam
necessárias e, o fato em questão é bastante trabalhoso e que precisa de atenção por
parte de todos, em especial pelo professor, que deve planejar atividades que propiciem
leituras repetidas que sejam capazes de minimizar as dificuldades presentes no ato de
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ler e, consequente de escrever e fazer algumas conclusões que necessitam destes
importantes recursos.
Além disso, a escola deve buscar suporte e fazer uso de outros recursos que hoje
estão disponíveis para a área educacional, tudo para que, a educação possa, a despeito
das diferenças entre as pessoas, conseguir formar seres capazes de pensar e agir com
responsabilidade e respeito.
Finalmente, em face da importância da temática em análise, para que
consigamos promover e, para todos, a educação e, assim, para que no âmbito escolar,
de fato, ocorra a aprendizagem, a nossa sugestão é que, em futuras pesquisas, possamos
fazer estudos mais aprofundados sobre o caso, buscando inclusive fazer uma pesquisa
de campo e testar as teorias aqui descritas, bem como outras que encontram-se na
literatura científica sobre o assunto.
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