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PREFÁCIO 
 

 

O Livro, DIÁLOGOS EM INFORMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO, organizado por Aldenor Batista da Silva 

Junior, Antônio José Araújo Lima, Marconi de Jesus 

Santos e Ronaldo Silva Júnior, contempla questões 

relevantes ao contexto da Educação em tempos de 

ensino remoto, acessibilidade e inclusão. 

As temáticas abordadas neste livro discorrem 

sobre tecnologias da informação e comunicação, 

usabilidade das tecnologias e das ferramentas 

digitais no processo ensino-aprendizagem e na 

capacitação docente, dentre outros recursos digitais 

que visam a aquisição de competências digitais na 

educação e melhora do desempenho dos discentes. 

- A INTERATIVIDADE NA SALA DE AULA COM O 

USO DAS MÍDIAS (Nivaldo Pedro de Oliveira, 

Alexandre Vinícius G. Nascimento); 

- A INCLUSÃO DIGITAL E SUA RELAÇÃO COM O 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM (Francisca 

Monteiro de Sá, Francisco de Assis Parentes da Silva 

do Amaral Ferreira; 

- O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO COMO RECURSO PEDAGÓGICO EM 

SALA DE AULA EM UMA ESCOLA DA ZONA RURAL DO 

INTERIOR DO MARANHÃO (Roberto Costa da Silva, 

Domingas Cantanhede dos Santos); 



Silva Junior, Araújo Lima, Jesus Santos & Silva Junior (Orgs) 

 
8 

- O USO DE JOGOS PARA A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL: UM ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA DO 

ENSINO FUNDAMENTAL DE BALSAS-MA (Luciana 

Pereira Barbosa, Jairo Menezes Ferraz); 

- A MINERAÇÃO DE DADOS APLICADA NA 

EDUCAÇÃO: EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO SUPERIOR 

DO IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO (David Pereira de 

Araújo, Ronaldo Silva Rêgo); 

- A FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS NOS 

ANOS INICIAIS E O USO DAS TECNOLOGIAS (Maria da 

Guia Ribeiro Araújo Soares, Aldenor Batista da Silva 

Junior, Andrew Vinícius Cristaldo da Silva); 

- MÉTODOS AVALIATIVOS E DESAFIOS DOCENTES: 

O USO DAS TECNOLOGIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

(Adrielly da Silva Vieira, Alisson da Silva Rocha, Juliana 

de Sousa Oliveira Ximenes Cruz, Leiliane Barbosa de 

Aguiar, Louise Marilack Pereira da Silva, Núbia Oliveira 

da Silva); 

- A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS EM 

SALA DE AULA NO CONTEXTO DE UMA PANDEMIA: UMA 

ABORDAGEM SOBRE O MÉTODO DA SALA DE AULA 

INVERTIDA/FLIPPED CLASSROOM (Grety Mara Dias dos 

Santos, Juliana Simões Bolfe); 

- AS DIFICULDADES NO ENSINO DA ARTE 

DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: NOVAS 

PRÁTICAS DOCENTES NA PROPOSTA TRIANGULAR DO 

ENSINO DA ARTE (Alessandra Duarte Carvalho, 

Antônio José Araújo Lima, Marconi de Jesus Santos, 

Ronaldo Silva Júnior); 
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- NOVAS TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS 

DIRECIONADAS AO AMBIENTE DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA (Luis Fernando Cirqueira da Silva Correia, 

Yamila Larisse Gomes de Sousa); 

- MÚSICA NA INFORMÁTICA: A PARÓDIA COMO 

RECURSO DIDÁTICO (Joclesfran Alexandre da Silva, 

Vinícius Cardoso); 

- O ENSINO DA MATEMÁTICA POR MEIOS DE 

TECNOLOGIAS REMOTAS: DESAFIOS NO TRABALHO 

DOCENTE (Evaldo Augusto Sousa Monteiro, Elgonzales 

Magalhães Almeida, Valmir Carlos de Alencar). 

A diversidade das pesquisas, aqui 

apresentadas, nos convidam a enveredar nos 

achados dos estudos e a conhecer mais sobre os 

impactos das tecnologias na educação e suas 

contribuições ao processo ensino-aprendizagem em 

tempos de distanciamento social e de ensino remoto, 

emergencial. 

 

 

Thelma Helena Costa Chahini 

Doutora em Educação 

Pós-Doutorado em Educação Especial  
Professora Associada da Universidade Federal do Maranhão 

 

 

 

 

 



Silva Junior, Araújo Lima, Jesus Santos & Silva Junior (Orgs) 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diálogos em Informática na Educação 

 
11 

A INTERATIVIDADE NA SALA DE AULA COM O 

USO DAS MÍDIAS 
 

Nivaldo Pedro de Oliveira 

Alexandre Vinícius G. Nascimento 

 

Introdução 

 

Sabe-se que a reprodução da imagem 

apresenta uma memória cultual e de ciências 

políticas, enquanto o visório confunde-se com o real 

e como verdade e que envolvem diversas situações 

sociais, que envolvem no dia a dia de cada aluno ou 

profissional. Percebe-se que as imagens colaboram 

na assimilação das complexas relações na atual 

realidade social, no entanto conceituar o audiovisual 

de maneira tecnológica e informatizando os 

processos de ensino, pois são realidades a partir de 

manifestações da realidade, e que são recursos de 

assimilação com difusão da realidade captada, e 

que considera, às vezes, muito ampla em sua 

representação. 

Com o contexto situacional, percebe-se que os 

diversos recursos das mídias nos centros educacionais 

oferecem aos professores de disciplinas, grandes 

meios didáticos e pedagógicos, que favorecem a 

inclusão digital nas suas aulas, apresentando novas 

experiências de ensino, privilegiando todos os 

recursos já utilizados pelos mesmos e existentes na 

escola, proporcionando ainda mais dinâmica no 
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relacionamento dos conteúdos preparados no 

currículo escolar tradicional. 

Sobre esse aspecto, Bulow revela em seus 

estudos que: 

 
O computador deve ser entendido 

como meio de apoio, e de interação 

entre os elementos do processo 

educativo, e no contexto social, 

trazendo benefícios no processo de 

ensino-aprendizagem, desde que, a 

formação docente também contemple 

o uso da tecnologia em seus currículos, 

preparando o professor para o trabalho 

com a Informática Educativa”. (BULOW, 

2006, p.05). 

 

Nesse sentido, pode-se perceber que a 

organização do trabalho pedagógico docente, 

precisa estar interligada à realidade social de seus 

alunos de maneira a contribuir na sua forma de 

ensino-aprendizagem. Essa reflexão revela-se no fato 

de que o momento do conhecimento histórico 

precisa ser respeitado na relação professor e aluno. 

As escolas são espaços apropriados para o privilégio 

dos debates e as reflexões críticas da realidade, 

servindo ainda de motivação aos alunos numa 

perspectiva de análises sobre as influências que 

interferem em seu meio social, modificando a vida de 

todos os docentes e discentes nas comunidades 

escolares onde as mídias estão sendo bem utilizadas. 
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Percebe-se que as mídias presentes no dia a 

dia apresentam rico material e que servem como 

base para muitos docentes na atual sociedade 

contemporânea e usar recursos que podem trazer 

outros subsídios nas diversas relações sociais 

transformam a vida de muitas pessoas. Sabe-se que 

as diversas tecnologias motivam além de 

proporcionar grandes avanços e transformar a vida 

de muitos estudantes dentro das escolas e fora delas, 

mas nem sempre elas são uma solução para a 

caracterização da aprendizagem, há algumas 

controversas, pois, sua aplicação, nem sempre é tão 

eficiente assim. 

A informática na educação é primordial, pois 

disponibiliza meios que apresentam maior qualidade 

às aulas, e quando isto, associa-se numa 

aproximação sobre as TICs, as suas implicações em 

uma aula interativa terão um fator positivo, inovador 

e inclusivo digital, e os alunos não podem ficarem de 

fora desta relação, pela simples ausência do 

conhecimento no uso das mesmas por professores 

nas escolas, por não saberem o manuseio dessas 

diversas mídias existentes, sendo tida como um fator 

negativo. 

Com isto, conseguir comunicar-se de forma 

correta através das mídias tecnológicas proposta 

para uma aula, principalmente na atual conjuntura 

vivida, onde todos vivem cercados pelas diversas 

tecnologias, por isso, os professores tem que estarem 

ao lado desses alunos que são antenados no mundo 
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digital. As redes de internet usadas como auxilio 

midiático, oferece aos alunos, muitos meios 

importantes na utilização da integração digital, 

tendo então, o professor como mediador na 

orientação e estimulação, dentro dessa múltipla 

universalização digital legitimada a muitos alunos 

dentro das escolas hoje. 

Formações serão precisas e alternativas, na 

obtenção de uma maior cortesia dos alunos, e 

comunicar-se de forma que falar mesma linguagem, 

sabendo manusear cada recurso escolhido pelo 

docente a fim de beneficiar a sua forma de ensino, 

para que o aluno dentro de sala durante as aulas, 

principalmente com esse mundo tecnológico, possa 

ser sujeito ativo no processo de ensino, e todos os 

professores deve estar atento, para o 

compartilhamento de novos saberes tecnológicos. 

 

Educação midiática na escola 

 

Na sociedade do conhecimento e da 

comunicação de massas, a mídia tornou-se 

instrumento indispensável do processo educativo. O 

emprego das redes sociais contribui no meio 

educacional, facilitando na reflexão dos conteúdos 

cívicos e éticos propostos, complementando a 

educação formal e não-formal. As mídias na 

educação proporcionam um visual tecnológico 

diferencial, independentemente de onde originam-

se, pois, os diversos meios tecnológicos expressam e 
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contribuam para avanços sociais na atualidade, 

para os professores que desenvolvem o papel de 

mediadores do conhecimento, devem apresentarem 

recursos que facilitam estas interações com as mídias. 

Almeida alerta para: 

 
A importância de interpretarmos as 

imagens do cinema e da televisão, e 

não somente as “populares”, como 

expressões alegóricas do momento de 

sua produção e exibição. Alegorias em 

movimento. Eternizam-se a cada 

instante em que permanecem visíveis e 

enquanto resistem à deterioração e às 

restaurações. Alegorias do tempo 

presente e da história repassada nesse 

tempo presente (ALMEIDA, 1994, p.04). 

 

O autor destaca que é de suma importância, 

se entender as possíveis realidades que as imagens 

dos cinemas e das televisões podem apresentar, das 

quais cita-se as interpretações divergentes, àquelas 

escondidas das quais não planejou-se, e que certas 

mensagens escondidas, podem sim, favorecer 

reflexões críticas, apresentando realidades essenciais 

que necessitam, serem vistas como fator importante, 

que interferem na vida de muitas pessoas. 

Decifrar o que está vendo-se, e não tornando-

se vítimas de certas manipulações e de muitos 

controles, produzidas pelas imagens e as linguagens 

visuais que despertarão grandes sentimentalismos e 

reflexões de opiniões idênticas ou divergentes, pois 
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toda reflexão proposta pelas TICs merecem ser 

respeitadas. 

Com base no exposto e frente as várias mídias 

disponíveis em nossa sociedade, cita-se que o 

“amplo Programa Visual do Capitalismo”. (ALMEIDA, 

2005), destaca-se que muitos produtos presentes no 

dia a dia das pessoas que usam tais produtos 

disponíveis pelas mídias, pode-se preparar uma aula 

interativa, desconstruindo uma verdade única 

disponibilizadas pelas imagens digitais. 

Sabe-se que os avanços da globalização 

influenciam numa sala de aula interativa e que o uso 

da internet dentro das escolas, proporcionam o 

crescente avanço de professores e alunos através 

das mídias de qualquer espécie, e exigirá que os 

professores tenham conhecimentos, para saberem 

usar mais as tecnológicas nas aulas, tornando as 

aulas interativas de fato com o auxílio dos recursos 

tecnológicos, mesmo sendo este recurso os próprios 

celulares dos alunos. 

As escolas podem serem aliadas, quanto aos 

avanços das TICs, oferecendo formações advindas 

das secretarias de educação, mesmo as 

tecnológicas, com os avanços que elas encontram-

se, a sociedade cria expectativas quando interagem 

com as mídias, vão necessitar de compreensões para 

a utilização dos novos fenômenos digitais presentes 

no cotidiano das pessoas, e ter o celular em sala de 

aula é saber usá-lo com eficiência dentro da mesma. 
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Com base nisto, afirma-se que “É urgente 

atualizar a tecnologia educacional, porque, uma 

nova ““autodidaxia”” importante estar e 

desenvolvendo há vários anos nos jovens por meio 

das mídias” (PERRIAULT,1996a, p.23, apud BELLONI, 

2005). 

Segundo o exposto acima, as mídias, interferem 

na formação das pessoas, gerando transformações 

que desenvolvem de forma positiva os espaços 

educacionais dos jovens que necessitam 

desenvolverem importantes práticas midiáticas, pois, 

a autodidaxia é um meio de estudo autônomo e sem 

a presença do professor, e, requer uma 

responsabilidade com o seu processo de 

aprendizado. 

Alves, afirma que: 

 
Os professores, percebem uma certa 

potencialidade e uma ambiguidade da 

imagem, reconhecem a existência de 

uma educação por imagens, ou através 

das imagens, ou com imagens, [...] ao 

mesmo tempo, veem também na 

imagem um potencial, onde se 

apresentam, a capacidade e a 

possibilidade de análise, de reflexão e 

de pensamento. [...] é uma outra forma 

de percepção do mundo que pode 

alargar o conhecimento (ALVES, 1995, p. 

64). 
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De acordo com o autor, as visões críticas dos 

professores, podem ajudar o alunado, a terem e 

desenvolverem a percepção do visível disponível 

pelas imagens e a real importância do olhar crítico 

que as tecnologias disponibilizam, alargando os 

conhecimentos no meio educacional, com o intuito 

a educação midiática na escola proporcionará a 

interatividade nas salas, mas nem sempre essa 

eficiência com o uso da mídias tornam-se eficientes a 

todos, devido algumas dificuldades encontradas por 

parte dos professores e alunos dentro das salas de 

aulas. 

Já para Alves que cita “A imagem tem o poder 

de convencer, sensibilizar, manipular e dominar. E o 

professor tem o papel de ajudar seus alunos a 

interpretar esses meios de manipulação da imagem” 

(ALVES, 2001, p.66). As imagens até podem 

convencer, porém nem sempre são usados pelos 

alunos de forma eficiente, e muitas destas vezes por 

falta do conhecimento do professor e que preferem 

a aula tradicional, não inserem em suas aulas 

convencionais o uso dos recursos do qual 

desconhecem seu manuseio como no caso do 

Datashow, laboratório de Informática ou o próprio 

Celular do aluno. Por isso, a formação continuada é 

um caminho, a implantação de cursos de informática 

básica e como saber usar o celular do alunado em 

sala de aula para o aprendizado de certos softwares 

que facilitarão o desenvolvimento das aulas nas 

disciplinas, sendo de igual modo como uma forma 
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para uma boa comunicação digital, dentro da grade 

do ensino público. 

Segundo Belloni que cita que: 

 
A perspectiva, a partir da qual todos 

estes trabalhos se colocam, é aquela 

que acredita na educação e na 

comunicação como instrumentos de 

luta para a emancipação dos indivíduos 

e das classes, e não apenas como meras 

estruturas de dominação e reprodução 

das desigualdades sociais. É decorrência 

desta perspectiva, de uma ciência 

voltada para a mudança, acreditar na 

escola pública como privilegiado 

deformação para a cidadania e como 

meio de compensação das 

desigualdades sociais (BELLONI, 2007, p. 

2-3). 

 

O autor afirma que é de grande valia que os 

professores preparem-se no intuito de saberem 

trabalhar as imagens através de suas leituras e 

interpretações para o ensino midiático na escola. É 

necessário que o professor tenha um mínimo de 

conhecimento, favorecendo a cultura da indústria 

digital com suas influencias na sociedade e nas 

relações que as mesmas favorecem aos alunos. 

Compreende-se que em algumas situações, as 

mídias viram perigo as pessoas, e ao mesmo tempo, 

tem-se pessoas que usam essas mesmas mídias para 

exercer o inviável e o perigoso. De certo, é necessário 

ensinar e educar, muitos ingênuos e ingênuas, 
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quando trata-se de comunicação digital e dos que 

elas oferecem a todos, pois, as redes de internet em 

muitos momentos são perigos, mas precisa-se 

aprender a lidar com tais perigos criados por algumas 

pessoas, e nada melhor que capacitar-se. 

Para a aquisição deste conhecimento é 

necessário ter-se uma formação docente inicial e 

continuada, pois a necessidade desta formação no 

âmbito educacional é de grande importância não 

somente como mérito na aquisição de títulos, mas 

como saber usar no dia a dia em sala, e para isto, o 

ideal é oportunizar um acompanhamento técnico, 

como prestação no trabalho do professor em um 

laboratório de informática, com o intuito de sanar 

dúvidas, e dar auxilio para uma boa aula 

diferenciada ao aluno em seu processo de 

aprendizado na escola. 

 

As TICs na sala de aula 

 

A identidade docente como ator e autor, se 

estabelece no intuito de ser professor promotor de 

belas reflexões, e confere à atividade docente no seu 

cotidiano, a partir de princípios, valores, e, o modo de 

situar-se no mundo de sua história de vida, de suas 

representações e saberes, com sua rede de relações 

com outros funcionários, que trabalham com as TICs 

em favor da educação, uma vez que as redes sociais 

influenciam muito no processo de ensino e 

aprendizado. 
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Iolanda Cortelazzo nos afirma que: 

 
As Tecnologias são aplicações de um 

conhecimento, de um saber como fazer, 

de procedimentos e recursos para a 

solução de um problema no nosso 

cotidiano. O professor deve aprender a 

ler e a escrever as diferentes linguagens, 

e as diversas técnicas de informação e 

de comunicação, assim como as 

distintas representações usadas nas 

diversas tecnologias (CORTELAZZO, 2000, 

p.6-7). 

 

Vale compreender, que nesta citação 

destaca-se o saber fazer, uso de forma adequada 

desses recursos, com metodologias essas, que fazem 

professores lerem e escreverem, múltiplas linguagens 

tecnológicas. Segundo pesquisas sobre as TICs na 

prática pedagógica no Brasil Escola as tecnologias, 

caracterizam-se por: tecnologias de informação, 

tecnologias de comunicação, tecnologias interativas 

e tecnologias colaborativas, e cada uma com suas 

funções distintas. 

A mídia tem uma grande participação, por sua 

capacidade de armazenagens de dados e sua 

ampla facilidade de vinculação no momento de 

reproduzir as informações, coisa que nem sempre 

funciona perfeitamente, pode-se citar que difundem 

informações das mais antigas até as mais atuais com 

os seus diversos softwares e recursos. Através das 

tecnologias da informação e da comunicação, 
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professores e alunos passam a ter e apreenderem 

com os novos ambientes de aprendizagem e 

interação entre as pessoas, mesmo com as influências 

de outros fatores que interferem no processo de 

ensino. 

As tecnologias em especial as interativas têm 

uma participação grandiosa na interatividade que 

envolve emissor e receptor, propiciem a relação de 

integração entre culturas, mesmo vividas em 

diferentes lugares. As mídias precisam ser usadas de 

forma adequada e com um bom planejamento 

docente, para que facultam uma real integração 

entre as pessoas dentro do ambiente escolar ou 

independente de qual seja o meio usado, neste caso, 

as redes sociais interferem de forma negativa para 

essa gama nova de conhecimento quando não 

usada adequadamente. 

As tecnologias colaborativas quanto 

interações proporcionam uma ligação mais 

satisfatória, uma vez que as diversas linguagens 

misturam-se no processo de aprendizagem. Em pleno 

século vigente o docente deve usar as TICs como 

parceira em seus trabalhos didáticos. No campo 

educacional deve ser usada em favor de 

incentivação para novas pesquisas, possibilitando 

condições que favoreçam o enfretamento de 

obstáculos surgidos, com soluções adquiridas de 

forma autônoma para o estudo, e o professor deve 

saber direcionar os alunos nos processos de 

pesquisas. 
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Gadotti afirma-nos que: 

 
O professor deve ser um aprendiz 

permanente e um organizador da 

aprendizagem. Esclarecemos que um 

ambiente de aprendizagem não pode 

se transformar em mero transmissor de 

informações, mas, na efetivação da 

comunicação e construção 

colaborativa do conhecimento 

(GADOTTI, 2000, p.6-7). 

 

Segundo o autor, compete ao professor, saber 

conduzir as reflexões e certas decisões e a condução 

do aprendizado dos alunos de forma colaborativa, 

pois, o uso das mídias como a televisão, os vídeos e 

os celulares, enquanto recursos midiáticos colaboram 

para grandes formadores de opinião e/ou 

influenciadores dos comportamentos dos alunos, 

durante as aulas dentro de sala, tem uma 

importância muito grande, e saber usar tais mídias, 

nas práticas docentes, tem em vista abrangências 

para enormes reflexões. 

As riquezas, dessas possibilidades educativas, 

pela qual estamos cercados e fascinados exercem 

sobre os alunos diferentes reflexões. Apresentar, tais 

ferramentas sob uma perspectiva pedagógica 

interativa, que supera as visões, empobrecedoras e 

reducionistas deste tipo de ferramenta que é de 

fundamental importância na socialização de novos 

saberes, mesmo com tantas dificuldades visíveis 
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dentro do ambiente escolar com a não participação 

de muitos no uso das TICs dentro das escolas. 

 

Salas de aulas interativas  

 

O professor ao inserir os recursos tecnológicos, 

com o intuito de oferecer uma aula mais atrativa e 

interativa é necessário que tenha o intuito de que irá 

ajudar seus alunos na busca e no descobrimento do 

conhecimento, para tanto, na oferta desta interação 

é interessante que as diversas mídias sejam usadas de 

forma adequada, para que as mesmas tenham os 

seus objetivos realizados, e, que as TICs não sejam 

reflexos de usuários digitais alienados e que nem os 

professores e alunos tornem-se consumidores passivos 

e sim ativos, autônomos, capazes de usarem, as 

diversas mídias de forma inteligente, transformadora 

e reflexiva. 

Uma aula interativa bem planejada é àquela 

que colabora para o pensar crítico nas diversas 

modificações que envolvem fatores desde o social 

até o artístico, afetando de forma direta e positiva a 

todos na comunidade escolar. A interação em uma 

sala de aula ocorre à medida em que é oferecida os 

diversos recursos tecnológicos, que proporcionam 

essa relação, e, irão estabelecer reflexões nos 

conteúdos propostos àquelas aulas, com o sem o uso 

do celular como viés usual. Independente de qual 

seja este conteúdo usado pelo professor e aluno 

devem levantar discursões reflexíveis que contribuam 
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para o pensar. As mídias ou as redes sociais são 

necessárias dentro das escolas aliadas a um bom 

planejamento executado. 

As TICs têm o poder de influenciar no 

audiovisual, mostrar fatos recorrentes numa era digital 

encurtando distancias no mundo e na sociedade que 

vem potencializar os efeitos reflexivos nos alunos, 

porque revelam de imediato, dinamismo interativo e 

social, possibilitando assim, uma realidade 

subjacente, analises e interpretações de diversas 

áreas do conhecimento, mesmo isto, nem sempre 

ocorrendo. 

Segundo Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM, 2006) na área de Ciências 

Humanas e suas Tecnologias do Ministério da 

Educação (MEC), percebe-se que os professores 

apresentam alguns confrontos como “Preparar o 

jovem para participar de uma sociedade complexa 

como a atual, que requer aprendizagem autônoma 

e contínua ao longo da vida”. (OCEM, 2006, p.06). 

Com isto, reflete-se que uma sociedade, torna-

se muito mais complexa, quando adentra em seu 

espaço social, as diversas mídias, que integram uma 

comunicação entre as pessoas que falam as mesmas 

linguagens digitais de forma positiva ou negativa, 

sobre ações que envolvem pessoas de diferentes 

culturas e distancias geográficas. Os diversos meios 

tecnológicos poderão influenciar no contexto 

escolar, e permitem que os professores possam 

elaborar e executar um bom plano de ensino, que 
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visam auxiliar no aprimoramento de muitas práticas 

pedagógicas, que fazem parte da integração e de 

uma maior articulação na interatividade durante as 

aulas, mesmo com os fatores negativos que as TICs 

causam em muitos. 

Com uso da TICs, muitos professores dispõem 

de diversas mídias, que auxiliam esses mestres na 

elaboração de planejamento que irão facilitar na 

“Integração e articulação dos conhecimentos em 

processo permanente de interdisciplinaridade e 

contextualização”. (OCEM, 2006, p. 07). Segundo o 

exposto, percebe-se que se teve um crescente, no 

número de analfabetos digitais no Brasil, o que 

acarretaria em graves situações na economia e no 

social do País. Sabe-se que a escola é um espaço, 

que favorece aquisição de novos conhecimentos, 

porque os diversos saberes, estão associados através 

da interdisciplinaridade, abordando muitos assuntos 

que tratam de uma amplitude universal e ampla de 

informações que as mídias oferecem através das 

redes sócias em favor de uma dinâmica nova. 

Um bom plano de ensino, deve proporcionar 

reflexões nos assuntos do professor, as mídias, servirão 

de suporte que favorecerá e ajudará nas discussões, 

nas potencialidades dos alunos em certas ações e 

colaboram no desenvolvimento dos assuntos 

proposto para a aula. Os professores quando sabem 

usar as mídias, os mesmos, ensinam e orientam os 

alunos a manusearem, fazendo uso das diversos 

pesquisas digitais, como sites, e-books e links para se 
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apropriarem de recursos visuais, oferecendo aulas 

mais interativas, que também está agregando os 

conhecimentos digitais sobre as mídias. 

Para despertar o querer dos alunos são 

necessárias metodologias interativas e atrativas 

dentro das salas de aulas, provocar o uso das mídias 

com consciência, para que durante as aulas na sala 

os mesmos não dispersem suas atenções, para outras 

fontes de informações, que não seja as preparadas 

para àquela aula proposta pelo professor. 

Pesquisas apontam que, uma sociedade pode 

viver em rede, desde que as mídias possam ser usadas 

de forma adequada pelas pessoas em sociedade, 

pois o uso delas sem pensar, de forma errada e sem 

compromisso honesto, pode favorecer crimes e 

outras ações que envolvam inocentes e geram 

muitos prejuízos, tanto no moral quanto o profissional. 

“As redes sociais são canais de comunicação 

poderosos, porque conectam milhões de pessoas, de 

diversos lugares, e, em um só lugar, formando assim 

uma ‘sociedade em rede’”. (CASTELLS, 1999), ou seja, 

tornando-se tudo virtualmente real. 

Ainda sobre o autor acima o que se chama de 

“sociedade em rede”, apresenta um papel muito 

grande na atual sociedade vigente, pois vivemos 

muitas ações feitas pelas pessoas e que vão além de 

muitas fronteiras na atualidade virtual, e que geraram 

muitos impactos positivos e também negativos 

mundialmente. Vindo para o âmbito escolar, os 

professores devem saber ensinar, orientando de 
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forma adequada para o uso dos recursos 

tecnológicos, quando envolvem redes sociais e sites 

de pesquisas não apropriados e planejados pelos 

professores, portanto, para manifestarem e 

expressarem de forma inteligente suas opiniões. 

Já na Estrutura Curricular do Estado de São 

Paulo revela que:  

 
A tecnologia imprime um ritmo sem 

precedentes ao acúmulo de 

conhecimentos e gera profunda 

transformação quanto às formas de 

estrutura, organização e distribuição do 

conhecimento acumulado. Nesse 

contexto, a capacidade de aprender 

terá de ser trabalhada não apenas nos 

alunos, mas na própria escola, como 

instituição educativa (CURRÍCULO do 

Estado de São Paulo, 2010, p.10). 

 

Neste fragmento citado, percebe-se que as 

escolas, podem serem centros de ensinos capazes de 

despertar em todos os aprendentes, a 

responsabilidade capaz de modificar suas estruturas 

sociais, mas também terá o papel de ensinar o uso 

crítico das tecnologias, com o intuito de ofertar 

formações a todos de forma apropriada e bem 

planejada. 

Escolas criativas, oferecem em seus processos 

educativos, uso das TICs, agregando nas 

metodologias docentes um ensino prático, com 

recursos apropriados que fazem à diferença direta na 
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vida real dos alunos em curso. Sabe-se que as mídias 

estão fazendo parte do cotidiano de muitos alunos 

da educação básica, muitos deles apresentam o uso 

de celulares de ponta, que muitos professores nem 

sabem como usar, tais alunos ainda, apresentam 

uma dinâmica no manuseio dos softwares e seus 

aplicativos, deixando muitos docentes admirados, e 

outros, que nem sabiam que existiam. 

Afirma-se que os alunos que apresentam 

contato real e direto com avançados aparelhos 

celulares, com acesso da internet, outros com 

habilidades em usar os computadores em suas 

residências, lan hose, os disponíveis na casa dos 

colegas e nos laboratórios das escolas, apresentam 

uma interação maior com recursos tecnológicos, e 

uma boa estratégia o professor que não domina tais 

mídias, buscar uma formação ou capacitação para 

uso destas mídias é o viável. 

 

Aulas interativas com as mídias 

 

É importante que o professor, reconheça o 

poder e o fascínio que as mídias exercem sobre todos, 

e, em especial, nos alunos, portanto, orienta-se que 

devem procurar adotar em sua prática docente, o 

uso das TICs, principalmente as disponíveis nas escolas 

para uso com os mesmos. 

Nesse percurso, a maioria dos professores, tem-

se deparado com questões, tais quais as seguintes: 

Como se usa este Datashow? Como se liga isso? 
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Como utilizar o vídeo na minha aula? Como preparar 

um plano de aula que integrem as mídias? De que 

maneira usar o laboratório de informática e os 

computadores em favor de aulas diferenciadas? 

Como levar a turma a fazer uma leitura consciente 

destas mensagens? Que atividades propor aos alunos 

antes e/ou depois de assistirem ao vídeo com o 

programa curricular a ser cumprido? E o que dizer do 

celular e dos aplicativos como recursos didáticos? 

Como transformá-lo em ferramenta pedagógica, 

sendo que os alunos não largam esses aparelhos 

durante as aulas? 

São indagações, que apresentam dúvidas em 

muitos docentes, que pretendem usar, esses meios 

que vivem em constantes aperfeiçoamentos, sendo 

sintetizadas e muitas vezes cobradas em formações 

pedagógicas todos os anos, mas nesses contextos, 

refletir criticamente sobre a interatividade em sala e 

o uso dessas mídias, são de suma importância, 

enquanto formadores de opinião, e, influenciadores 

dos alunos. 

Superar visões reducionistas e 

empobrecedoras, a respeito dessas ferramentas, 

bem como propor, metodologias para a inserção de 

conteúdos interativos pelo uso das mídias dentro das 

salas de aulas, são riquezas pedagógicas, 

favorecedoras em muitos lugares pelos diversos meios 

e funções digitais que as mesmas exercem, frente a 

uma demanda crescente de alunos cada vez mais 

conhecedores delas. 
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A proposta para a solução dessas indagações, 

será a oferta de formações voltadas para o uso das 

tecnologias e dos celulares, uma sala equipada com 

recursos na comunidade escolar, proporcionará 

espaços apropriados para as novas práticas que 

venham nortear os professores quanto ao uso dos 

mesmos, e um profissional técnico na área para o 

auxílio do uso dos softwares a fim de auxiliar a todos 

na inserção dos conteúdos curriculares, e, que 

envolvam a todos na interatividade da aula, afim de 

que, tenha-se uma sala de aula interativa de fato, no 

processo de ensino e aprendizado na escola. 

Ressalte-se, que em relação aos celulares, o 

desafio ganha novas cores, dadas as possibilidades, 

que estes aparelhos, suscitam o estigma de 

inadequação ao ambiente escolar, que ainda 

predomina. Logo, percebe-se necessariamente uma 

nova postura dos professores, que ultrapasse os limites 

de metodologias convencionais, baseadas apenas, 

na transmissão de conhecimento, através dos livros e 

uso de lousa ou simples pesquisas que acabam em 

impressões. 

Acredita-se que, através de uma prática do 

professor bem planejada, as mídias oferecem, maior 

flexibilização do tempo e do espaço de 

aprendizagem permitindo, aos professores e alunos 

autorias na interatividade, nas novas formas de 

perceberem o mundo tecnológico e digital em que 

vive-se. 
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A interatividade do cinema em sala 

 

Pelas consultas e leituras realizadas que 

abordam os recursos midiáticos, percebe-se que o 

cinema na escola valoriza o uso dos filmes pelos 

docentes na sala de aula, viabilizando reflexões 

posteriores a exibição para o enriquecimento no 

processo de ensino. Sabe-se que existe um passado 

da educação e do cinema e o que mais é valorizado 

é a exposição do filme que o discurso na temática 

proposta pelo professor. 

No século passado as escolas estavam no 

ensejo desse novo recurso, onde prevalecia o fator 

racional, professores começaram a inovar, mas com 

muito controle, devido ao seu processo de 

implantação cultural e social que foi de uma real 

importância para os avanços de muitas pessoas na 

atual vigência da época, escolas não conseguiram 

acompanhar a evolução das mídias da época como 

até hoje não conseguem, por diversos fatores, dentre 

os quais cita-se espaços, equipamentos adequados 

e bons profissionais habilitados para o trabalho. 

Segundo Bruzzo que afirma que: 

 
A presença dos filmes na escola pode ser 

positiva num aspecto e negativo em 

outro, a autora enfatiza exemplos do uso 

de filmes nas aulas de história. Os alunos 

tiveram interesse na aula, motivados 

pela exibição do filme, um recurso 

midiático. Mas houve dispersão na hora 

de analisar o tema da Idade Média 
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relacionando-o com o filme (BRUZZO, 

1995, p.117). 

 

A visão do autor destaca que faz-se necessário 

a equipe docente atentar-se com o intuito de que a 

aula proposta não perca-se na exibição de qualquer 

gênero que esteja sendo exibido. O mesmo deve 

concentrar a atenção dos alunos nas atividades 

propostas. Com o recurso midiático e 

cinematográfico citado pelo mesmo autor o aluno 

terá a ocasião na complacência dos conteúdos das 

disciplinas em destaque, facilitando um aprendizado 

novo. Destaca ainda que a dominância do assunto 

associado a uma didática pedagógica será a 

atração fundamental para envolver o alunado na 

aula proposta. 

Com base nisto as escolas podem 

proporcionarem aos professores e aos alunos 

materiais, recursos tecnológicos e midiáticos que 

envolvam os sujeitos e ambos possam aprenderem 

juntos a socializarem novos conhecimentos e deixem 

de serem meros espectadores, com isto, possam 

saber interagir com essas novas mídias tecnológicas. 

Sendo que o docente sempre deverá estar 

preparado para novas analises apresentadas pelos 

discentes e com interpretações que propiciem outras 

analises não apresentadas pelos mesmos, frente as 

TICs em uso na sala de aula. 

Não deve-se apresentar aos alunos algo novo, 

sem que este material midiático tenha sido analisado 

pela equipe pedagógica ou no mínimo pelo 
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professor, destacar pontos fortes e impactantes para 

o momento reflexivo após a exibição do mesmo, pois, 

o uso deste recurso pode proporcionar e ser alvo de 

grandes compreensões e não se desvie com outras 

narrações indesejadas pelos alunos. 

 

Considerações finais 

 

A pesquisa, consolida que os diversos recursos 

midiáticos, apresentam formas diferenciadas de uso 

durante as aulas. Sabe-se que oferecem aos 

professores, novas oportunidades de assimilação com 

metodologias inovadoras, e permitem que os alunos 

possam fazer reflexões após cada aula é um 

diferencial quanto uso das TICs. Os professores que 

irão utilizar, os diversos recursos audiovisuais existentes 

em seu processo de ensino, devem fazê-los com 

suporte técnicos e teóricos referenciais, no uso das 

mídias propostos nas atividades para os alunos, 

adquirem novos conhecimentos. 

Quanto ao uso das diversas mídias que servem 

de recursos pedagógicos e didáticos, que auxiliam no 

processo de ensino-aprendizagem, motivacionais aos 

alunos propiciam um bom desenvolvimento inclusivo 

digital, com conceitos alternativos e dinâmicos, os 

problemas quando ao uso do celular na aula, 

professores desatualizados tecnologicamente 

falando, apontar de forma crítica os pontos negativos 

das redes sociais dentro das salas de aulas, uma vez 

ainda que o professor deve saber direcionar o aluno 
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no processo de descobertas e passar por este lado 

negativo que as TICs apresenta em algumas 

situações. 

Pelo relato acima, percebe-se que nem sempre 

as mídias são vistas de forma positiva, mas usada 

como metodologia de ensino que possibilitarão a 

interdisciplinaridade, entre as diversas áreas do 

conhecimento presentes na escola, de igual modo, 

proporcionam discussões reflexíveis acerca da 

temática em discussão. Já para NOGUEIRA & 

NOGUEIRA, (2007) que consolida a mesma informado 

que “a escola reproduz, as desigualdades sociais, no 

sentido de privilegiar as referências linguísticas, e 

culturais da classe dominante”, coisa que nem 

sempre isto acontece na interatividade. 

Afirma-se que os recursos midiáticos, nas salas 

proporcionam uma vasta diversidade social, 

consolidando de forma primordial, disponibilizando a 

turma uma interação linguística, cultural e digital, 

demonstrando uma realidade própria dos alunos, 

com o auxílio da internet e dos diversos recursos 

midiáticos, sendo eles visuais ou não visuais. Ressalta-

se ainda que o letramento cultural e digital, está em 

constante mudança, devido aos avanços das TICs e 

softwares que vêm crescendo muito, e, diante dessas 

novas tecnologias dos audiovisuais é inúmera as 

possiblidades de aprendizado através deste auxilio. 

Considera-se que tem-se a passagem das letras 

associada as imagens, pois estão vinculadas entre si. 

É preciso então, o uso correto das mídias no processo 
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de ensino, para que sua função e objetivos sejam 

alcançados pelo proposto aos alunos, e não sejam 

motivos de escusas, não transmitindo 

os conhecimentos teóricos aos alunos, para isto, 

necessita-se de formações que dê suporte neste novo 

meio de ensinar e de aprender através das TICs, 

mesmo diante de tantos entraves desfavoráveis. 

Com isto, conclui-se afirmando que a utilização 

da imagem em ação, estabelece possibilidades 

inovadoras, através das práticas pedagógicas, 

durante a didática preparada para a sala de aula, 

proporcionado no âmbito educacional, universos 

mais amplos e sociais, deixando claro como as 

imagens, e, os efeitos disponíveis na atual conjuntura 

digital, pode modificar o processo metodológico no 

ensino regular, e modificá-las historicamente, saindo 

do patamar tradicional de ensino, tendo ainda o 

auxílio do tão celular dos alunos em sala de aula. 

As soluções das mídias, contribuem para 

compreender-se determinados duelos que 

interferem, problematizam as excessivas 

simplificações da multiplicidade cultural e digital. Por 

consequência, colaboram nas novas 

formulações que servirão de técnicas, que 

melhorarão ainda, as práticas de educação, na 

interatividade através das interfaces professor-aluno 

e mídia-educação em sala de aula, e as mídias como 

recursos, usados de forma adequada e associada as 

metodologias bem definidas e bem planejadas pelo 

professor. 
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A INCLUSÃO DIGITAL E SUA RELAÇÃO COM O 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

Francisca Monteiro de Sá 

Francisco de Assis Parentes da Silva do Amaral 

Ferreira 

 

Introdução  

 

O processo ensino-aprendizagem é definido 

sendo um processo contínuo e que deve sempre 

estar aberto às possibilidades de inclusão de diversas 

modalidades que visem somar esforços na 

construção de um sistema educacional que seja 

sólido e que ao mesmo tempo se utilize de novas 

possibilidades de inclusão, nesse caso em especial 

das formas e avanços tecnológicos. O mundo em 

que vivemos é cada vez mais utilizador de novas 

tecnologias e estas quando se aliam a diversas 

metodologias no campo educacional proporcionam 

um maior leque de conteúdos e uma maior 

diversidade de conteúdos e aparatos para que o 

professor tenha fortalecidas suas aulas.  

Nesse sentido é de extrema importância que o 

processo ensino-aprendizagem seja amplo e aberto 

as novas tecnologias tendo em vista que elas 

proporcionam uma maior inclusão de conteúdos no 

meio educacional, um exemplo bem claro fica 

evidente na possibilidade que os alunos têm de 

realizar pesquisas na internet através do uso de 
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computadores, tablets e smartphones, que surgem 

como uma ferramenta metodológica que promove 

um maior acesso a um conjunto maior de conteúdo, 

além de apresentar um vasto campo de busca por 

imagens, textos ou vídeos que tornam a aula mais 

dinâmica e prazerosa.  

É importante frisar que para que se tenha 

sucesso nesse campo da inclusão digital nas escolas 

é indispensável que a escola e o professor possam ter 

domínio sobre o tema e que estejam em atualização 

constante sempre visando um melhoramento do que 

é ensinado em sala de aula, tendo sempre em vista 

que a sociedade em geral sempre estará em avanço 

e em contato com esses avanços. Assim sendo, caso 

ele não se atualize acabará sendo colocado em 

segundo plano pelos alunos. BERGMANN (2012, p. 02) 

aponta como sendo um amplo desafio a toda a 

comunidade educacional em parceria com o poder 

público de “inserir as novas tecnologias da 

informação e comunicação na escola com vistas a 

promover a alfabetização tecnológica, a 

democratizar o acesso às tecnologias da informação 

e comunicação para alunos e comunidade, e, 

consequentemente, para a melhoria da qualidade 

do ensino”. Somente com um sistema educacional 

que tenha capacidade de oferecer aceso a essas 

metodologias será capaz de promover maiores 

possibilidades para que seus alunos tenham suas 

aulas mais dinâmicas. 



Diálogos em Informática na Educação 

 
43 

Um fator que é primordial e que deve ser visto 

com bastante atenção fica demonstrado quando o 

aluno não sabe manusear tais ferramentas, muito 

embora na sociedade atual, as crianças desde muito 

cedo já tenham contato com aparelhos eletrônicos, 

pode ser que haja alunos que não tenham 

habilidades suficientes para tal finalidade. Sobre essa 

realidade fica explícito que “não é suficiente investir 

apenas na infraestrutura física, com a criação de 

laboratórios de informática nas escolas e a compra 

de equipamentos sofisticados, se não se investir na 

formação dos professores, formação do educador 

para operá-los e saber utilizá-los com finalidades 

educativas” (BERGMANN, 2010, p. 02). Nessa 

conjuntura é importante que a escola esteja 

preparada, pois VIANA (2004, p. 11-12) afirma que “a 

era da informação é fruto do avanço das novas 

tecnologias que estocam, de forma prática, o 

conhecimento e gigantescos volumes de 

informações. (...). Estas novas tecnologias permitem-

nos acessar não apenas conhecimentos transmitidos 

por palavras, mas também por imagens, sons, vídeos, 

dentre outros”. Diante dessa realidade é que fica 

nítido a importância que há em uma escola, e isso 

não apenas sozinha, promover meios para que a 

inclusão digital esteja presente no seu cotidiano. 

Como se pode observar, essa é uma tarefa bem 

complexa que não deve ser delegada apenas a ela, 

mas sim deve ser encarada como um conjunto de 

ações e políticas promovidas por todos que tenham 
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interesse no sucesso do processo de ensino-

aprendizagem. 

O objetivo geral do presente trabalho é 

apontar caminhos e investigar as potencialidades 

que existem no processo ensino aprendizagem 

quando este se alia as novas tecnologias 

educacionais. Tem por objetivos específicos: 

promover um maior conhecimento de como a 

inclusão digital pode ser uma grande aliada do 

processo ensino-aprendizagem; explorar conteúdos 

que permeiem e deem maior incremento na defesa 

do uso das tecnologias em sala de aula; aproximar a 

comunidade escolar em relação a necessidade da 

utilização de meios tecnológicos no incremento das 

aulas. Nesse sentido é importante observar se as 

escolas estão preparadas para essa realidade e se 

não estiverem, o que deve ser feito para que se 

hajam avanços e se proporcione a todos viverem 

essa realidade. 

 

Metodologia 

 

A metodologia adotada para a realização do 

presente trabalho foi a de pesquisas bibliográficas 

com busca e leitura de artigos acadêmicos, sites e 

monografias que serviram de base para a confecção 

e desenvolvimento, sendo de grande valia a 

utilização destes para proporcionar um estudo mais 

amplo, aproveitando os conceitos e definições 

apontados por diversos autores. A caracterização da 
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pesquisa foi fundamental para que a teoria fosse na 

análise do conteúdo acerca do que os estudiosos 

apontam sobre o tema como também de suas 

divisões. A leitura do material utilizado ajudou na 

construção de uma visão mais crítica e foi relevante 

observar como cada um deles usou seu ponto de 

vista sobre as questões aqui abordadas.    

Para a realização de um trabalho que atenda 

às necessidades é importante que haja critérios de 

definição sobre o material a ser selecionado. TRENTINI 

e PAIM (1999, p.68) afirmam 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”. A 

pesquisa bibliográfica surge como uma ferramenta 

que além de ajudar a dar mais embasamento às 

afirmações apontadas ajuda a somar ao acervo e 

criar uma análise mais crítica do material a ser 

utilizado, pois alguns trabalhos podem ser excluídos 

por não estarem alinhados com as vertentes 

apontadas. Uma das funções dessa metodologia é 

colocar quem faz a pesquisa em contato direto com 

o assunto a ser estudado (MARCONI e LAKATOS, 

2007), essa ação possibilita uma maior compreensão 

de como outras visões podem somar ao conteúdo já 

explorado e como pesquisas já concluídas podem 

auxiliar na confecção de um trabalho ainda em 

construção.  
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O avanço das ferramentas tecnológicas 

 

Em tempos onde o avanço tecnológico tem se 

evidenciado a cada novo dia é importante destacar 

que a escola não pode se manter distante dessa 

ferramenta tão valiosa no que diz respeito ao 

crescimento da sociedade e isso em todas as áreas 

de sua vida. Cabe nesse sentido à escola promover 

meios para que os avanços tecnológicos aconteçam 

também dentro dela, para isso é indispensável que 

ela possua um processo organizacional voltado para 

práticas educacionais que abracem o uso da 

tecnologia em sala de aula.   

O meio social é cada vez mais exigente e 

determina como a sociedade deve caminhar, com o 

surgimento de novas tecnologias abrem-se novas 

perspectivas que objetivam tornar a vida das pessoas 

mais fácil, para isso ocorrer elas precisam estar 

atentas a essas mudanças que ocorrem sem data 

prévia e às vezes passam a exigir uma sociedade mais 

flexível e capacitada para utilizar-se desses novos 

aparatos. Não muito distante dessa realidade, a 

escola precisa estar atenta a tudo que ocorre ao 

redor dela, precisa sair das quatro paredes e estar 

cada vez mais antenada com o que há de melhor 

para assim poder implementar um processo de 

ensino-aprendizagem de qualidade. 

A demanda que existe em relação a utilização 

das tecnologias em sala de aula faz com que se 

trilhem novos caminhos e que se abram novos 
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métodos educacionais que passam a exigir cada vez 

mais um aperfeiçoamento a construção de um novo 

conceito acerca das demandas inerentes do 

processo ensino-aprendizagem bem como de um 

contexto mais amplo. RINALDES (2013) afirma que: 

 
Estamos em um momento, na qual a 

todo instante aparecem dicotômicas e 

profundas transformações que geram 

infinitas informações. As informações 

recebidas são tantas que o ser humano 

não consegue apreender tudo que lhe é 

passado e nem guardar todo 

conhecimento elaborado. Esse fato, 

gera insegurança, medo, ruptura no 

saber e torna sua vida fragmentada. 

(RINALDES, 2013, s/p.) 

 

Nessa perspectiva compete à sociedade estar 

atenta a tais mudanças e como estas podem 

beneficia-la em todos os aspectos e assim 

consequentemente como a escola pode beneficiar 

seus alunos da utilização desses avanços tão 

primordiais ao desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

A escola e a tecnologia 

 

Nos dias atuais a escola se depara com as 

mudanças advindas dos avanços que a sociedade 

tem experimentado com o passar dos anos, nesse 

sentido é importante frisar que ela também precisa 
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estar concentrada nesse processo de atualização 

que se dá constantemente. Surge, nesse aspecto, 

uma mudança que é capaz de aproximar o aluno do 

conteúdo que a ele está sendo ministrado, MAMEDE-

NEVE & DUARTE (2008, p. 778) citam a importância da 

utilização desses recursos quando dizem que 

“deixando de professar a primazia do texto impresso 

como fonte exclusiva de conhecimentos válidos, os 

jovens de hoje vêm migrando do livro, jornal e revistas 

impressos para a internet, onde acreditam poder 

encontrar tudo de que necessitam para se manter 

informados e vinculados ao seu grupo, assim como 

para aprender.” O uso das tecnologias na escola 

deve ser encarado com muita propriedade tendo 

por princípio que os meios tecnológicos possuem 

caráter organizacional e ajudam o meio escolar a 

desenvolver suas práticas educativas com muito mais 

ênfase. Nesse sentido é importante salientar o que 

expressa NASCIMENTO (2012), quando afirma que: 

 
As tecnologias na escola podem tornar 

mais atraente para os jovens a relação 

de ensino-aprendizagem, mas este é um 

novo desafio para a educação 

justamente porque essas tendências 

obrigam a escola reorganizar seu 

modelo de ensino. Ela tem dificuldade 

em se adaptar aos novos meios 

tecnológicos porque estes permitem que 

os alunos interajam mais, fugindo aos 

padrões tradicionais de educação que 

entende o aluno apenas como sujeito 
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passivo da sua própria formação. A 

escola precisa buscar maneiras de fazer 

com que processo educativo seja mais 

prazeroso e principalmente 

contextualizado. De modo que a sua 

prática de ensino permita que o aluno se 

reconheça como sujeito fazedor da sua 

história e da sua cultura. Cabe a ela 

despertar o desejo pelo saber e 

oportunizar experiências com o novo. 

(NASCIMENTO, 2012, p.15) 

 

Diante dos novos desafios que cercam o meio 

educacional, a escola é considerada um local de 

grande valia para o desenvolvimento de atividades 

que se voltem à finalidade de promover a obtenção 

pelo conhecimento e assim poder desenvolver de 

forma satisfatória um ambiente que seja propicio ao 

novo saber. Nesse sentido é relevante frisar que as 

novas tecnologias surgem como auxiliadoras de 

grande valor quando estas possibilitam uma maior 

capacidade de instrumentos que se bem utilizados 

somam-se a outros instrumentos capazes de 

promover o processo ensino aprendizagem. 

A partir disso é importante evidenciar o quão 

indispensável é que a escola enquanto local de 

promoção do saber possa estar antenada e alinhada 

com os novos meios tecnológicos e como a utilização 

destes pode e deve tornar o processo de ensino-

aprendizagem cada vez mais atrativo. Nesse sentido, 

GADOTTI (2005) aponta que,   
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As novas tecnologias criaram novos 

espaços do conhecimento. Agora, além 

da escola, também a empresa, o 

espaço domiciliar e o espaço social 

tornaram-se educativos. Cada dia mais 

pessoas estudam em casa, pois podem 

de lá acessar o ciberespaço da 

formação e da aprendizagem à 

distância, buscar fora, a informação 

disponível nas redes de computadores 

interligados serviços que respondem às 

suas demandas de conhecimento. Por 

outro lado, a sociedade civil está se 

fortalecendo, não apenas como espaço 

de trabalho, mas como espaço de 

difusão e de reconstrução de 

conhecimentos (GADOTTI, 2005, p. 16) 

 

Essa reconstrução como citada pelo autor 

acima, vem de forma bastante abrangente 

demonstrar a eficácia dos meios e recursos 

tecnológicos não apenas na sala de aula, mas 

também na formação escolar, onde além de ser uma 

ferramenta auxiliar para o aprendizado dos alunos, 

faz com o que professor passe a dispor de 

ferramentas que lhe oportunizem um maior 

dinamismo às suas aulas, como também uma maior 

capacidade organizacional.  

 

A sala de aula e os recursos tecnológicos 

 

A sala de aula precisa ser encarada como um 

espaço onde ocorram aprendizagens bastante 
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significativas, onde professor e aluno estejam 

alinhados com os objetivos da escola, que devem 

sempre percorrer o caminho traçado em prol do 

desenvolvimento e da aprendizagem da criança, 

assim sendo é imprescindível que haja mecanismos 

que tornem esse processo cada vez mais fácil, e para 

que isso ocorra é necessário que todos os atores que 

se envolvem nesse processo possam ter disponíveis 

instrumentos que cada vez mais facilitem todo esse 

projeto. É importante observar como os recursos 

tecnológicos podem ser de grande valia na 

construção do saber e assim poder contribuir para a 

existência de um ambiente plenamente 

alfabetizador onde o aluno possa ter supridas todas 

as suas mais variadas necessidades.  

O mundo em que a escola está inserida passa 

por constantes mudanças e vez por outra se depara 

com o surgimento de novas tecnologias e a evolução 

das que já existem. Esse processo ocorre de forma 

muito constante, fato esse que implica na 

necessidade que existe em à escola estar a essas 

atualizações para que possa assim tornar a sala de 

aula um ambiente atraente com a utilização das TICs 

– Tecnologias da Informação e Comunicação que 

surgem como ferramentas capazes de acelerar o 

processo de aprendizagem. Quando isso ocorre, 

pode se afirmar que a sala de aula ganha uma nova 

realidade e adentra a uma nova cultura que faz com 

que as metodologias adotadas possam facilitar todo 

o processo educacional com o acesso onde 
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informação e educação caminhem juntas com vistas 

na promoção de um aprendizado cada vez mais 

satisfatório.  

De acordo com FERREIRA (2000), se observa 

que 

 
Instituições como as universidades estão, 

nesse contexto, desafiadas a 

acompanhar e adaptar-se às alterações 

ambientais provocadas pela aplicação 

de novas tecnologias, geralmente 

implementadas pela iniciativa privada, e 

desafiadas a produzir tecnologias e 

formação tecnológica que assegurem a 

seus egressos a capacidade de um 

excelente desempenho profissional para 

o enfrentamento competitivo do 

mercado de trabalho (FERREIRA, 2000, 

p.1232). 

  

Quando a educação é pública, o processo de 

utilização das ferramentas tecnológicas ocorre de 

forma mais lenta, pois além da escassez de recursos, 

sejam financeiros ou materiais, se depara com um 

alto público que faz com que esse sistema tenha 

maior dificuldade de preparação, tanto para o 

professor como para a escola poder ofertar esse 

material, fato que acaba fazendo com que esta 

passe a depender da existência de políticas de nível 

de Estado, bem como a oferta de material que lhe 

proporcione atender a demanda que se constrói.  
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O professor e os recursos tecnológicos em sala de 

aula 

 

O professor é seguramente um dos atores 

principais do processo ensino-aprendizagem, pois sua 

capacidade de atuação resulta de forma direta no 

sucesso do processo ensino-aprendizagem, mediante 

o que foi afirmado é importante destacar que este 

também tem papel fundamental no processo de 

utilização das ferramentas tecnológicas em sala de 

aula, para isso é indispensável que ele, além de 

conhecer essas ferramentas possua também 

capacidade de utiliza-las. O meio tecnológico, 

através de seus aparatos, tem grande capacidade 

de tornar o processo de ensino-aprendizagem de 

forma bem eficaz e significativa, para isso é 

importante que os projetos e as formações referentes 

ao uso das tecnologias por parte dos professores 

sejam constantes. VALENTE e ALMEIDA (1997, p. 08) 

apontam que essas formações em relação ao 

professor visam ofertar “[...] condições para que ele 

construa conhecimento sobre as técnicas 

computacionais, entenda por que e como integrar o 

computador na sua prática pedagógica e seja 

capaz de superar barreiras de ordem administrativa e 

pedagógica”. Assim, para que o professor possa 

dinamizar suas aulas, ele deve conhecer o material e 

as ferramentas que irá utilizar, sendo de grande valia 

a utilização de computadores, tablets, pendrive, 

datashow, caixa de som, microfones, entre outros, 
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que são fundamentais quando criam uma 

aproximação entre o aluno e o conteúdo a ser 

ministrado em sala de aula. 

O papel do professor frente a utilização das 

tecnologias em sala de aula tem seu valor 

demonstrado quando este tem sucesso em suas 

ações e diretrizes que se pautam na existência de 

uma capacidade de formação onde o mesmo foge 

das metodologias tradicionais e se adequa as novas 

ferramentas que tem por objetivo promover um 

processo de ensino-aprendizagem de qualidade. 

MERCADO (1999) afirma que 
 

Na formação de professores, é exigido 

dos professores que saibam incorporar e 

utilizar as novas tecnologias no processo 

de aprendizagem, exigindo-se uma 

nova configuração do processo didático 

e metodológico tradicionalmente usado 

em nossas escolas nas quais a função do 

aluno é a de mero receptor de 

informações e uma inserção crítica dos 

envolvidos, formação adequada e 

propostas de projetos inovadores. 

(MERCADO, 1999, p. 20) 

 

Assim fica evidente que quanto mais o professor 

conhecer essas ferramentas maior será sua 

capacidade de extrair o máximo delas e assim 

desenvolver de forma mais significativa, pois a 

utilização dessa metodologia tem o intuito de 

promover um aprendizado cada vez mais 
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significativo. Isso tudo vem para demonstrar os 

benefícios que as ferramentas tecnológicas geram, 

não apenas para os alunos, mas também para o 

professor, pois lhe cria condições de uma 

organização cada vez mais equilibrada e pautada 

em um currículo cada vez mais aperfeiçoado. Isso 

expõe a necessidade que existe em o professor 

adotar posturas fazendo frente as inovações 

advindas do uso da tecnologia em sala de aula, 

tendo por princípio a valorização do conteúdo e da 

aprendizagem, sabendo que ao tornar a sua aula um 

momento mais dinâmico é capaz de fazer com que 

os alunos possam se desenvolver de forma mais 

completa, além de rápida e eficaz. SILVA (2008) firma 

que  

  
O profissional de educação necessita 

adotar uma postura de autonomia e de 

inovação tirando a ênfase do individual, 

transferindo-a para o coletivo. É preciso 

abandonar práticas excludentes, abrir 

espaços onde a valorização do 

educando seja prioridade, onde 

professor e aluno sejam parceiros num 

processo constante e ininterrupto de 

formação e interação. Desta forma, 

apropriando-se de todos os recursos 

existentes na escola, ressignificando o 

processo de ensino e aprendizagem, 

dando abertura ao novo que tanto 

fascina nossas crianças e adolescentes. 

(SILVA, 2008, p. 6) 
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No quesito que abrange a utilização da 

tecnologia através de recursos em sala de aula é 

importante afirmar que o papel do professor nesse 

ponto é crucial, tendo em vista que se o mesmo não 

acompanhar essa evolução poderá estar fadando 

sua aula à monotonia e tornando o processo ensino-

aprendizagem um fardo para seus alunos, e ainda 

afirmando que geralmente essas crianças estarão 

carentes da utilização dessas ferramentas, pois elas já 

terão contato com essas ferramentas nos ambientes 

externos à escola. Assim fica evidente ser necessário 

o professor ser conhecedor dessa realidade e estar 

preparado para lidar com ela. MORAN (2000, p.23) 

afirma que “um dos grandes desafios para o 

educador é ajudar a tornar a informação 

significativa, a escolher as informações 

verdadeiramente importantes entre tantas 

possibilidades, a compreendê-las de forma cada vez 

mais abrangente e profunda e a torná-las parte do 

nosso referencial”. Nesse sentido então é correto 

afirmar que o papel do mesmo é de destaque no 

processo de ensino-aprendizagem quando este se 

utiliza dos recursos tecnológicos para desenvolver as 

atividades inerentes a aprendizagem dos alunos no 

meio educacional. 

 

Resultados e Discussão 

 

O que o presente trabalho demonstrou foi a 

importância exercida pela utilização das ferramentas 
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tecnológicas em sala de aula, sabendo-se que sua 

utilização torna o processo de ensino-aprendizagem 

mais fácil de ser executado. Essa tese fica 

demonstrada na importância que aponta Bergmann 

(2012) ao se inserir as tecnologias no ambiente escolar 

e assim criar uma “alfabetização tecnológica” tendo 

por objetivo a melhoria da qualidade do ensino. Mas 

para que isso ocorra dentro do que é relevante para 

a escola é necessário que haja demanda para que 

se percorram novos horizontes e assim possa haver um 

aperfeiçoamento na construção de conceitos como 

é defendido por Rinaldes (2013).  

Isso tudo gera uma ruptura entre os métodos 

antigos e as novas metodologias em relação ao que 

se apresenta de conteúdo em sala de aula afim de 

beneficiar a educação da utilização de aparatos 

tecnológicos em sala de aula na construção de um 

ambiente de sala de aula cada vez mais atraente, 

sendo que para isso é necessário que a escola se 

organize e adote um modelo de ensino diferenciado 

onde a utilização dos recursos tecnológicos desperte 

o desejo de aprender nos alunos conforme aponta 

Nascimento (2012). Em uma visão mais abrangente, 

Gadotti (2005) ressalta as novas possibilidades de 

conhecimento que os recursos tecnológicos 

proporcionam no ambiente escolar, uma vez que a 

informação possui capacidade de fortalecer o saber 

e possibilitar maior acesso a um número cada vez 

maior de informações. Para que isso ocorra é 

importante que o ambiente escolar seja visto como 
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um espaço de aprendizagem, onde ela seja 

provocada e incentivada por meio da utilização 

ferramentas, inclusive tecnológicas, que possuam um 

alto poder de aproximação entre o que se é 

ensinado e gerado no imaginário dos alunos com a 

realidade das informações que são apontadas como 

aponta Ferreira (2000). 

É necessário ainda frisar a importância que o 

professor exerce quando a utilização das ferramentas 

tecnológicas é cada vez mais constante em sala de 

aula, Mercado (1999) expõe a necessidade de uma 

formação que prepare o professor para lidar com 

essas ferramentas, fato reforçado por Valente e 

Almeida (1997) que apostam na formação como 

capaz de superar as possíveis barreiras que possam 

existir entre o professor e o desejo de buscar romper 

as metodologias que não são mais tão eficientes, pois 

o processo de ensino-aprendizagem para ter sucesso 

depende das inovações e atualizações para que 

possam haver novas formas de saber. Silva (2008) 

aponta a necessidade de mudança de postura do 

professor para que este possa desenvolver uma 

autonomia baseada no seu próprio conhecimento 

quando este passa a se utilizar e priorizar o uso da 

tecnologia como ferramenta metodológica 

indispensável em sua aula, isso é reforçado por Moran 

(2000) que salienta que o grande desafio que existe 

para o professor é compreender como ele deve agir 

em relação às necessidades de seus alunos, tornando 
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para isso suas aulas cada vez mais profundas e 

abrangentes. 
 

Considerações Finais 

 

O ponto principal abordado foi a importância 

que uso das tecnologias exercem sobre o ambiente 

escolar e como o professor deve estar capacitado 

para utilizar-se dessas ferramentas no ambiente 

escolar. Assim, se conclui observando que é cada vez 

mais importante a utilização dessas ferramentas 

como úteis ao processo de ensino-aprendizagem e 

para isso se faz necessário que existam políticas 

educacionais que estejam atentas a todos os meios 

que compõem o sistema de aprendizagem. Nesse 

sentido foi importante observar como a utilização 

dessas ferramentas tecnológicas em sala de aula tem 

a capacidade de gerar uma maior atração entre o 

aluno e conteúdo a ser ministrado em sala de aula, 

sabendo-se que essa relação entre conteúdo e saber 

é essencial no bom desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem. 

É importante destacar que todo o processo que 

envolve a utilização de ferramentas tecnológicas na 

escola precisa ser visto como algo metodológico e 

que possua totais condições de acesso por parte do 

professor como também dos alunos, mas para que 

isso ocorra é necessário que existam políticas e 

programas que gerem ações concretas de incentivo 

e incremento nas práticas educacionais que sejam 
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voltadas para o processo de aprendizagem com 

foco na utilização desses objetos tecnológicos. Como 

visto, é importante que sejam ações concretas e que 

tenham por finalidade criar um mundo onde todos os 

usuários dessas tecnologias possam perceber a 

importância de uma utilização correta e isso não 

apenas na escola, mas na vida de forma geral, sendo 

indispensável que todo esse processo ocorra de 

forma que haja um amplo e satisfatório nível de 

desenvolvimento não apenas educacional, mas 

também como um todo na formação da sociedade. 

Por fim, o objetivo principal do presente trabalho foi 

alcançado, ficando nítido que os caminhos para o 

sucesso da escola em relação ao uso dessas 

tecnologias passam primeiro pela existência de 

políticas de incremento, depois pela capacitação 

dos profissionais e por fim na criação de possibilidades 

de aproximação entre os alunos e essas ferramentas 

que no cotidiano da sociedade já se fazem presentes 

e são cada vez mais indispensáveis.     
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O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO COMO RECURSO 

PEDAGÓGICO EM SALA DE AULA EM UMA 

ESCOLA DA ZONA RURAL DO INTERIOR DO 

MARANHÃO 
 

Roberto Costa da Silva 

Domingas Cantanhede dos Santos 

 

 Introdução 

 

O curso de Especialização em Informática na 

Educação da Universidade Aberta do Brasil/IFMA 

permitiu a análise de diversos temas inerentes à 

educação. Entre eles, destacou-se as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) como recurso 

pedagógico em sala de aula. Desta forma, foi 

relevante uma investigação sobre as implicações das 

TICs nos processos de ensino e de aprendizagem.  

Esta pesquisa teve o objetivo geral de investigar 

como os professores da rede municipal do município 

de Pio XII – MA utilizam as TICs na sua prática docente. 

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos 

os seguintes objetivos específicos: verificar se os 

docentes utilizam as TICs em sua prática docente; 

identificar o nível de importância atribuído ao uso das 

TICs na prática docente; compreender como os 

docentes utilizam as TICs em sala de aula; investigar 

se os docentes apresentam dificuldades quanto ao 
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uso das TICS em sala de aula; analisar a percepção 

docente a respeito das contribuições do uso das TICs 

para aprendizagem dos alunos.   

 O referencial teórico desta pesquisa se baseia 

em Bardin (1977), que contribuiu para a análise 

textual discursiva, Geniselli (2019), que trata da 

importância das TICs para a educação, e Santos 

(2016), que impulsiona a reflexão acerca das 

transformações que vem ocorrendo na forma de 

como ensinar e aprender, assim como outros 

pesquisadores que contribuíram para o suporte 

teórico no decorrer da pesquisa.  

 

Tecnologias da informação e comunicação como 

recurso pedagógico  

 

A sociedade tem sofrido mudanças ao longo 

da sua existência nos seus mais diversos aspectos, 

entre os quais podemos citar o avanço das 

tecnologias que tem ocorrido de forma rápida e 

frequente. Os avanços tecnológicos estão, portanto, 

ligados a vários aspectos, como questões 

econômicas, avanços na ciência, política e 

tecnologia, entre outros. Com os diversos fatores que 

configuram a tecnologia, podemos dizer que hoje a 

sociedade é considerada como a sociedade das 

inovações tecnológicas no campo da informação e 

comunicação.  

Para Santos (2016, p. 17), “a sociedade atual 

tem sido vista como a sociedade do conhecimento, 
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tendo as Tecnologias da Informação e 

Comunicação, como elemento-chave”. Neste novo 

contexto de mudança e atualização, a escola, 

juntamente com os avanços da sociedade, tem 

adotado as TICs, principalmente no uso de 

computadores no contexto escolar, com o objetivo 

de melhorar a qualidade dos processos de ensino e 

aprendizagem.  

A difusão da tecnologia vem transformando a 

forma como as pessoas vivem e trabalham em 

sociedade, o que tem contribuído para a aquisição 

de “novos hábitos de consumo, novas formas de 

lazer, novas áreas de atividade profissional, novos 

comportamentos, novas formas de pensamento, 

entre outras transformações” (LOPES; MELO, 2014, p. 

50). Nessa perspectiva, podemos destacar que a 

tecnologia veio para facilitar o desempenho de 

nossas atividades, bem como ajudar a atender às 

nossas necessidades diárias. Portanto, no ambiente 

escolar, as TICs oferecem a professores e alunos um 

campo do conhecimento que traz benefícios ao 

processo de ensino e aprendizagem, sem que a 

escola perca o seu objetivo principal, que é o 

processo de formação.  

Conforme Tavares e Cloux (2020), as TICs, 

quando bem utilizadas, visam alcançar o melhor 

desempenho no que se refere ao processo de 

aprendizagem pela internet, melhorando o processo 

de ensino dos professores e a aprendizagem dos 

alunos, uma vez que permitem a criação de 
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ambientes de aprendizagem que colaboram para 

assimilar o conteúdo de forma interativa, acessando 

o conteúdo pela Internet. A implantação da 

informática nas escolas é de grande valia, pois 

contribui para a aprendizagem e melhoria dos alunos, 

no que diz respeito à utilização das novas tecnologias 

em sala de aula. 

Por outro lado, Martines et al (2018, p. 3) 

sublinham que “o uso de tecnologias em si não 

representa uma mudança educacional, se for usado 

apenas como um suporte tecnológico para ilustrar a 

aula”. Nesse contexto, fica claro que a utilização das 

TICs na prática pedagógica, quando não planejada 

com objetivos pedagogicamente definidos, é 

apenas um acessório que não contribuirá com o 

processo de ensino e aprendizagem.  

 

Metodologia 

 

Considerando o problema desta pesquisa, foi 

utilizada uma análise qualitativa, na qual a 

abordagem foi a exploração do conjunto de opiniões 

e representações sociais sobre o tema investigado 

(MINAYO, 2016). Em relação aos objetivos, a pesquisa 

se caracterizou como exploratória na qual “tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

constituir hipóteses” (GIL, 2002, p.41). 

 Foi utilizado o método indutivo que, conforme 

Lakatos e Marconi (2003, p. 86), se refere a “um 
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processo mental por intermédio do qual, partindo de 

dados particulares, suficientemente constatados, 

infere-se uma verdade geral ou universal, não 

contida nas partes examinadas”. Além disso, 

devemos considerar a observação dos fenômenos, a 

descoberta da relação entre eles e a generalização 

da relação. 

Os procedimentos foram a pesquisa 

bibliográfica, a qual “é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44), e, 

também, a pesquisa de campo, pois “focaliza uma 

comunidade, que não é necessariamente 

geográfica, já que pode ser uma comunidade de 

trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para 

qualquer outra atividade humana” (GIL, 2002, p.53).   

Os dados foram coletados por meio de um 

questionário misto que “é um instrumento de coleta 

de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e 

sem a presença do entrevistador” (LAKATOS; 

MARCONI, 2003, p. 201). Desta forma, o questionário 

foi composto por 4 perguntas abertas e 3 fechadas e 

foi aplicado aos 7 docentes de uma escola em um 

único dia, em 14 de outubro de 2020. 

 

Delimitação da pesquisa   

 

 Esta pesquisa foi realizada no município de Pio 

XII, no Estado do Maranhão, que, segundo o Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2020), 

possui população estimada em 21.379 habitantes. Em 

relação à educação, Pio XII apresenta uma taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] de 

94,8%, um Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB para os anos iniciais do ensino 

fundamental (Rede pública) [2017] de 3,9; IDEB – Anos 

finais do ensino fundamental (Rede pública) [2017] de 

3,4; 5007 matrículas no ensino fundamental [2018]; 310 

docentes no ensino fundamental [2018].  

Optou-se por uma escola pública de ensino 

fundamental pela facilidade de acesso para 

realização da pesquisa. A escola conta com 180 

alunos e 10 professores, entre professores efetivos e 

contratados, que lecionam em todas as turmas. Para 

este estudo, foram selecionados sete docentes desse 

total. 

 

Instrumentos para a coleta de dados 

 

Com base nos procedimentos, foi aplicado um 

pré-teste com 7 questões a 3 professores da escola 

investigada para verificar se as questões eram 

compreensíveis ou se precisariam de alterações. Feito 

isso, alteramos as questões 03 e 07. Ressaltamos que 

os participantes, assim como as informações obtidas 

no pré-teste, não foram incluídos nos resultados desta 

pesquisa. Além disso, os participantes concordaram 

com a pesquisa por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Considerando a realização em modo remoto 

das atividades educacionais, devido à pandemia da 

COVID-19, os pesquisadores tiveram que visitar os 

domicílios dos professores participantes da pesquisa. 

Ressaltamos que, dos sete professores que 

permaneceram com os questionários, seis retornaram 

respondidos e um em branco (este último afirmou ter 

acúmulo de atividades profissionais e não dispôs de 

tempo para responder ao questionário). 

 

Análise e interpretação dos dados 

 

As informações obtidas por meio do 

questionário foram analisadas com base na análise 

textual discursiva abordada por Bardin (1977, p.31) 

que consiste em “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações”, ou seja, não é uma ferramenta 

única e exclusiva, mas um conjunto de técnicas 

compatíveis com um campo de ampla 

aplicabilidade, o campo das comunicações.   

Quanto às categorias de análise, para Bardin 

(1977, p. 118), “classificar elementos em categorias, 

impõe a investigação do que cada um deles têm em 

comum com outros. O que vai permitir o seu 

agrupamento é a parte comum existente entre eles”. 

Vale ressaltar que, por se tratar de um processo 

estrutural, a categorização se dá em duas etapas: o 

inventário e a classificação.  O inventário é o 

responsável por isolar os determinados elementos. Por 

outro lado, a classificação é a responsável por fazer 
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a organização dos elementos que apresentam 

características em comum.  

Deste modo, a partir da análise do material 

recolhido e fundamentado no aporte teórico, surgem 

as seguintes categorias de análise: a utilização das 

TICs pelos professores em sua prática docente; a 

importância das TICs na prática docente; e a 

contribuição das TICs para o processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

O uso das TICs na prática docente  

 

Nesta categoria, verificou-se se os docentes 

utilizam as TICs em sua prática didática. As respostas 

foram organizadas em quadros e discutidas 

posteriormente.  

 
Quadro 1 – Respostas à questão 01, que trata dos 

equipamentos eletrônicos disponíveis na escola. 

Participante1 Resposta 

P1 Notebook e celular 

P2 Computador e celular 

P3 Computador e celular 

P4 Celular 

P5 Notebook 

P6 Celular, computador, notebook, projetor, 

impressora, caixa de som e outros. 

Fonte: Transcrição do questionário (14/10/2020) 

 

 
1 Neste artigo, os professores foram identificados com os códigos: P1, P2, P3, P4, 

P5, P6 e P7. 
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Conforme mostrado no Quadro 1, as TICs mais 

utilizadas pelos participantes da pesquisa na prática 

em sala de aula foram o computador, notebook e 

celular, destacando-se notebook e celular. O 

participante P6 mencionou que, além dos já citados, 

também usa projetor, impressora e alto-falantes. Os 

telefones celulares na sala de aula são importantes 

para os professores desenvolverem suas aulas de 

forma dinâmica e por diferentes métodos. Segundo 

Ricoy e Couto (2016), as TICs atuam muito na prática 

dos professores em sala de aula, o que contribui para 

a interação de comunidades virtuais de 

aprendizagem e transforma velhas organizações de 

ensino. É preciso lembrar que o acesso à informação 

não domina mais as minorias e está vinculado ao 

espaço físico e ao ciberespaço. Dessa forma, o 

aprendizado se tornará cada vez mais estimulante.  

Aliás, a internet contribui para o uso das TICs em 

sala de aula, pois possibilita o acesso a diversos 

ambientes de aprendizagem. Assim, questionou-se se 

os professores possuem disponibilidade de internet, 

conforme Quadro 2. 
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Quadro 2 – Respostas à questão 02, que trata da 

disponibilidade de internet para o uso dos professores. 

Participante Resposta 

P1 Possuo internet, mas a velocidade 

não é suficiente para realizar 

atividades escolares. 

P2 Possuo Internet com velocidade 

suficiente para realizar atividades 

escolares, como: baixar e enviar 

arquivos (imagens, vídeos, textos, 

mapas, etc.) 

P3 Possuo internet, mas a velocidade 

não é suficiente para realizar 

atividades escolares. 

P4 Não possuo internet porquê não 

consigo pagar um plano, e não 

consigo manter o crédito pré-pago. 

P5 Possuo internet, mas a velocidade 

não é suficiente para realizar 

atividades escolares 

P6 Possuo Internet com velocidade 

suficiente para realizar atividades 

escolares, como: baixar e enviar 

arquivos (imagens, vídeos, textos, 

mapas, etc.). 
Fonte: Transcrição do questionário (14/10/2020). 

Os respondentes P1, P3 e P5 afirmaram que 

possuem internet, mas a “velocidade” não é 

suficiente para realizar as atividades escolares. Por 

sua vez, P2 e P6 afirmaram que possuem internet com 
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“velocidade” suficiente para realizar atividades 

escolares, como baixar e enviar arquivos (imagens, 

vídeos, textos, mapas, etc.). O participante P4 

informou que não possui internet porque não 

consegue pagar um plano fixo, nem colocar crédito 

pré-pago da operadora com cobertura em sua área 

de residência.  

A falta de internet de banda larga é um dos 

problemas que os professores enfrentam na maioria 

das redes públicas de ensino. Por isso, nem sempre é 

possível os professores utilizarem em sua prática de 

ensino recursos digitais que poderão ser importantes 

para o aprendizado dos alunos. Contudo, o professor 

quando não dispõe de internet pode ter prejuízo nas 

condições de utilização das TICs em sua prática 

docente, devido à internet possibilitar o uso de 

diversos recursos em sala de aula. 

Segundo Modrow e Silva (2013), deve-se deixar 

de lado a ideia de uma escola tão tradicional no 

campo da educação pública e que ainda vive na 

nossa memória. Estamos atualmente na era digital e, 

portanto, há um desenvolvimento acelerado das 

TICs, com mudanças sociais consideráveis ocorrendo 

em vários campos do conhecimento.  

Quando a tecnologia é usada de forma 

adequada nos processos de ensino e aprendizagem, 

a sala de aula se torna um ambiente atraente para 

professores e alunos. Segundo Leite e Ribeiro (2012), a 

integração das TICs no ambiente educacional pode 

ser uma ferramenta valiosa para melhorar a 
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qualidade do ensino e da aprendizagem. Contudo, o 

resultado de fato só será alcançado por meio do 

processo de apropriação dos professores às TICs, 

incorporando-as em sua prática docente. A escola 

poderá promover formações profissionais que 

possam integrar adequadamente as TICs no processo 

de ensino e aprendizagem. Neste sentido, os 

professores foram questionados sobre o uso das TICs 

na prática docente e foi possível obter as seguintes 

respostas e justificativas, conforme Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Respostas à questão 03, que trata do uso das TICs 

na prática docente. 

Participante Resposta 

P1 Sim. Utilizo as TICs, pois este meio de informação 

e comunicação favorece bastante as 

possibilidades de desenvolvimento do 

conhecimento por todos, principalmente os 

estudantes. 

P2 Sim. O uso das TICs em sala de aula faz desse 

local um ambiente articulador de inovação. 

P3 Sim. Uso o próprio celular, como também 

algumas ferramentas disponíveis na escola, 

computador, data show e caixa de som. 

P4 Sim. Faço uso destas ferramentas, mas, 

apresento dificuldades em usar em minha 

prática docente. Contudo, considero 

importante estar envolvido com os recursos 

tecnológicos. 

P5 Sim. Utilizo, não todos os dias. Mas quando uso 

estas ferramentas observo que as crianças 

ficam mais atentas, tornando uma aula ótima e 

as mesmas desenvolvem mais nas aulas, 
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trazendo contribuições tanto para o ensino 

quanto para a aprendizagem. 

P6 Sim. Através das TICs é possível buscar recursos 

extras afim de tornar as aulas ainda mais 

dinâmicas, proporcionando aos discentes o 

máximo de conhecimento acerca do 

conteúdo em destaque, ou seja, o que está 

sendo trabalhado em sala de aula. 

Fonte: Transcrição do questionário (14/10/2020). 

 

No Quadro 3, nota-se que todos os professores 

utilizam as TIC. Porém, identificamos que há quem 

faça uso de ferramentas tecnológicas, mas tem 

dificuldade em manuseá-las. Além disso, há 

professores que conseguem envolver todos os alunos 

em suas aulas, além de buscar recursos extras por 

meio das TICs que serão importantes para o ensino 

dos conteúdos. Para Rosa (2013), existe uma 

complexidade envolvendo professores, recursos 

tecnológicos, níveis de conhecimento, bem como as 

técnicas utilizadas pelo professor. Por isso, quando se 

trata de tecnologias, essa relação entre professor e 

aluno é importante no ambiente escolar, e a internet, 

conforme Martins e Maschio (2014, p. 9) “potencializa 

as possibilidades de acesso às informações e a 

comunicação da escola com todo o mundo”. Diante 

disso, a internet contribui para integrar-se ao universo 

das tecnologias, atendendo aos objetivos 

educacionais.   
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A importância do uso das TICs na prática docente 

 

A fim de identificar o nível de importância 

atribuído ao uso das TICs na prática docente, os 

participantes da pesquisa foram questionados 

conforme mostra o Quadro 4. 
 

Quadro 4 – Respostas à questão 04, que trata sobre a 

importância da utilização das TICs na prática docente. 

Participante Resposta 

P1 Sim. Por meio do uso das TICs, tanto os 

professores, quantos os alunos podem se 

aproximar e se aprofundar nos conhecimentos 

que irão contribuir no aprendizado 

P2 Sim. Que por meio do uso das TIC, os professores 

podem aproximar os conteúdos estudados 

com a vida cotidiana do aluno, tornando a 

escola um ambiente mais interessante com 

vários tipos de informações. 

P3 Sim. É muito importante, principalmente para 

quem trabalha na educação infantil, onde se 

trabalha com muitas imagens, e para criança é 

melhor está vendo e não só ouvindo. 

P4 Por que é algo a mais para ser trabalhado, sem 

contar a por demais um componente a mais no 

currículo algo muito importante que de 

qualquer maneira vai ser algo que vai ficar. 

P5 Sim. Vejo a tecnologia como um apoio 

pedagógico muito bom, e influi muito na 

aprendizagem dos discentes e se torna algo 

mais significativo para os mesmos 

P6 Sim. Será imprescindível, pois proporciona uma 

enorme variedade de novas práticas, e 

principalmente porque incrementa os materiais 

didáticos. Além disso, tanto o profissional 
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quanto os alunos se beneficiam de 

conhecimento adequado a qualquer 

momento, ampliando cada vez mais o 

processo de ensino e de aprendizagem. 

Fonte: Transcrição do questionário (14/10/2020). 

 

No Quadro 4, com relação à resposta do 

professor P4, observa-se que ele não compreendeu o 

questionamento, pois suas palavras remeteram à um 

tema diferente da pergunta. Os demais participantes 

acreditam ser de grande valia o uso das TICs em sua 

práxis, pois as consideram contribuintes significativas 

para os processos de ensino e aprendizagem. Assim, 

Geniselli (2019, p. 17) reitera que “[...] a educação e 

as tecnologias é a chave para mudar a direção do 

ensino levando para um nível mais elevado que 

durante anos não se ver nenhuma alternativa e 

desenvolvimento na área da educação escolar”,  

Entendemos que o processo educacional está 

mudando, mas muito ainda precisa ser feito para que 

a inclusão de recursos digitais no sistema de ensino 

seja mais eficiente, pois segundo Martins e Maschio 

(2014, p. 18) “a preocupação e a promoção de uma 

formação continuada dos professores para o uso das 

novas tecnologias deve ser o principal desafio da 

escola contemporânea”.  

 

As TICs em sala de aula  

  

Foi feito um questionamento para 

compreender como os docentes utilizam as TICs em 
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sala de aula, e as respostas são apresentadas no 

Quadro 5. 

 
Quadro 5 – Respostas à questão 05, que trata sobre como os 

professores utilizam as TICs em sala de aula. 

Participante Resposta 

P1 Sim. Utilizo as TICs em sala de aula, como uma 

ponte para que os alunos cheguem ao 

conhecimento. Isso acontece quando são 

propostos exercícios que exigem pesquisas. 

P2 Antes de tudo, cabe ressaltar mais uma vez, 

aquilo que sempre defendo e que você 

provavelmente já sabe muito bem na 

educação, existem respostas prontas. 

P3 Sim. Utilizo para músicas infantis, historinhas, 

mostrar imagens de acordo com o tema 

trabalhado. 

P4 O uso das tecnologias em sala de aula para nós 

era bem pouco, com a chegada da pandemia 

do COVID-19 nos fez com que a gente se 

reinventasse para esse novo momento da vida. 

P5 Sim. Utilizo as TICs, não de forma diária, mas uso 

como instrumento pedagógico. 

P6 Sim. Utilizo de todas as formas possíveis. Através 

de computador, celular, lousa etc., como 

também o uso frequente de internet como o 

auxílio para esclarecer dúvidas e mantê-los 

antenados a toda e qualquer atualização e 

novas aprendizagens extras curriculares. 

Fonte: Transcrição do questionário (14/10/2020). 

 

Ao analisar o Quadro 5, percebe-se que a 

resposta da professora P2 não atendeu ao 

questionamento.  Foi observado que os demais 
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participantes utilizam as TICs em sala de aula, alguns 

com maior frequência e outros com menos. Foi 

perceptível que um professor começou a utilizar as 

TICs como instrumento pedagógico a partir da 

pandemia da covid-19.   

Diante das informações prestadas, vale 

ressaltar a inserção das novas tecnologias no 

processo educativo. Assim, Santos (2016, p. 34) afirma 

que “a difusão das tecnologias nas escolas suscitou 

novos debates na área da educação e, 

consequentemente, tem levado os profissionais da 

educação a rever o papel da escola e do professor”. 

Isto é, a difusão das tecnologias na escola e na vida 

do professor configura novidades na organização e 

viabilidade no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Dificuldades quanto ao uso das TICs nas aulas  

 

Os professores também foram questionados 

com a finalidade de investigar se eles apresentavam 

dificuldades quanto ao uso das TICs em sala de aula, 

conforme demonstra as respostas do Quadro 6. 

 
Quadro 6 – Respostas à questão 06, que trata das dificuldades, 

quanto ao uso das TICs em sala de aula. 

Participante Resposta 

P1 Sim. Apresento dificuldade pelo fato de uma 

grande parte dos alunos não possuírem as 

tecnologias da informação e comunicação, o 

que dificulta o aprendizado de uma boa parte 

dos alunos. 
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P2 Sim. Apresento dificuldade, por motivo de estar 

aprendendo a manusear o notebook. Afirmo 

ainda que, atualmente o mundo dispõe de 

muitas inovações tecnológicas para utilizar em 

sala de aula. 

P3 Sim. Possuo muitas dificuldades, mesmo 

considerando importante o uso das TICs em sala 

de aula, pois estas só vêm contribuir com o 

processo de ensino e aprendizagem. E diante 

das novas tecnologias, enquanto professora, 

afirmo estar buscando a qualificação e 

entender das inovações para utilizar os recursos 

disponíveis para ampliar cada vez meus 

trabalhos. 

P4 Sim. De repente tudo se transformou e que 

tivemos que mudar toda a nossa rotina e juntos 

com essa rapidez vieram às dificuldades de 

uma só vez. 

P5 Sim. As dificuldades encontradas estão 

relacionadas ao manuseio, questão mesmo de 

não saber algumas coisas em relação às TICs. 

P6 Não. Possuo conhecimento básico nessa área e 

cursos complementares, dessa forma não 

encontro nenhuma dificuldade no manuseio de 

instrumentos tecnológicos em sala de aula. 

Fonte: Transcrição do questionário (14/10/2020). 

 

As informações fornecidas pelos participantes 

P1, P2, P3, P4 e P5 estavam relacionadas aos 

problemas que os professores enfrentam ao usar as 

TICs em sala de aula, que foram agravados pela 

pandemia da covid-19, pois precisavam ministrar suas 

aulas com as ferramentas tecnológicas. Os 

problemas destacados podem ser devido à falta de 
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formações para professores durante a pandemia da 

covid-19. 

Do lado do aluno, o participante P1 apontou 

que a falta de dispositivos tecnológicos necessários 

era um dos principais problemas, assim como a falta 

de internet em casa. No entanto, o participante P6 

disse que era fácil usar as TICs em suas aulas, pois ele 

oferecia aulas básicas sobre tecnologia. Por esse 

motivo, é importante ressaltar a importância da 

educação continuada para o uso das TICs em sala 

de aula. Isso torna mais fácil para os professores 

usarem as TICs em sua prática de ensino. 

Com as mudanças ocorridas na sociedade, 

que têm resultado em novas práticas e novas formas 

de conhecimento, bem como uma nova forma de se 

relacionar em uma sociedade, podemos dizer que a 

internet requer o rompimento das barreiras 

tradicionais existentes nas escolas. Nesse sentido, 

Santos (2016, p. 33) afirma que “o novo cenário 

desenhado pelas tecnologias requer a formação de 

novos sujeitos para atuarem na sociedade que ora se 

apresenta”.  Dessa forma, podemos considerar que a 

formação de novos sujeitos é primordial para a 

construção do ensino e para a reformulação de 

políticas públicas para o uso das TICs na educação.  
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As TICs e suas contribuições na aprendizagem dos 

alunos 

 

Realizou-se um questionamento para analisar a 

percepção docente quanto às contribuições do uso 

das TICs para a aprendizagem dos alunos, cujas 

respostas são apresentadas no Quadro 7. 

 
Quadro 7 – Respostas à questão 07 são referentes ao uso das 

TICs e suas contribuições para o processo de aprendizagem 

dos alunos. 

Participante Resposta 

P1 Sim. As TICs são recursos ou ferramentas que 

precisam estar inseridas no contexto 

educacional, possibilitando, assim, o processo 

de ensino e aprendizagem. 

P2 Sim. Com as TICs, na prática pedagógica, o 

aluno deve aprender a ler e a escrever as 

diferentes linguagens e as diversas técnicas de 

informações e de comunicação. 

P3 Sim. É muito importante e está cada vez mais 

contribuindo, principalmente agora neste 

momento de pandemia da COVID-19. 

P4 Sim. É importante pois ajuda muito, mas 

também pode atrapalhar por que nem todo 

mundo pode acompanhar já que nem todas as 

famílias podem fazer esses investimentos nos 

alunos. 

P5 Sim. É importante quando a mesma é usada de 

uma maneira consciente e de uma forma 

adequada. Com isso, aprendizagem se torna 

prazerosa, aumentando nos alunos a 

criatividade e a motivação. 
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P6 Sim. É de grande valia, pois o uso adequado 

das tecnologias, de modo geral, proporciona 

novos saberes aos alunos, além de estabelecer 

interações com os outros. Tudo isso, sem falar do 

acesso aos mais variados recursos didáticos 

disponíveis a qualquer hora e lugar. 

Fonte: Transcrição do questionário (14/10/2020). 

 

Com relação às opiniões dos participantes, 

dispostas no Quadro 7, todos afirmaram que o uso das 

TICs é importante para o aprendizado dos alunos, pois 

possibilita a interação com os conteúdos abordados. 

Nesse sentido, Silva (2018) afirma que as TICs 

possibilitam benefícios em várias áreas, incluindo a 

educação, pois ajuda na aprendizagem dos alunos, 

bem como auxilia na preparação para o mundo do 

trabalho. Desta maneira, o autor ratifica a 

necessidade de as escolas adotarem as TICs em seu 

processo didático pedagógico.  

A implantação das TICs no ambiente escolar 

traz consigo vários desafios, Silva (2018, p. 58) aponta 

algumas dessas dificuldades: “professores 

desestimulados em aprender coisas novas, 

desinteresse dos alunos de aprimorar conhecimentos 

e falta de verbas para custeio de novas aplicações”. 

Além dessas dificuldades, também esbarramos em 

outro ponto, a questão econômica dos alunos, pois, 

como apontou o professor P4, nem todas as famílias 

dispõe de recursos financeiros para custear a 

aquisição de dispositivos digitais, considerando o 

contexto da COVID-19, no qual os alunos precisam 
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fazer uso das tecnologias digitais para o 

acompanhamento das aulas. 

Para Santos (2016, p. 27), “a integração das TICs 

no ambiente escolar ainda é um desafio, 

especialmente se considerarmos a formação dos 

professores”. Nesse sentido, a autora pontua a 

necessidade de os professores participarem de 

formação continuada com ênfase no uso das TICs em 

suas práticas docentes, constituindo habilidades na 

elaboração das suas aulas com a utilização dos 

recursos digitais.   

 

Considerações finais 

 

A pesquisa aqui apresentada contribuiu para 

uma reflexão sobre a importância do uso das TICs na 

prática de sala de aula e na compreensão das 

dificuldades enfrentadas pelos professores em 

relação ao seu uso, além das possibilidades de 

melhorias no processo de aprendizagem dos alunos e 

na didática dos professores. 

Além disso, constatamos que os professores 

consideram o uso das TICs muito valioso, pois pode 

permitir que os alunos interajam com maior 

frequência em sala de aula. Por outro lado, 

destacamos os problemas que alguns professores 

enfrentam ao lidar com recursos tecnológicos para 

sua prática docente e dos alunos com acesso, ou 

não, a estas tecnologias.  
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Diante desse panorama, destacamos a 

importância dos órgãos de ensino do sistema 

educacional e do lugar de estudo na promoção e 

oferta de condições para a participação de 

professores em cursos de qualificação voltados para 

a gestão de recursos digitais. É importante que as 

instituições de ensino contribuam para a inclusão 

digital nas escolas, a fim de melhorar o processo de 

ensino e aprendizagem dos envolvidos, ou seja, 

professores e alunos. 

As TICs são relevantes no sistema educacional 

e, ao analisar os resultados, constatamos que os 

professores têm grande interesse em utilizá-las na 

prática em sala de aula, criando um novo cenário no 

processo educacional voltado para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.  

Nessa perspectiva, os resultados desta pesquisa 

estimulam a reflexão nas escolas, de professores e 

alunos, sobre o uso das TICs. Estas são importantes no 

ambiente escolar, bem como na integração com a 

sociedade e com a vida profissional. 
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O USO DE JOGOS PARA A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL: UM ESTUDO DE CASO EM UMA 

ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 

BALSAS-MA 
 

Luciana Pereira Barbosa 

Jairo Menezes Ferraz 

 

Introdução 

 

A tecnologia tem seu uso intensificado em 

todos os setores. No entanto os avanços tecnológicos 

não caminham em harmonia com a qualidade 

ambiental do planeta. Assim a Educação Ambiental 

como componente curricular, é apontado aqui 

como uma coluna importante em busca de 

harmonizar estes dois fatores. E No contexto da 

prática social, a educação ambiental é vista por 

diversas áreas, como uma forma de atuar no esforço 

de reverter ou amenizar os impactos negativos 

presentes no meio ambiente, através da 

conscientização e mudança de comportamento 

(SILVA et al., 2009; CARVALHO, 2021).  

Segundo Gama e Tavares (2015), a 

intensificação no uso de tecnologias exige uma 

modificação na metodologia tradicional de ensino 

das instituições educacionais. Onde Assis (2015) 

argumenta que, o uso de tecnologias da informação 

e comunicação trazem criatividade, inovação e 

dinamismo para o processo de ensino e 



Silva Junior, Araújo Lima, Jesus Santos & Silva Junior (Orgs) 

 
94 

aprendizagem. Dentro da presente pesquisa, 

entende-se que o estudo da Educação Ambiental 

pode ser feito de forma dinâmica, promovendo o 

estudo tanto formal como não formal, cabendo a 

utilização da tecnologia para manter os alunos 

motivados e integrados aos assuntos abordados em 

sala.  

Quando o assunto é tecnologia na escola, é de 

suma importância que este uso não se limite aos 

laboratórios de informática, mas que haja 

metodologias ativas que torne essa ferramenta de 

uso contínuo dentro das salas de aulas, devendo o 

professor usar outros tipos de metodologias que visem 

estimular a criação de novas ideias e que possam vir 

a ser postas em prática em seu dia a dia, como é o 

caso dos jogos.  

Os jogos de maneira em geral, podem ser 

aplicados em vários estudos, independentemente do 

tipo. Alguns jogos conhecidos são gincanas, quiz, 

jogos de memória e outros. A pandemia do 

coronavírus (COVID-19) exigiu que os professores da 

rede municipal de Balsas-MA recriassem suas 

metodologias de ensino, para tanto duas professoras 

do ensino fundamental maior, mencionadas nesta 

pesquisa como A e B, propuseram realizar um estudo 

sobre educação ambiental usando jogos associados 

a ensino teórico. 

Diante do exposto, o trabalho proposto teve 

como objetivo discutir o potencial pedagógico dos 

jogos para o ensino da educação ambiental, um 
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recurso não convencional no processo de ensino e 

aprendizagem 

 

Metodologia 

 

Dentro da presente pesquisa será utilizado de 

duas metodologias de pesquisa a fim de obter 

melhor embasamento perante a problemática 

apontada no objetivo principal, e para isto será 

primeiramente efetuada uma pesquisa bibliográfica 

envolvendo livros e artigos sobre o tema, e outros 

estudos já efetuados dentro da área de estudo da 

tecnologia na educação. 

Posteriormente será apontada uma breve 

pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, 

onde serão apontados testemunhos de duas 

entrevistadas, professoras do ensino fundamental (8º 

ano) da rede municipal de ensino de Balsas - MA, a 

fim de comprovar o que já foi exposto de maneira 

teórica, e atender da melhor maneira ao objetivo da 

pesquisa. Aliados às aulas teóricas, os jogos usados 

foram os aplicativos Sustentabilizando e o Recicla 

mais. 

Esta parte da pesquisa será executada por 

meio de entrevista com duas professoras, que no 

ano letivo 2020 tiveram que se adaptar à inserção 

de tecnologia em suas aulas, o que exigiu uma nova 

abordagem metodológica para melhor instruir seus 

alunos. As professoras serão chamadas de A e B no 

decorrer do apontamento destas no resultado da 
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pesquisa, ambas utilizaram de jogos e da tecnologia 

para estimular a aprendizagem de seus alunos 

quanto a Educação Ambiental, cada turma com o 

número entre 20 a 30 alunos. 

Ressalta-se ainda, que esta pesquisa foi 

realizada de forma remota, seguindo o padrão 

adotado no setor educacional durante a pandemia 

do coronavírus (COVID-19) e que foi considerada as 

condições atuais destes indivíduos frente a 

necessidade de uma ferramenta tecnológica. 

 

Educação ambiental: crise ambiental, conceito, 

importância e tecnologia na educação 

 

Problemas ambientas 

 

As mudanças socioeconômicas sofridas pela 

sociedade nas últimas décadas intensificaram a 

degradação da qualidade ambiental. O extrativismo 

exacerbado para suprir as demandas atuais é visto 

como um fator que poderá restringir a capacidade 

de suprir as necessidades das próximas gerações. O 

despertar para os problemas ambientais se iniciou na 

primeira conferência sobre o meio ambiente, 

ocorrida em Estocolmo em 1972, organizada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), onde, além 

de discutir esses problemas, também são traçadas 

diversas metas, em busca do desenvolvimento 

sustentável.  
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Dentre os problemas, podemos destacar as 

mudanças climáticas, aquecimento global, escassez 

de recursos naturais, biodiversidade, sustentabilidade, 

cidadania ambiental e outros (ROCHA, 2015). Estas 

conferências aliadas a disseminação de informação 

pelas mídias, gerou um aumento considerável de 

indivíduos, governos, instituições públicas e privadas 

trabalhando em prol do uso consciente dos recursos 

naturais do planeta. 

Leff (2002) argumenta que há um problema 

que relaciona as questões espaciais e temporais 

ligados aos processos naturais e sociais, como a 

harmonia entre processos ecológicos e econômicos, 

bem como os valores culturais. Este argumento traz 

em sua gênese o tempo de regeneração dos 

recursos naturais e a busca capitalista incessante de 

suprir as demandas das sociedades. Onde, junto as 

essas demandas, a sociedade se torna cada vez mais 

consumista frente a uma cultura que não considera 

as relações ambientais em seu cotidiano (PINHEIRO, 

2011). 

 

Conceito, princípio e importância 

  

A Educação Ambiental é vista como uma 

forma de trabalhar a responsabilidade 

compartilhada dos indivíduos, quanto ao meio 

ambiente e futuras gerações. Loureiro (2004, p. 30) 

expõe que no estudo da Educação Ambiental, 

“ciência e formação crítica” precisa estar 
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intrinsecamente ligada ao saber científico, 

trabalhando uma forma de melhor compreensão das 

“condições de vida da população e reversão do 

processo de degradação e exploração das espécies 

e da natureza”.  

O indivíduo constrói a sua visão de como se 

desenvolver perante o mundo globalizado a partir da 

educação que recebe, e este deve se manter 

constantemente em aprendizado. Sendo assim, a 

Educação Ambiental pode ser a base para a 

transformação da consciência coletiva sobre as 

negativas que envolvem o meio ambiente. 

O desenvolvimento de valores ambientais e 

ações efetivas destes devem ser tratadas e discutidas 

no âmbito do currículo escolar (GUERRA, 2010), 

carecendo ser abordada como política educacional 

nas escolas para a construção de sociedades mais 

sustentáveis. Sendo assim, o estudo da Educação 

Ambiental é de grande relevância para o 

entendimento de que, investir em sustentabilidade 

não afetará o desenvolvimento e a globalização, 

mas contribuirá para o futuro de todos, de maneira 

que se torne contínuo e equilibrado. 

Um indivíduo só adquire percepção de um 

ambiente, quando ele se sente parte do meio em que 

vive (PINHEIRO, 2011). Com isso, é notável a 

necessidade em relacionar o cotidiano do aluno ao 

ambiente escolar. No Brasil, por exemplo, este 

aumento é visível principalmente após a década de 

70, devido as manifestações dos ambientalistas, 
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surgindo a adoção do termo Educação Ambiental. 

Segundo Brasil (2001, p.189) o uso da expressão 

“Educação Ambiental’ é uma forma de qualificar as 

iniciativas por parte das instituições governamentais e 

não governamentais, bem como nas escolas e 

universidades as ações que buscam conscientizar 

todos os setores da sociedade sobre os problemas 

ambientais.  

Dito isso, a Lei 9.795/1999 conceitua Educação 

Ambiental como: 
 

Art. 1 - Entendem-se por Educação 

Ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem 

de uso comum do povo, essencial à 

sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade.  

Art. 2 - A Educação Ambiental é um 

componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos 

os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-

formal. (BRASIL, 1999). 

 

A prática pedagógica deve ser aplicada de 

forma multidisciplinar e não deve ser trabalhada de 

forma isolada (ARAUJO e MADEIRA, 2020). A literatura 

aponta alguns documentos que assinalam a 
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necessidade de discutir as questões ambientais nas 

escolas, sendo estes o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global (FÓRUM GLOBAL DAS 

ONGs, 1992), Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), Programa Parâmetros em Ação – meio 

ambiente na escola (BRASIL, 2001), Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA) e muitos outros. 

A capacidade de suporte do planeta é 

condição de vida, e para Santos (2001) a consciência 

da exploração e impactos ambientais do planeta 

Terra, pode ser desenvolvida, através da informação, 

e cabe a escola, ser um agente de conscientização 

do educando, principalmente em seus primeiros anos 

de formação. Pinheiro (2011, p. 388) diz que “a escola 

é, em parte, responsável pela sociedade que se tem 

e deve trabalhar a educação ambiental em projetos 

que incentivem os alunos a mudar de atitudes”. 

Diante do exposto, entende-se que, a aproximação 

do aluno desse conhecimento, irá estimular a 

formação de sociedades socialmente mais justas e 

ecologicamente equilibradas, gerando assim, maior 

qualidade de vida das populações. 

Teoricamente, há inúmeras discursões sobre os 

problemas ambientais, porém Pedrini (1997, p. 89) 

afirma que os estudiosos da Educação Ambiental 

“em geral, partem de um referencial teórico, mas não 

a ele retornam em suas práticas, e nem sempre fazem 

reflexão sobre seu trabalho durante o seu cotidiano”. 

Sendo assim a Educação Ambiental deve se tornar 
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uma arma transformadora dentro da vida de todos os 

seus estudiosos, sejam os pesquisadores, professores 

ou alunos.  

Dentro do artigo 225 da Constituição Federal 

Brasileira de 1988 expõe-se que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial a qualidade de vida 

impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações” (BRASIL, 1999). 

E com esta constatação, entende-se que o ser 

humano precisa recursos ambientais com um nível de 

qualidade aceitável, como água potável, ar limpo, 

florestas conservadas, precisando haver 

manutenção e cuidado para com estes. Logo, a 

Educação Ambiental pode ser vista como uma 

ferramenta de manutenção da qualidade dos 

recursos do planeta, essenciais para suprir as 

necessidades populacionais existentes. 

Portanto a aplicação de estudos ambientais irá 

proporcionar aos alunos o desenvolvimento e 

construção do pensamento, sobre assuntos distintos, 

criando formas de obter soluções ágeis para 

problemas emergentes.  

 

Educação ambiental na escola  

 

Após entender do que se trata a Educação 

Ambiental, e como está intrinsecamente relacionada 

ao desenvolvimento humano, seus princípios, e 
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principais problemas que a envolvem, também se 

entende a sua real importância dentro da sociedade 

como um todo. O uso da tecnologia na sala de aula 

é uma forma inovadora que pode contribuir para 

trabalhar a Educação Ambiental, já que é um tema 

bastante amplo.  

A ação do professor frente a este tema é 

bastante importante, este deve propor metodologia 

ativa que trabalhe uma visão holística desta 

disciplina. Com isso há necessidade de uma 

comunicação clara entre aluno e professor, e este 

deve entender que, com o desenvolvimento 

tecnológico e com a globalização, os alunos estão 

sempre atrelados à tecnologia, como a internet, 

vídeos, jogos etc. Santos (2001, p. 18) aponta que o 

currículo escolar é “mínimo e fragmentado”, 

deficiente “quantitativamente e qualitativamente”, 

limitando visão, comunicação e diálogo, não 

trabalhando a transversalidade da globalização, 

desfavorecendo o aprendizado. 

Dentro da necessidade em aproximar aluno e 

professor, ressalta-se a importante do uso de 

ferramentas que sejam aceitas pelos alunos com 

facilidade, sendo estas envolvendo a tecnologia, pois 

desde a infância, as pessoas têm a disponibilidade de 

aprender a partir da televisão e da internet. E esse 

acesso precoce, faz com que este indivíduo forme 

seu pensamento crítico a partir dessa linguagem 

simplificada e de fácil entendimento que a 

tecnologia oferece, sendo uma tendência de 
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linguagem que é melhor aceita, por estarem 

familiarizados. 

De todas as ferramentas disponibilizadas 

através da tecnologia no setor educacional, na 

presente pesquisa, os jogos apresentam um papel 

importante para este estudo, possibilitando o 

desenvolvimento de variadas atividades voltadas ao 

desenvolvimento sustentável e a Educação 

Ambiental, como será exposto no tópico a seguir. 

 

Tecnologia na educação: jogos educacionais 

 

A disponibilidade de tecnologia no cotidiano 

atualmente, pode ser um importante recurso 

didático-pedagógico no processo de ensino 

aprendizagem (PINHEIRO, 2020). A formação do 

raciocínio e pensamentos inicial dos indivíduos, tem 

uma tendência crescente em ser por meio das 

televisões e celulares, e nestes meios de tecnologia, a 

linguagem é fácil, e as informações que se é passada 

tem uma maneira sedutora de prender seus 

expectadores. 

 A partir disto, Moran (1993, p. 61) aponta que 

“A televisão é agradável, não requer esforço e seu 

ritmo é alucinante. É sua primeira escola. Quando 

chega aos bancos escolares, já está acostumada a 

esta linguagem ágil e sedutora”. 

Um indivíduo que cresce com acesso à 

tecnologia pode ter visto cerca de 15 mil horas de 

televisão e pelo menos 350 mil comerciais ao chegar 
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na adolescência, em contra partida, nesta fase se 

contabiliza 11 mil horas deste indivíduo na escola. E o 

aprendizado do ambiente escolar não pode ser 

equiparado ao aprendizado ante a exposição ao 

meio tecnológico (MORAN,1993). 

Diante da globalização o acesso às 

tecnologias vêm sendo cada vez mais cedo para as 

crianças, e sendo adaptadas a este meio, tendem a 

se motivar apenas com metodologias semelhantes a 

estas na hora de aprender algo novo. Precisa-se 

cada vez mais investir em tecnologias para manter os 

alunos plenamente motivados e envolvidos nas aulas 

ministradas a eles.  

Dentre as variadas ferramentas que podem ser 

utilizadas dentro da metodologia de ensino a favor 

de auxiliar nestes objetivos, os jogos educacionais, 

podem ser aplicados a qualquer área de estudo, já 

que são excelentes estimulantes de raciocínio lógico, 

pensamento crítico, desenvolvimento de habilidades 

e tomadas de decisão, tudo de uma maneira lúdica 

para os discentes. 

Rizzo (1988, p. 48) afirma que “os jogos 

constituem um poderoso recurso de estimulação do 

desenvolvimento integral do educando”, para este 

mesmo autor além de prender a atenção do aluno, 

também é capaz de desenvolver habilidades como 

autocontrole, disciplina, respeito a norma do jogo, 

habilidades motoras e perceptivas. Neste sentido, os 

jogos podem ser trabalhados individual ou coletiva, 

com a presença de um educador/tutor para avaliar 
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e analisar o desenvolvimento dos envolvidos, além de 

estimular todo o processo de ensino e aprendizagem. 

A partir dos jogos educacionais, os alunos 

assimilam o assunto sem sentir que estão em uma 

aula, fazendo com que estes se sintam mais 

motivados em atingir o objetivo, na busca de 

compreender um determinado assunto e solução 

para problema. Este aluno irá desenvolver 

pensamento crítico e fixará melhor os conhecimentos 

e informações da aula. 

Piaget (1974, p. 125) constata em sua pesquisa 

que: 
 

O jogo é, portanto, sob as suas duas 

formas essenciais de exercício sensório-

motor e de simbolismo, uma assimilação 

da real à atividade própria, fornecendo 

a esta seu alimento necessário e 

transformando o real em função das 

necessidades múltiplas do eu. Por isso, os 

métodos ativos de educação das 

crianças exigem todos que se forneça às 

crianças um material conveniente, a fim 

de que, jogando, elas cheguem a 

assimilar as realidades intelectuais que, 

sem isso, permanecem exteriores à 

inteligência infantil. 

 

Cabe lembrar que esta abordagem autônoma 

e construtiva usada neste processo educativo, não é 

mérito apenas da tecnologia empregada, e sim da 

forma que é usada (GERRA,2010; HEIDE; STILBORNE, 

2000). Logo há também, a necessidade de que o 
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docente tenha uma formação quanto a inserção da 

tecnologia na sala de aula, e que neste caso da 

Educação Ambiental, ele tenha uma formação na 

área de meio ambiente. 

Do Nascimento (2021, p. 2) relata em sua 

pesquisa que “os jogos físicos e/ou digitais fazem uma 

grande diferença no rendimento escolar, 

contribuindo com a assimilação e acomodação de 

informações que resultam em um bom rendimento 

educacional”. Seguindo este pensamento e de 

outros trabalhos encontrados na literatura é possível 

analisar a importância desta ferramenta para a 

educação. 

 

Resultados e discussão 

 

Para melhor comprovar todo o embasamento 

teórico apontado no decorrer desta pesquisa até 

este tópico, foi efetuada uma pesquisa com duas 

professoras de ensino fundamental, chamadas de A 

e B, onde estas têm respectivamente turmas de 22 e 

26 alunos.  Os alunos foram separados em grupos e 

precisavam construir uma fazenda sustentável até o 

final da segunda semana. As figuras 1 e 2 mostram a 

interface dos jogos usados em conjunto com a teoria, 

Sustentabilizando e Recicla mais respectivamente.  
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Os temas trabalhados nas aulas foram recursos 

hídricos, geração de resíduos, e energia. As 

ilustrações mostram algumas das possibilidades que 

podem ser trabalhadas com estes jogos. 

A cada aula as professoras tinham uma hora 

para dispor de tópicos sobre os temas que envolviam 

a Educação Ambiental e que poderiam ser aplicados 

dentro das atividades do jogo, os alunos teriam o 

Figura 1. Ilustração do jogo Sustentabilizando. 

Figura 2. Ilustração do jogo Recicla mais. 



Silva Junior, Araújo Lima, Jesus Santos & Silva Junior (Orgs) 

 
108 

restante da aula para aplicá-las e fazer um relatório 

perante tudo que foi aplicado e como tomaram a 

decisão de como proceder frente aos desafios que 

apareceram no decorrer destas. 

Ao final da primeira semana, as professoras 

apresentaram que seus alunos estavam muito 

empolgados em realizar as suas atividades e ficavam 

muito concentrados na parte teórica para poder 

executar com perfeição as suas atividades e 

conseguir atingir os seus objetivos, assim como a 

professora B destaca abaixo: 
 

“Todos os meus alunos estavam ficando 

ansiosos para a próxima aula que 

teríamos sobre Educação Ambiental, 

ficavam atentos a cada teoria e 

explicação que eu dava a eles, e cada 

vez mais motivados a aprender coisas 

novas e saber como estava a sua 

fazenda, se estariam se saindo bem, se 

estavam sendo capazes de desenvolver 

de maneira sustentável as suas 

fazendinhas”. 

 

Como foi apontado durante a pesquisa 

teórica, precisa-se prender a atenção dos alunos 

com ferramentas que estimulem interesse contínuo, e 

aprendam de maneira motivada sobre determinado 

assunto, assim como Brasil (2001) explana que se deve 

adequar métodos que sejam do cotidiano dos 

alunos, isso tornará a aula mais interessante ao 

mesmo. 
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Os jovens têm mais aptidão a lidar com 

tecnologias, e isso facilita para que estes aprendam, 

o jogo mostra que o que foi aprendido em sala de 

aula pode e deve ser praticado fora da sala de aula, 

neste caso a professora A explana: 
 

“Um de meus alunos, em uma das últimas 

aulas, explanou que sugeriu no grupo 

efetuar um projeto sustentável 

envolvendo a diminuição do lixo, 

consumo de papel e plástico e uma 

horta própria para uso deles, e isso foi 

devido a todo o assunto tratado em sala 

e principalmente perante o que 

aprendeu com o jogo cuidando de uma 

fazenda, ele disse que isso o inspirou, 

agradeceu ao método que usei, disse 

que em nenhuma escola estudou assim, 

e seria muito mais fácil de fixar na mente 

o que ensinam se não usasse só quadro, 

slide etc”.  

 

Santos (2001) relata em sua pesquisa que é a 

partir de um aprendizado contínuo aplicado a 

Educação Ambiental, que os costumes do dia a dia 

serão transformados, o aluno utilizou de seu 

aprendizado na sala de aula para aprimorar a 

participação sustentável em meio a comunidade 

que está inserido. 

Acrescenta-se também que uma metodologia 

utilizando da tecnologia como artifício para a melhor 

aprendizagem dos alunos, tornou-se um diferencial 

positivo para o desenvolvimento educacional, social 
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e profissional dos docentes a ela expostos. E para isto 

a professora A ainda acrescenta: 
 

“Os jogos podem ser usados para todo e 

qualquer tipo de assunto, e vejo que 

cada vez mais podemos atrelar essa 

ferramenta para auxiliar dentro da sala 

de aula, trabalho não somente com 

adolescentes, como também em turmas 

com jovens e adultos em conjunto, e sei 

que teria uma boa aceitação para esta 

ferramenta, obtendo uma aceitação 

positiva e aprendizado de todos”. 

 

A professora B acrescenta que: 
 

“Na cidade de Balsas ainda precisamos 

de muitos projetos que façam toda a 

cidade entender que temos um rio 

maravilhoso que se não for cuidado será 

perdido, precisamos diminuir o lixo, 

investir em saneamento, fazer e propor 

ideias e ideais em projetos ambientais, e 

isso não pode ser feito apenas por uma 

pessoa e sim por todos. Aos poucos, com 

cada aluno que conseguimos moldar 

com o conhecimento necessário sobre a 

Educação Ambiental, fazemos uma 

modificação positiva dentro da 

sociedade, e isso só pôde ser melhor 

alcançado devido ao uso da 

metodologia dos jogos. Quando não 

usávamos este jogo, conseguia ver 

claramente a falta de interesse dos meus 

alunos no decorrer que passavam as 
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aulas, e hoje estão dedicados até a 

última aula”. 

 

Demo (2001) esclarece que os indivíduos 

constroem seu pensamento a partir da maneira que 

se envolvem com o assunto, podendo construir 

críticas e soluções perante ele. Com este jogo como 

ferramenta de aprendizado sobre Educação 

Ambiental na sala de aula, entende-se que os alunos 

apresentaram grande interesse em participar, 

aprender e envolver-se com o assunto, estando do 

início ao fim do estudo interessados, e principalmente 

havendo o desenvolvimento da aplicabilidade em 

seu dia a dia frente ao que foi lecionado 

teoricamente e aplicado em sala. 

 

Considerações finais 

 

A partir do estudo feito perante as teorias que 

envolvem a Educação Ambiental e a tecnologia dos 

jogos como ferramenta de ensino, constata-se que o 

mundo vem se tornando cada vez mais globalizado 

e com este desenvolvimento contínuo os elementos 

que envolvem o meio ambiente estão sendo cada 

vez mais explorados. 

A sociedade de maneira geral não entende 

que com a utilização exacerbada de todos os 

recursos fornecidos pelo meio ambiente, poderá 

gerar escassez destes futuramente, o que torna cada 

vez mais importante o estudo teórico-prático da 

Educação Ambiental. Como foi apontado durante a 
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presente pesquisa, os discentes estão cada vez mais 

expostos a necessidade de uso de novas ferramentas 

de ensino, principalmente as que envolvem 

tecnologia, já que acesso à internet e a televisão tem 

se intensificado atualmente, mostrando que os alunos 

possuem aptidão para a aceitação de metodologias 

que sejam tecnológicas e modernas. 

Ainda que de forma remota, a pesquisa de 

campo comprovou que, a utilização de jogos dentro 

da sala de aula contribui para a melhor 

compreensão, estímulo e aprendizado dos alunos 

envolvidos. Com isso, o uso dos jogos atrelados a 

educação ambiental teve uma resposta positiva nas 

turmas aplicadas, mostrando que os alunos 

mantiveram o foco, trabalharam em grupo, 

conseguiram criar formas de construir suas fazendas 

ambientalmente adequadas e serão capazes de 

adotar novas práticas em favor do meio ambiente. 

A pandemia atual impactou a vida e todos os 

setores da sociedade, e no setor educacional não foi 

diferente, mudando as metodologias de ensino 

tradicionais, e tende a uma transformação ainda 

maior nos próximos anos. Logo é urgente uma 

mudança nas políticas educacionais, que devem ser 

trabalhadas com equidade perante nossa 

sociedade. Esse período de grande transformação 

em todo mundo exige também o aumento das 

práticas sustentáveis, visando o equilíbrio nas relações 

existentes no meio ambiente, e isto pode ser 
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alcançado através do estudo da Educação 

Ambiental e aplicação da tecnologia. 

E para concluir, entende-se que o objetivo 

central desta pesquisa foi alcançado, comprovada 

de maneira teórica e empírica. No entanto ressalta-

se a necessidade de uma pesquisa contínua e com 

maior profundidade perante este tema.  
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A MINERAÇÃO DE DADOS APLICADA NA 

EDUCAÇÃO: EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO 

SUPERIOR DO IFMA - CAMPUS MONTE 

CASTELO 
 

David Pereira de Araújo 

Ronaldo Silva Rêgo 

 

Introdução 

 

Com o avanço da tecnologia, novas 

ferramentas e métodos de trabalho têm surgido, e isso 

possibilita a automatização de muitos processos 

manuais, em diversas áreas. Nesta era digital as 

informações fluem mais rapidamente, e são mais 

acessíveis, onde, por um simples Smartphone 

consegue-se acessar dados nacionais e 

internacionais sobre as mais variadas vertentes do 

conhecimento. A inovação tecnológica propicia 

também o surgimento de sistemas de informação 

focados no processo de ensino-aprendizagem, como 

os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), entre 

outras Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC’s). 

Essas TIC’s podem ser utilizadas como recurso 

de apoio pedagógico pelo professor, entretanto, 

existe uma certa resistência, por parte de alguns 

profissionais da educação, por motivos diversos, e 

além disso, as universidades têm outros desafios para 

que o aluno consiga concluir o curso no período 
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regular preestabelecido. A evasão é um destes 

desafios, sendo alto o índice de evasão de alunos nos 

cursos de graduação das universidades públicas 

brasileiras. Segundo Lobo (2017), no Brasil, as taxas de 

evasão vêm se mantendo constantes ao longo dos 

últimos 15 anos, com pequenas variações de ano 

para ano, ficando aproximadamente em 22%, para o 

setor público. 

Um estudante ingressa no ensino superior por 

vários motivos, dentre os quais conquistar uma 

formação para ter melhores oportunidades de 

emprego e salário é um dos principais. Com a 

desistência do aluno, este levará mais tempo para 

atingir seus objetivos profissionais, e as IES terá seus 

repasses financeiros reduzidos, de modo que o 

prejuízo social e econômico é generalizado. 

 
A evasão estudantil no ensino superior é 

um problema internacional que afeta o 

resultado dos sistemas educacionais. As 

perdas de estudantes que iniciam mas 

não terminam seus cursos são 

desperdícios sociais, acadêmicos e 

econômicos. No setor público, são 

recursos públicos investidos sem o devido 

retorno. No setor privado, é uma 

importante perda de receitas. Em ambos 

os casos, a evasão é uma fonte de 

ociosidade de professores, funcionários, 

equipamentos e espaço físico (SILVA 

FILHO et al, 2007, p. 642). 
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Há vários obstáculos para compreender os 

motivos da evasão escolar, em cenário nacional, 

mesmo o Governo Federal divulgando anualmente 

dados genéricos de todos os níveis e esferas da 

educação. Um dos entraves para trabalhar com o 

assunto, e talvez o mais relevante, é que os dados 

acadêmicos específicos e individuais das IES não são 

públicos e/ou não divulgados em seus sites oficiais. 

Com a promoção da transparência destes dados, 

em especial dos ingressantes e concluintes, 

pesquisadores poderiam utilizar métodos estatísticos, 

ciência de dados e inteligência artificial que seriam 

capazes de modelar o perfil dos discentes que se 

evadem ou podem vir a evadir dos cursos superiores. 

E, com esse perfil definido, as IES promoveriam ações 

mais aprimoradas para a redução do índice de 

evasão. 

Neste artigo propomos o estudo da 

problemática “Qual a taxa de evasão dos cursos 

superiores oferecidos pelo IFMA – campus Monte 

Castelo, São Luís, no período de 2015 a 2019?”. A 

partir deste questionamento, definimos a 

metodologia, isto é, uma pesquisa de natureza 

básica, com abordagens quantitativa e qualitativa, 

pois além das taxas e médias destacadas, propomos 

algumas reflexões. 

A evasão universitária de acordo com a 

literatura é um problema a nível internacional, além 

do Brasil, diversas universidades de outros países têm 

desafios com a evasão. Portanto, este trabalho é de 
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suma importância tanto para a sociedade 

acadêmica quanto para a sociedade em geral, com 

o propósito de realizarmos uma análise mais 

aprofundada sobre a evasão nas graduações e 

identificarmos características, nos dados 

educacionais disponíveis, que direcionam as IES à 

diminuição dos altos índices de alunos evadidos nos 

cursos superiores das instituições brasileiras. 

O objetivo geral deste artigo é tratar os dados 

públicos acerca da evasão escolar de nível superior 

do IFMA – campus Monte Castelo, São Luís, no 

período de 2015 a 2019. E os objetivos específicos são: 

● Coletar dados disponibilizados pelo 

Censo da Educação Superior (CES) sobre a evasão 

escolar; 

● Explorar dados públicos disponibilizados 

pelas IES; 

● Discutir características que clarificam os 

problemas da evasão de discentes nos cursos 

superiores do referido campus. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa realizada foi de cunho exploratório, 

expondo a necessidade de traçar o perfil dos 

estudantes de graduação como método inibidor da 

evasão, fazendo uso de recursos tecnológicos e 

métodos quantitativos, desde o ingresso até a 

conclusão do curso. Ressalta-se ainda que utilizamos 

métodos de coleta de dados em canais oficiais do 
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governo e das IES, dentre outros, que tratam do tema 

abordado, além de expormos a interpretação das 

informações adquiridas. 

 

Natureza do estudo 

  

Neste trabalho abordamos a evasão de 

acadêmicos de nível superior no IFMA – campus 

Monte Castelo, São Luís, onde é necessário entender 

que cada tipo de pesquisa tem suas especificações 

particulares, havendo foco e níveis de 

aprofundamento diferentes. A metodologia deste 

trabalho é de natureza quantitativa e qualitativa, 

aplicada no processo de coleta, exploração, 

processamento e análise dos microdados do CES, 

disponibilizados pelo Governo Federal através do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Esses dados educacionais possibilitam a 

verificação da evasão anual de discentes nos cursos 

superiores do Brasil. Desenvolvemos este trabalho a 

partir da revisão bibliográfica de artigos e trabalhos 

acadêmicos publicados, bem como, jornais 

eletrônicos locais, abordando algumas informações 

que constituem a evasão escolar de nível superior, 

que permitem o cálculo da evasão nas IES. 

 

Métodos utilizados 
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Os métodos utilizados na pesquisa foram o de 

análise e o de síntese. Análise pela busca 

bibliográfica em torno de fontes que discutem a 

evasão escolar em nível superior, estudando as 

características do aluno que se evade, assim como a 

implantação de ações que inibam a desistência. 

Síntese pelo tratamento dos dados, comprimindo-os 

e detalhando-os, sem perder a fundamentação da 

situação-problema. 

Durante a busca de informações sobre o tema, 

encontramos diferentes formas de calcular a taxa de 

evasão. Algumas abordagens estão sendo 

apresentadas na Tab. 1. Na literatura concernente ao 

assunto, as fórmulas foram utilizadas tanto no cálculo 

da taxa de evasão anual para determinado curso 

quanto para calcular a evasão de um conjunto de 

cursos. 

 
Tabela 1 – Cálculos da taxa de evasão anual. 

Cálculos Legenda dos 

Cálculos 

Fonte 

𝐸 =
𝑁𝑖 − 𝑁𝑑 − 𝑁𝑟

𝑁𝑖
× 100 

(Fórmula 1) 

𝐸 = Percentual 

de evasão 

𝑁𝑖 = Número de 

ingressantes 

𝑁𝑑 = Número de 

diplomados 

𝑁𝑟 = Número de 

retidos 

 

 

(MEC, 1997, 

p.21) 

𝐸 =
𝑁𝑖 −𝑁𝑑

𝑁𝑖
× 100 

(Fórmula 2) 

𝐸 = Percentual 

de evasão 

𝑁𝑖 = Número de 

ingressantes 

 

(ADACHI, 

2009, p. 115) 
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𝑁𝑑 = Número de 

diplomados 

𝐸 = 1 −
𝐶(𝑡)

𝐼(𝑡 − 4)
 

(Fórmula 3) 

𝐸 = Percentual 

de evasão 

𝐶 = Número de 

concluintes 

𝐼 = Número de 

ingressantes 

𝑡 = Ano avaliado 

(𝑡 − 4) = Quatro 

anos anteriores 

 

 

(SILVA, 2014, 

p. 3) 

𝐸(𝑛)
= 1

−
𝑀(𝑛) − 𝐼(𝑛)

𝑀(𝑛 − 1) − 𝐶(𝑛 − 1)
 

(Fórmula 4) 

𝐸 = Percentual 

de evasão 

𝑀 = Número 

total de  

matriculados 

𝐶 = Número de 

concluintes 

𝐼 = Número de 

ingressantes 

𝑛 = Ano em 

estudo 
(𝑛 − 1) = Ano 

anterior 

 

 

 

(SILVA FILHO 

et al, 2007, p. 

645) 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

Para obtermos os percentuais de evasão, 

analisamos os datasets2 disponibilizados pelo INEP, 

tomando dados dos anos de 2014 a 2019 com a 

seguinte terminologia: DM_CURSO_XXXX.CSV, onde 

XXXX representa o ano, formato de nomenclatura 

 
2 Conjunto de dados. 
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usada até o ano de 2018, e em 2019 o dataset é 

SUP_CURSO_2019.CSV. 

Com o intuito de facilitarmos e promovermos a 

reprodução do acesso aos dados que manuseamos, 

a Fig. 1 apresenta um fluxograma que descreve o 

caminho de acesso aos Microdados coletados. 

 
Figura 1 – Fluxograma de acesso aos Microdados. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 
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Para uma compreensão adequada dos dados, 

utilizamos as informações contidas em alguns 

documentos, em formatos .xlsx e .pdf disponíveis, 

como o Dicionário de Variáveis e Tabelas Auxiliares, e 

durante o pré-processamento dos dados operamos 

as bibliotecas panda e matplotlib para processar, 

calcular e analisar os resultados, bem como gerar os 

gráficos. 

Os totais de ingressantes, matrículas e 

concluintes de um determinado ano de um curso 

superior são campos essenciais para o cálculo da 

taxa de evasão. Dessa maneira, filtramos apenas 16 

colunas de informações essenciais, visto que os 

datasets possuem muitos registros condensados em 

tabelas, de inúmeras colunas, e precisávamos de 

agilidade no processamento. 

O critério de seleção das colunas foi de acordo 

com a problemática proposta, desse modo, as 

colunas foram: SGL_UF_CURSO; 

1. QT_MATRICULA_TOTAL; 

2. CO_CATEGORIA_ADMINISTRATIVA; 

3. CO_ORGANIZACAO_ACADEMICA; 

4. CO_UF; 

5. CO_CURSO; 

6. IN_CAPITAL_CURSO; 

7. QT_MATRICULA_CURSO; 

8. QT_INGRESSO_CURSO; 

9.  QT_CONCLUINTE_CURSO; 

10.  TP_CATEGORIA_ADMINISTRATIVA; 

11.  QT_INGRESSO_TOTAL; 
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12.  IN_CAPITAL; 

13.  TP_ORGANIZACAO_ACADEMICA; 

14.  CO_UF_CURSO; 

15.  QT_CONCLUINTE_TOTAL. 

Neste artigo empregamos técnicas de 

Mineração de Dados Educacionais (MDE) para 

obtermos informações que possibilitam o 

entendimento dos dados produzidos pelo corpo 

técnico, discente e docente das IES, armazenados 

nas bases de dados do Governo e divulgados através 

do censo. 

As abordagens aplicadas foram as seguintes: 

● Seleção dos dados; 

● Pré-processamento: realização da 

filtragem e limpeza dos dados; 

● Transformação: formatação adequada 

aos dados; 

● Mineração de dados: exploração e 

análise dos dados, além da aplicação de algoritmos; 

● Interpretação e avaliação dos resultados 

obtidos: fase em que obtivemos informações novas. 

 

A evasão discente no ensino superior 

 

O ingresso ao ensino superior configura-se 

como o início da vida profissional do indivíduo, e o 

governo federal tem implementado políticas de 

estado que promovem o aumento das chances dos 

indivíduos de ingressarem em universidades, públicas 
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e privadas, brasileiras. Para alcançar as metas de 

acesso ao ensino superior, conforme Lima e Zago: 

 
O Estado vem investindo nos últimos anos 

em uma série de políticas públicas de 

ampliação do acesso ao ensino superior, 

tais como o Programa Universidade para 

Todos  (PROUNI), criado  em  2005,  o 

Programa  de  Apoio  a  Planos  de  

Reestruturação  e Expansão  das  

Universidades  Federais  (REUNI), criado  

em  2007,  o Programa  Nacional  de 

Assistência Estudantil (PNAES), criado em 

2010, e a Lei de Cotas, aprovada em 

2012. Além disso, a flexibilização nas 

regras do Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES), ocorrida em 2010,  e a  

criação  do  Sistema  de  Seleção  

Unificada (SISU), no  mesmo  ano,  tornou  

possível  o ingresso  de  muitos estudantes  

com  carência  socioeconômica, através  

das  notas  obtidas  no Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) (LIMA; ZAGO, 

2018, p. 367). 

 

Mesmo com os vários caminhos de acesso ao 

ensino superior, as IES ainda enfrentam desafios no 

que se refere ao número de discentes que não 

concluem o curso escolhido. Há, portanto, um alto 

índice de evasão nas graduações em diversas áreas 

de formação. 

 
A evasão na Educação Superior tem sido 

preocupação e objeto de estudo no 
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Brasil e em vários países. Relaciona-se 

com a perda de estudantes que iniciam, 

mas não concluem seus cursos. A evasão 

escolar significa desistência por qualquer 

motivo, exceto conclusão ou 

diplomação e caracteriza-se por ser um 

processo de exclusão determinado por 

fatores e variáveis internas e externas às 

instituições de ensino (VITELLI; FRITSCH, 

2018, p. 226). 

 

Uma alternativa viável, para que as 

universidades consigam combater a evasão, é 

minerar dados acadêmicos disponíveis, e com isso 

encontrar padrões nos perfis dos discentes evadidos. 

Dessa forma pode-se utilizar recursos tecnológicos 

para realizar uma previsão de qual estudante é 

propenso a desistência, possibilitando uma ação mais 

individualizada e direcionada. Na literatura existem 

diversos trabalhos acerca da mineração de dados 

educacionais para a extração do conhecimento de 

um determinado tema. 

 
A área emergente de Mineração de 

Dados Educacionais procura 

desenvolver ou adaptar métodos e 

algoritmos de mineração existentes, de 

tal modo que se prestem a compreender 

melhor os dados em contextos 

educacionais, produzidos 

principalmente por estudantes e 

professores, considerando os ambientes 

nos quais eles interagem, tais como 
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AVAs, Sistemas Tutores Inteligentes (STIs), 

entre outros (COSTA et al, 2012, p. 4). 

 

De acordo com Silva e Silva (2014, p. 568), a 

Mineração de Dados (MD) é uma área de pesquisa 

multidisciplinar, envolvendo basicamente Banco de 

Dados, Estatística e Aprendizado de Máquina. Isso nos 

possibilita o tratamento dos dados e a montagem de 

perfis que viabilizem um combate à evasão escolar. 

 

Resultados e discussão 

 

Realizamos a Mineração de Dados 

Educacional (MDE) e calculamos a taxa de evasão 

anual dos cursos superiores ofertados pelo IFMA – 

campus Monte Castelo, São Luís. Para Silva Filho et al 

(2007), a fórmula com maior exatidão nos cálculos, e 

utilizada em alguns trabalhos internacionais é a 

fórmula 4, apresentada na Tab. 1, subseção 2.2. 

Fizemos uso da referida fórmula 4, e obtivemos 

resultados conforme o disposto na Tab. 2, sendo 

apresentadas as taxas de evasão anual, suas 

respectivas oscilações, e ainda a média aritmética 

simples da evasão, tomando como referência 

apenas o período de 2015 a 2019, para os cursos de 

licenciatura e bacharelado. 
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Tabela 2 - Taxa de Evasão Anual e Média das Taxas nos cursos 

superiores. 

 

 

 

CURSO 

Evasão (%) 

Ano  

MÉDIA  

2015 2016 2017 2018 2019  

Engenha

ria Civil* 

8,33 11,01 12,08 13,91 12,99 11,66 

Engenha

ria 

Elétrica 

Industrial

* 

8,13 11,54 10,82 17,24 9,96 11,54 

Engenha

ria 

Mecânic

a 

Industrial

* 

2,82 14,75 13,97 22,56 7,19 12,26 

Sistemas 

de 

Informaç

ão* 

32,30 15,93 21,45 20,61 20,37 22,13 

Biologia*

* 

30,36 25,62 12,10 19,87 22,98 22,19 

Física** 38,20 35,16 35,29 35,71 37,23 36,32 
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Química

** 

31,50 22,03 22,63 21,67 15,62 22,69 

Matemát

ica** 

30,00 24,79 19,33 29,17 22,76 25,21 

* Bacharelados; ** Licenciaturas 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

Constatamos que a média de desistência é 

maior nas licenciaturas, o que é sustentado por Massi 

e Villani (2015, p. 975) citados por Ferreira (2017, p. 7), 

onde afirmam “[...] a elevada evasão nas 

licenciaturas dessas áreas costuma ser maior que nos 

respectivos bacharéis [...]”, o que gera um impacto 

social, visto que provoca o aumento do déficit de 

professores dessas áreas. 

Através desta pesquisa tomamos 

conhecimento que o IFMA – campus Monte Castelo, 

São Luís, oferta 8 cursos superiores, sendo 4 na 

modalidade Bacharelado (Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica Industrial, Engenharia Mecânica 

Industrial e Sistemas de Informação) e 4 na 

modalidade Licenciatura (Biologia, Física, Química e 

Matemática). 

Apresentamos ainda os resultados da Tab. 2 em 

formato gráfico, subdivididos em Bacharelados (Graf. 

1) e Licenciaturas (Graf. 2), cujo percentual de 

evasão de cada curso é anualizado. 
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Gráfico 1 – Taxas de evasão dos bacharelados. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

Observamos, a partir do Graf. 1, que o curso 

com a menor taxa média é Engenharia Elétrica 

Industrial, 11,54% e o bacharelado em Sistemas de 

Informação (BSI) detém a maior taxa média de 

evasão, 22,13%. Percebemos que o percentual de 
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evasão do curso de Sistemas de Informação reduziu 

no período analisado, mas continua sustentando o 

primeiro lugar entre seus pares. 

A Tabela 3 mostra um estudo feito por Saraiva, 

Dantas e Rodrigues (2019), que busca  entender, à luz 

de fatores humanos e sociais,  essa  alta  ocorrência  

de  abandono  do  BSI. A pesquisa foi realizada com 

53 estudantes evadidos, que poderiam escolher mais 

de um motivo que os levaram a sair do curso.  

Selecionamos apenas 4 categorias de motivos, 

apresentadas percentualmente. 

 
Tabela 3 – Categorias de motivos de abandono do BSI. 

CATEGORIA CODIFICADA PERCENTUAL (%) 

Desinteresse pelo curso 47,17 

Estrutura do curso 39,62 

Dificuldades financeiras 32,08 

Dificuldades de aprendizagem 24,53 

Fonte:  SARAIVA, DANTAS e RODRIGUES (2019, p. 5), modificada 

pelos autores, 2021. 

 

Os dados apresentados na Tab. 3 mostram que 

não é possível determinarmos uma única causa para 

a desistência, visto que são inúmeras, não apenas 

técnicas, mas de caráter humano e social. Isso 
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reforça a necessidade de transparência nos dados 

das IES, para que uma modelagem seja realizada, e 

assim o perfil dos acadêmicos seja traçado. 

 

 
Gráfico 2 – Taxas de evasão das licenciaturas. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

Percebemos com o Graf. 2 que as taxas de 

evasão nas licenciaturas são maiores quando 

comparadas às dos bacharelados. No curso de 

Biologia temos a menor taxa média, entretanto, tem 

aumentado anualmente desde 2017. O curso de 
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licenciatura em Física apresentou a maior taxa, 

38,20% no ano de 2015, isto é, mais de 1/3 da turma 

desistiu. Visualizamos também que a taxa média é 

alta para o curso de Física, de 2015 à 2019, sendo 

constatado que não há decaimento substancial. 

Dias e Rabelo (2017) citados por Ferreira (2017, 

p. 2) mostram que, em estudo realizado no subprojeto 

de Física na Universidade Federal de São Paulo, 

observaram que o Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID) contribui para a 

permanência do aluno no curso, no entanto 

pontuam que a evasão ocorre por diversos motivos, 

principalmente pela pouca atratividade da profissão 

aos jovens, em decorrência da desvalorização da 

carreira docente. 

De acordo com Lehman, citado por Ferreira 

(2017, p. 1) quando a desistência ocorre no início da 

graduação, está diretamente relacionada à escolha 

do curso: “por falta de informação sobre a faculdade 

ou sobre o mercado, 44,5% dos alunos acabam 

abandonando o que era seu sonho de realização 

profissional e acabou se tornado a opção errada”. 

Vale ressaltar que, além dos outros impactos, já 

citados, os altos índices de evasão nas IES públicas 

possuem um impacto financeiro para os cofres 

públicos, visto que, nas universidades públicas os 

custos são fixos, e o aumento da evasão implica no 

aumento do custo por aluno efetivamente formado 

do que por aluno inicialmente matriculado. 
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Dessa forma, propomos algumas soluções 

específicas que podem ajudar a dirimir a evasão, em 

especial nos cursos de licenciatura em Física e 

Bacharelado em Sistemas de Informação, que 

figuram como líderes em desistência. Sendo elas: 

● Teste vocacional para os concluintes do 

ensino médio; 

● Inclusão de Física a partir do Ensino 

Fundamental Maior, e Lógica de Programação no 

ensino médio, para que o aluno obtenha informações 

suficientes para escolher ou não essas carreiras; 

● Ampliação de políticas públicas como o 

PIBID, que como vimos, proporciona resultados 

positivos contra a evasão. 

 

Uma solução genérica é a promoção da 

transparência dos dados sobre os alunos desistentes, 

pois isso facilitaria o trabalho estatístico e de 

mineração de dados de pesquisadores que visam a 

construção de um perfil do aluno desistente. 

 

Considerações finais 

 

Neste trabalho apresentamos a taxa de evasão 

nos cursos superiores do IFMA – campus Monte 

Castelo, São Luís, ofertados nas modalidades 

licenciatura e bacharelado. Essa evasão é devida a 

diversos fatores, e tem como causa inúmeros motivos, 

sejam eles humanos ou socioeconômicos, e seus 

impactos vão além da estrutura humana da IES, 
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podendo impactar socioeconomicamente o 

ambiente que a cerca, isto é, implicando na redução 

de profissionais de determinadas áreas, ou 

aumentando os custos por aluno que o governo 

federal deverá arcar. 

Mostramos que, embora haja um aumento, ou 

por vezes constância no índice de evasão, a 

utilização de recursos tecnológicos aplicados na área 

da educação, como mineração de dados e 

estatística, pode ser promissora, pois possibilita a 

construção de um perfil de “aluno desistente”, e 

facilita o combate por meio de ações direcionadas 

ao indivíduo, que podem ser realizadas 

concretamente através de um programa de 

permanência, com viés financeiro, ou ainda um 

programa de prática docente, como é o caso do 

PIBID e outros. 

Elucidamos ainda outras soluções viáveis para 

a redução da evasão, que tratam de dar 

conhecimento prévio da possível área escolhida pelo 

aluno após o vestibular, ainda no Ensino Médio. 

Impedindo que este se encontre desnorteado em 

relação ao curso que escolheu, uma vez que já havia 

sido instruído acerca de tal carreira. 
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A FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS NOS 

ANOS INICIAIS E O USO DAS TECNOLOGIAS 
 

Maria da Guia Ribeiro Araújo Soares 

Aldenor Batista da Silva Junior 

Andrew Vinícius Cristaldo da Silva 
 

Introdução  

 

O presente trabalho foi escolhido pela 

preocupação do andamento da aprendizagem dos 

alunos com a leitura e escrita nos anos iniciais, 

enfatiza a importância desta e do uso tecnológico na 

vida das crianças que oportuniza o trabalho de 

educar com entusiasmo e motivação, além de 

favorecer uma aprendizagem de qualidade. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) 1995 para aprender a ler e escrever 

é preciso pensar sobre a escrita e o que representa 

graficamente a linguagem. Algumas situações 

didáticas favorecem especialmente a análise e a 

reflexão sobre o sistema alfabético da escrita e a 

correspondência fonográfica, exige uma atenção e 

análise tanto qualitativa como a quantitativa. Pois 

revendo toda a sua importância surgiu a 

preocupação com essas crianças de estarem 

alfabetizadas adequadamente. 

Ler e compreender é acima de tudo um 

processo de construção de significados. Por isso, é 

imprescindível o leitor encontrar sentido no fato de 
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efetuar o esforço cognitivo que pressupõe a leitura. É 

interessante ter um conhecimento prévio, obtendo 

confiança nas próprias possibilidades como leitor. 

Dentre as condições refletirem sobre as abordagens 

apresentadas em diversos tipos de textos, onde 

oportunize o aluno a interagir, a conhecer a vivenciar 

a cultura do mundo letrado, tornando assim um leitor 

crítico capaz de transformar a realidade presente nas 

escolas.       

Ler é antes de tudo, compreender, assim 

percebemos que um indivíduo é considerado leitor, 

quando compreende aquilo que lê. Não basta 

apenas decodificar. A leitura está presente em nossas 

vidas de forma intensa, sendo assim utilizada em 

muitas situações do dia a dia, como preencher um 

momento de lazer, informa-se sobre algum ocorrido 

utilizando jornais, seguir instruções e outros. É algo 

crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é 

através da leitura que podemos enriquecer nosso 

vocabulário, obter conhecimentos e ampliar 

horizontes.  

Ler é estabelecer relações entre o texto e o 

conteúdo sistematicamente internalizado sob a 

forma de conhecimentos. Abordamos a questão do 

conhecimento, como resultado de experiências que 

se sobrepõe àquilo que se é e já se sabe. Essa ideia 

reforça nossa concepção de que a pratica da 

escrita, também pode estra atrelada às experiências 

da leitura. Quando evidenciamos aqui a importância 

de se trabalhar a leitura nas séries iniciais, não se 
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entenda a situação de decodificar palavras e frases 

para depois proclama-las de forma ensaiada, porém 

compreender os textos para além das linhas, 

identificando seu sentido e expondo opiniões e 

raciocínio próprio sobre o conteúdo lido. 

Para a realização do presente trabalho foi 

adotada a metodologia de pesquisa bibliográfica, 

sendo esta de grande valia pois possibilita um maior 

incremento ao conteúdo que está sendo explorado. 

Fonseca (2002) define que 

    
A pesquisa bibliográfica é feita a partir 

do levantamento de referências teóricas 

já analisadas, e publicadas por meios 

escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. 

Qualquer trabalho científico inicia-se 

com uma pesquisa bibliográfica, que 

permite ao pesquisador conhecer o que 

já se estudou sobre o assunto. Existem, 

porém, pesquisas científicas que se 

baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências 

teóricas publicadas com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos 

prévios sobre o problema a respeito do 

qual se procura a resposta (FONSECA, 

2002, p. 32). 

   

A pesquisa é o passo inicial para a realização e 

sucesso de um trabalho que tem por finalidade uma 

maior compreensão de como a temática explorada 

pode contribuir para o êxito do conteúdo estudado 
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quando este se alinha com as necessidades do 

trabalho. 

 

A prática da leitura no contexto escolar  

 

Diariamente, recebemos uma variedade de 

informações, através da televisão, do rádio e da 

internet. Vivemos na era da tecnologia, onde tudo 

tem pressa e o tempo custa caro. Partindo desse 

pressuposto, as pessoas preferem ver um filme a ler 

um livro. Ouvir uma notícia pela televisão enquanto 

lavam a louça ou arrumam a casa, ao invés de lê-la 

em um jornal. Diante da constante necessidade de 

fazer tudo rápido, de absorver muitas coisas ao 

mesmo tempo, o ato da leitura está se extinguindo 

em nossa atualidade. 

 A leitura como pratica social é meio que 

poderá conduzir o leitor a resolver seus problemas 

profissionais, pessoais e desenvolver o senso crítico 

sobre diversos assuntos, desta forma, está se torna 

essencial não apenas na formação do aluno, como 

também na formação do cidadão. 

São várias as consequências que a falta de 

leitura traz a vida de um ser humano, e têm reflexo 

principalmente no contexto escolar. Segundo Silva 

(1948 p.64) “escrever e ler são atos complementares, 

um não pode existir sem o outro”, pois como 

sabemos, o letramento é um conceito enraizado na 

alfabetização e frequentemente soa confundidos. 

Ao pensarmos na leitura podemos perceber sua 
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ligação direta com a escrita e a compreensão de 

texto; por isso dar-se a dificuldade de aprendizagem 

ainda maior em alunos que não são leitores ativos. 

Kleiman (2005, p.11) nos diz que letramento não 

é alfabetização, mas a incluem. Em outras palavras, 

podemos dizer que alfabetização e letramento estão 

associados. Pois um completa e dá sentido ao outro, 

visto que, como sabemos, não basta apenas 

codificar e decodificar, é preciso estabelecer 

relações sociais e interpretar e transformar. 

A escola é a instituição responsável por ensinar 

o registro verbal (ler e escrever). É impensável uma 

escola onde a leitura não se faça presente. Pois a 

leitura é instrumento de acesso à cultura e a 

aquisição de conhecimentos. 

Apesar de algumas pessoas terem consciência 

do quão importante é a leitura, ainda é muito comum 

encontrar crianças que afirmam não gostar de ler. A 

pratica da leitura é uma experiência adquirida do 

decorrer da vida, mas cabe a escola oferecer 

subsídios para que esse desenvolvimento aconteça. 

Partindo desse pressuposto, é importante reconhecer 

e ressaltar o papel social da escola na formação de 

leitores. 

Ao trabalhar a leitura é importante reconhecer 

que nenhum aluno chega a escola sem nenhum 

conhecimento de mundo. 
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O conceito de leitura na maioria das 

vezes está relacionado com a 

decifração dos códigos linguísticos e sua 

aprendizagem. No entanto, não 

podemos deixar de levar em 

consideração, o processo de formação 

social desse indivíduo, suas 

capacidades, sua cultura política e 

social. (BRITO, p.3). 

 

O aluno carrega consigo um acúmulo de 

experiências e percepções individuais sobre a sua 

realidade. Nenhum aluno chega a escola sem 

alguma visão de mundo, por isso, ao ler um texto ele 

fara uso das suas experiências e de suas percepções 

do sentindo que o texto carrega. De acordo com 

Furlanetto (1998), o texto não é um objeto acabado. 

Ele é construído através da intertextualidade, de 

recortes e de perspectivas. Sendo assim, texto, 

interlocutor, locutor têm uma relação e interagem 

entre si. Diante disso, é possível afirmar que cada 

interlocutor lê um texto de uma forma diferente. 

 
Isso porque a leitura da palavra é sempre 

precedida da leitura do mundo, e 

aprender a ler, escrever, alfabetizar-se, é 

antes de tudo, aprender a ler o mundo, 

compreender o seu contexto, não numa 

manipulação mecânica de palavras, 

mas numa dinâmica que vincula a 

linguagem e a realidade. A de mais 

aprendizagem da leitura e da 

alfabetização é um ato 
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fundamentalmente político.  (FREIRE, 

1921, p. 48). 

 

Se pensarmos na leitura como um ato social; 

que vai muito além de decodificar um texto, mas sim 

atribuir algum sentido a leitura de um texto, e que é 

que precedida pela leitura de mundo, logo 

entenderemos o viés que a torna indispensável a vida 

do cidadão. Para que a leitura tenha de fato um 

papel no ensino e aprendizagem é necessário que o 

aluno seja estimulado a todo momento, e acabe à 

escola dá a este acesso aos mais variados tipos de 

matérias, que possam facilitar e inserir o aluno no 

hábito da leitura.  

 

O papel do professor na formação de leitores críticos  

 

Discorrer sobre o papel do professor na 

formação de leitor critico ou ainda em qualquer outra 

formação, enquanto seja uma proposta interessante 

soa quase de maneira redundante uma vez que, não 

há como negar a importância do seu papel nas 

formações de um modo geral e, além disso, há 

segurança naquilo que é transmitido por ele. O 

educador quando se encontra a frente de um 

projeto, sendo este de qualquer natureza 

pedagógica, ele passa a ter como função, orientar o 

educando a ter uma visão mais crítica e 

aprofundada. 

Um entendimento critico, isto é, uma leitura 

crítica se faz quando o sujeito tem o poder de 
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concordar ou discordar daquilo que lhe é disposto. 

Assim sendo, ele passa a ter domínio da situação, 

uma vez que não se deixará ser oprimido por falsas 

ideologias e sim ter sua própria visão. O cidadão 

critico tem uma ampla visão de tudo que o cerca, de 

todas as possibilidades de leitura, ele é um indivíduo 

participativo, e não somente expectador, é uma 

pessoa capaz de tomar sabias decisões, e também 

tem a instrução e conhecimento suficiente para uma 

boa argumentação. 

Ponderar respeito a função do profissional 

educador na formação de leitores críticos convém, 

antes de adentrar no assunto, (ré) apresentar a 

significação da figura do professor, enquanto agente 

de mediação dos saberes para os quais se encontra 

dotado de suas vidas, competências e habilidades. 

Para Mato (2012) o professor está além de ser 

apenas um fomentador da transmissão dos 

conhecimentos e, em função disso, afirma que: 

 
(...) O professor exerce uma importante 

função social e política na sociedade, 

por meio de sua atividade homens e 

mulheres podem se apropriar do 

conhecimento produzido pela 

sociedade e assim potencializar sua 

visão de mundo, bem como as formas e 

instrumentos para transforma-lo. (MATO, 

2012, p. 45). 
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A função do mediador consiste em preparar 

todas as pessoas para iniciar uma vida social em que 

eles terão direitos e deveres. Desde as idades iniciais 

a criança no ambiente escolar aprende com o 

profissional da educação que quando eles 

crescerem vão ter que exercer alguma função na 

sociedade, também aprendem que devem 

obedecer às leis, respeitar as pessoas, ajudar o 

próximo, enfim, o educador ensina valores para que 

haja harmonia na sociedade.  

A ação do docente não se prende aos limites 

da sala de aula, mas alcança as esferas do meio 

social, que significa, por exemplo, que para 

professores de diferentes áreas não basta conhecer 

apenas temas referentes ao componente curricular. 

O educador, seja ele de qualquer disciplina, esteja 

preparado para alcançar os possíveis desafios 

encontrados no decorrer de sua profissão e, mais 

ainda está disposto a aprimorar suas informações 

previas e também criar novas perspectivas quanto ao 

conhecimento bruto, assim como uma pedra 

preciosa precisa ser lapidada, o conhecimento que o 

aluno trás de sua vivencia precisar ser aproveitado. 

Para Isabel Maria (2011) o professor atuaria 

também como agente de relações humanas, não 

trabalhar como matéria inerte, mas sobre e com 

pessoas, pelo que afirma: 
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A pratica educativa em sua 

intencionalidade como elemento 

definidor dos saberes implicados na 

formação e, por conseguinte, no 

desenvolvimento do trabalho do 

professor, (...) o professor não trabalha 

com material inerte, mas sim, que ele 

atua sobre e com pessoas. Seu trabalho 

é constituído de relações humanas... 

(FARIA, 2011, p. 24). 

 

Essas relações humanas definidas por Isabel 

Maria (2011) e que seriam mais uma mais uma de 

tantas competências recaídas sobre o professor não 

tem se revelado como uma pratica na realidade 

cotidiana da afinidade professor/aluno o que 

pressupõe que algo está faltando ou sendo 

praticado de maneira equivocada. 

No âmbito das relações humanas 

professor/aluno, segundo Alarcão (2005) ao discorrer 

sobre o educador reflexivo, dois aspectos devem ser 

considerados, quais sejam o conhecimento do aluno 

e das suas características sobre o próprio docente. 

Ela afirma, que: 

 
Sendo o aluno o elemento central da 

ação educativa, é imprescindível que o 

professor detenha conhecimento do 

aluno e das suas características, isto é, 

compreenda seu passado e o seu 

presente, a sua história de 

aprendizagem, seu nível de 
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desenvolvimento, e a sula envolvência 

sociocultural (ALARCÃO, 2005, p.63). 

 

O aluno é um ser que possui uma convivência 

extra sala de aula, o convívio com a sua família, com 

o seu meio implicam em uma série de questões que 

muitas vezes não são levadas em conta no momento 

em que ele está na escola. O comportamento do 

estudante é um dos fatores que exemplificam essa 

questão. Muitas vezes os discentes passam a 

apresentar cansaço, desanimo, falta de motivação e 

até mesmo dormem enquanto o professor está 

apresentando o assunto, isso evidencia que algo está 

acontecendo em sua vida e por isso é necessário que 

o professor tenha um olhar atento a esses detalhes, 

além de buscar estratégias para solucionar tal 

problema.  

O professor necessita compartilhar da vida do 

aluno, precisa se inteirar do que acontece com 

aquele estudante quando ele sai de sala de aula, o 

que ele faz quando chega a seu lar. Para isso é 

imprescindível que o mestre envolva os 

pais/responsáveis do estudante nesse processo de 

ensino. Direcionando a outra visão, é importante 

aproveitar o conhecimento que o educando adquiriu 

antes de chegar a instituição de ensino, valorizar os 

saberes trazidos por eles, incentiva-los a aprimorar 

aquilo que já sabem, ou seja, deve preservar o 

conhecimento de mundo que o educando adquiriu 

no decorrer de sua vida.  

E sobre o professor:  
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(...) o professor como profissional do 

humano (como insisto em chamar-lhe) 

tem uma especial responsabilidade 

dobre a sua atuação pelo que o 

conhecimento de si mesmo, no que é, 

no que faz, no que pensa e no que diz, 

ou o autoconhecimento, que abrange a 

dimensão meta cognitiva e meta 

pratica, é mola impulsionadora do seu 

desenvolvimento pessoal e profissional 

(ALARCÃO, 2005, p. 63). 

 

Não sendo, como citado anteriormente 

‘material inerte” o aluno/leitor possui passado, 

presente e uma história, sendo estes tanto em nível de 

aprendizagem, de desenvolvimento sociocultural, 

todos estes representam aspectos relevantes na 

relação professor/aluno. No que tange o 

conhecimento de si mesmo, o ser, fazer, pensar e 

dizer que irá contribuir. Segundo Alarcão (2005) para 

o seu desenvolvimento pessoal e profissional, o 

professor deve ter um bom desenvolvimento 

intelectual, individual e profissional para que possa 

exercer sua função com maestria. 

O professor precisa utilizar métodos 

diferenciados em sala de aula, isto é, fazer algumas 

dinâmicas distintas em suas apresentações, para que 

assim desperte o interesse do estudante pela leitura 

compartilhada, além disso, o mestre precisa se 

colocar como o principal mediador do 

conhecimento. Sendo assim, ele deve compartilhar o 
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conhecimento adquirido com os seus educandos, 

para assim estimular seus alunos a estudar mais, e ser 

futuramente um profissional, independente da sua 

área de atuação.  

O docente é também um conselheiro, pois 

trabalha com a classe de forma individual e coletiva 

aconselhando-os a serem educados diante dos seus 

semelhantes, e ensinando como conviver em grupo, 

como por exemplo ensinando-os a compartilhar seus 

materiais com a turma. Além disso, é também um 

investigador, uma vez que, a partir do convívio diário, 

das conversas com os alunos, o profissional da 

educação, acaba descobrindo vários fatos 

relacionados à vida pessoas destes, isto é, seus 

problemas, o relacionamento deles com os pais, 

entre outras questões. Sendo assim o papel do 

professor vai além do ato de ministrar aulas, e propõe 

desafios a seus alunos, para que estes estejam 

preparados para à vida. 

Conforme Kleiman, o educador se apresenta 

como mediador do conhecimento, na medida em 

que precisa ser capaz de guiar seus leitores e interagir 

com eles, avaliar as mais variadas estratégias de 

leitura, pesquisar, respeitar os mais variados ritmos dos 

estudantes e conhece-los a cada dia. Deve também, 

criar circunstâncias que envolvam o leitor com o 

texto, o mestre precisa promover situações diferentes 

que atraiam a atenção de toda a turma, pois é bem 

mais gratificante e atraente assistir uma aula 

expositiva diferenciada. 
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Em relação a esse assunto Kleiman assegura: 

 
O professor serve de mediador entre o 

aluno e autor, ele pode oferecer 

modelos para atividade global, como 

pode, dependendo dos objetivos da 

aula, fornece modelos de estratégias 

especificas de leitura, fazendo 

predições, perguntas, comentários. 

(KLEIMAN, 2000, p. 27) 

 

O professor deve mostrar-se aos educandos 

como um agente de grande relevância para o 

processo ensino aprendizagem, fazendo-os valorizar 

sua importância em sala de aula. Todavia formar 

leitores críticos não é tarefa fácil, mas requer, no 

entanto, qualidade aderentes para o aprendizado, 

que não se limitam somente aos recursos materiais, 

deste modo o uso que se comete aos livros e demais 

materiais impressos, porem se torna o aspecto mais 

relevante para o desenvolvimento do ato de ler. 

Além disso, é preciso envolver os alunos na 

leitura, sendo capazes de entender até mesmo o que 

não está explícito. Ou seja, devem identificar os 

dados implícitos para se estabelecer semelhanças 

entre as matérias que está lendo com outros já lidos, 

compreendendo que cada texto pode ser 

interpretado de várias formas dependendo de cada 

leitor, e da visão que ele terá do texto. Compreende-

se que a grande inquietação do educador é como 

proporcionar leituras adequadas para os estudantes 

é como proporcionar leituras adequadas e que 
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envolvam seus estudantes, a fim de despertar neles o 

habito de ler, pois está relacionado ao deleite desse 

ato, entretanto deve se ler com atenção, amor, 

dedicação, pois o entendimento depende de como 

se estuda.  

Além disso, as bibliotecas servem como auxilio 

de aprendizagem, pois nela contem livros diversos, 

que o indivíduo pode escolher para estuda-lo em 

casa ou mesmo na instituição com a ajuda do mestre. 

Kleiman afirma que:  

 
Somente quando se ensina ao aluno a 

perceber esse objeto, que é o texto em 

toda sua beleza e complexidade, isto é, 

como ele está estruturado, como ele 

produz sentido, quantos significados 

podem ser aí sucessivamente revelados, 

ou seja, somente quando são mostrados 

ao aluno modos de se envolver com esse 

objeto, mobilizando os seus saberes, 

memórias, sentimentos, para assim 

compreende-lo, há ensino de leitura. 

(KLEIMAN, 2000, p. 28). 

 

O professor precisa interagir com a turma 

durante suas atividades escolares, fazer com que eles 

compreendam os diferentes sentidos dos textos, a 

diversificada linguagem dos mesmos, pois os 

estudantes precisam encontrar-se envolvidos nas 

tarefas de produção textual, para que possam ser 

verdadeiros leitores críticos e participantes, uma vez 

que a leitura de novos livros estabelece relação entre 
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o leitor e o autor, sendo que ler é uma forma de 

compreender também os acontecimentos da época 

em que o livro foi escrito, fazendo relação com os 

acontecimentos da atualidade. 

O leitor competente desempenha habilidades 

em solucionar enigmas que podem conter no texto, 

para facilitar sua compreensão o professor pode fazer 

comentários dentro da classe, porquanto deve fazer 

questionamentos sobre algumas passagens do texto, 

assim como, levar os alunos a identificar a principal 

ideia, e também estabelecer conclusões implícitas 

sobre o que foi lido, utilizando como base leituras já 

realizadas. 

Lorenzi e Pádua (2012) destacam que a 

formação de um leitor proficiente é um dos principais 

objetivos do ensino da língua portuguesa; a escolas 

se encontram abarrotadas de livros paradidáticos, 

sem, no entanto, conseguirem despertar o interesse 

dos alunos pela leitura. Contudo, a formação do leitor 

critico exige muito do educador, assim, é necessário 

que este procure um método que desperte e incite a 

curiosidade do educando e o desejo de ler. É de 

extrema importância que o profissional da educação 

incentive os alunos a cultivar o habito da leitura, 

procurando sempre ter uma visão crítica acerca do 

que está lendo. 
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O professor e aluno – interação no processo de 

formação de leitores críticos. 

 

A formação de leitores críticos é um processo 

que deve se concretizar de maneira solida e 

dinâmica. Sólida diante da pretensão de um 

procedimento consistente e duradouro, não sendo 

sujeito a estagnação do desuso e dinâmica pela 

possibilidade de abrangência de praticar a leitura. 

 
O professor deixa de ser um mero 

transmissor de conteúdo e técnica e 

assume o papel de orientador e 

facilitador de aprendizagem. Para isto, 

ele necessita, de um lado, aprofundar-se 

de conteúdo referente as questões de 

leitura e, de outro lado, ter um bom 

conhecimento das crianças que lhe são 

confiadas, uma atitude positiva e atenta 

aos alunos, uma sensibilidade pelos 

interesses de cada um. Tem também 

que conhecer a realidade social dos 

pais e as questões de acesso aos bens 

culturais produzidos no passado e no 

presente. (BARBOSA, 1994, p. 137-138). 

 

O professor não concentra seu papel apenas 

na transmissão de conteúdo, porquanto sua ação 

não é manipular a mente dos alunos, com ideias 

inflexíveis, a função do professor vai além do ato de 

fazer uma profecia, ele está da posição de orientar o 

estudante a compartilhar conhecimentos. Deste 

modo ele ensina e também aprende, pois entende 
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que o educando, tem também capacidade de 

transmitir saberes ao professor, uma vez que este 

profissional não detém de todo o saber.   

O docente precisa assumir sua função e ter 

compromisso em exerce-la, pois se trata de um 

trabalho, que exige além de tudo, muito amor, 

compreensão, dedicação e paciência. Ensinar os 

alunos é uma tarefa árdua, pois precisa de muito 

esforço por parte do educador, e também por parte 

dos alunos que devem estar dispostos a aprender. 

Para além dos esforços, o ser professor é uma tarefa 

muito prazerosa e gratificante, pois traz uma 

sensação de dever cumprido quando constata que 

seu aluno passa a alcançar patamares maiores, e 

sendo um membro participante da sociedade, que 

age com criticidade diante dos obstáculos da vida. 

É necessário frisar que é papel do professor a 

formação de leitores críticos e conscientes do seu 

papel na sociedade, é também necessário ressaltar 

que esta não é uma atribuição somente do professor 

de língua portuguesa, mas sim de todos, 

independentemente da disciplina que ministra. 

(KLEIMAN, 2007), ou seja, ensinar a ler e escrever, 

particularmente formar leitores críticos, é tarefa de 

todos os docentes, refletindo assim que quando todos 

se mostrarem preocupados com a formação de seus 

leitores, o sucesso de tal tarefa será garantido. 

Outro aspecto relevante é a importância do 

diálogo entre os sujeitos, que em questão esta as 

partes que envolvem professor e aluno: 
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[...] o diálogo é uma exigência 

existencial. E, se ele é encontro em que 

se solidarizam o refletir e o agir de seus 

sujeitos, endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode 

reduzir-se ao ato de depositar saberes de 

um sujeito no outro, nem tampouco 

torna-se simples troca de ideias a serem 

consumidas pelos estudantes. (FREIRE, 

2005, p. 91). 

 

O diálogo é um importante instrumento para a 

educação, pois é o principal meio para que o 

docente e o discente possam se relacionar de forma 

harmoniosa, contribuindo assim no desenvolvimento 

de competências importantes para formação do 

indivíduo. A conversa é o caminho certo para se 

concretizar o processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que, os sujeitos de quem se fala são agente 

transformador e agente de transformação, isto é, o 

mestre é capacitado para mudar a realidade do 

aluno, e este é o sujeito a ser moldado pelo professor, 

e assim, ambos através das relações estabelecidas 

dentro e fora da sala de aula conseguem alcançar 

seus objetivos.  

 
[...] a leitura crítica é condição para a 

educação libertadora, é condição para 

a verdadeira ação cultural que deve ser 

implementada nas escolas [e nas 

bibliotecas]. A explicação para esse tipo 

de leitura que está longe de ser 
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mecânica, isto é, não geradora de 

novos significados. (SILVA, 2005, p.51). 

 

A leitura crítica é objeto libertador, porquanto, 

o indivíduo que aprende a realizar esquema, não só 

de textos escritos, mas de todos os assuntos que o 

cercam, saberá ter uma melhor postura frente a 

sociedade. O caráter crítico está relacionado ao 

poder libertador que ele possui. Esse tipo de leitura 

tem como sinônimo a verdade, o correto, isto é, 

contem instrução necessária para o discernimento do 

que correto ou incorreto. 

A leitura crítica não é mecânica, visto que, é 

uma pratica reveladora e inovadora que estimula as 

pessoas as buscarem os seus direitos e não se 

tornarem pessoas submissas diante da realidade 

imposta a elas, sendo assim, entende-se que desde 

pequeno é preciso incentivar os educandos a lerem, 

para que se tornem leitores críticos e não serem 

oprimidos diante de qualquer texto que seja 

apresentado a eles, nesse contexto, o papel do 

professor é fundamental, ele que dá suporte a 

aquisição do aluno a competência de ler de maneira 

crítica e consciente. Para isso, é importante que o 

professor faça uma análise inicial em sua turma e 

procure conhecer o gosto de seus alunos: 

 
(...) o professor deve proporcionar 

atividades inovadoras, procurando 

conhecer os gostos de seus alunos e a 

partir de aí escolher um livro ou uma 
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história que vá ao encontro das 

necessidades da criança, adaptando o 

seu vocabulário, despertando esse 

educando para o gosto de ler, 

deixando-o se expressar. (SOUZA, 2004, 

p.223). 

 

Dessa forma, o professor deverá apresentar a 

seus educandos, leituras que vão de encontro com os 

gostos deles, pois entende-se que este fator é 

essencial no processo de leitura dos alunos, caso 

contrário o aluno tenderá a abandonar a leitura 

antes de concluí-la. 

Sendo assim, é preciso que o mestre oriente a 

leitura de seus alunos de acordo com seus gostos 

(inicialmente) e conforme suas vivencias, ou seja, seus 

conhecimentos de mundo, ir avançando nesse 

aspecto, pois não adianta forçar o estudante a 

realizarem leituras que são desinteressantes a eles, 

visto que, não contém nenhum conhecimento prévio 

sobre o assunto, o que fará com que o aluno resista 

ao hábito da leitura e possivelmente fique 

desmotivado e no futuro se torne e um adulto sem 

nenhum domínio da leitura significativa.  

Segundo Dolz Schneuwly (RODRIGUES- JUNIOR, 

2004) os professores deveriam propiciar o contato dos 

alunos com: Textos da ordem do narrar; Textos da 

ordem do relatar; Textos da ordem do descrever 

ações; Textos da ordem do expor; Textos da ordem 

do argumentar; 
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O texto narrativo é muito interessante no 

incentivo à leitura, enquanto estimula os educandos, 

na medida é um tipo textual muito frequente. Muitos 

gêneros textuais são do tipo apresentado e são fáceis 

de serem compreendidos. Histórias infantis, contos, 

romances, fabulas, são exemplos de textos que se 

apresentam nesse contexto. 

Textos descritivos de acordo com Dolz e 

Schneuwly (2004), também devem ser 

proporcionados aos educandos, para que eles 

aprendam tanto a descrever quanto perceber as 

características dos objetos, dos cenários, ou mesmo 

dos personagens contidos nos textos que eles terão 

contato. 

E, principalmente, é de suma importância que 

o aluno tenha conhecimento à cerca de textos 

argumentativos, pois é através deste que ele 

aprenderá a emitir sua opinião, a tornasse um leitor 

capaz de argumentar e expor suas ideias. É nesse 

sentido, que o indivíduo que possui contato com esse 

tipo de texto, aprendera a expor suas opiniões, as 

quais podem ser a favor ou contra determinada tese. 

É extremamente relevante que o educando aprenda 

a relatar, seja oralmente ou mesmo por meio da 

escrita, assim como o texto de ordem expositiva que 

incentivará o aluno a expor suas ideias. 

Esses tipos de textos são fundamentais no 

processo de ensino, por isso é essencial que o 

educador propicie aos indivíduos o conhecimento a 

cerca desse assunto, para que o estudante consiga 
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diferenciar cada um e também aprenda a produzir 

narrações, dentre outras competências. A formação 

de leitores críticos é um dos principais objetivos de 

formação do processo ensino aprendizagem sendo 

de grande valia a utilização dos recursos 

tecnológicos nessa formação, mas para que isso 

ocorra é indispensável que estes leitores tenham 

disciplina na utilização dessas ferramentas e saibam 

distinguir a importância que elas exercem em suas 

vidas. Tal situação só será possível se desde os 

primeiros contatos da criança com a escola e com 

esses recursos ela compreenda importância que há 

em ela possuir ou ter estimulada sua capacidade de 

organização, os meios tecnológicos nesse sentido são 

fundamentais pois tem a capacidade de aproximar 

o leitor do conteúdo com a realidade mais profunda 

através de livros digitais e ou outras tecnologias.    

 

O uso da tecnologia nos anos iniciais para a 

formação de leitores críticos 

 

O ensino fundamental tem seu ciclo composto 

do 1º ao 9º ano, tem por divisão ainda o ensino 

fundamental menor que vai do 1º ao 5º ano e o 

fundamental maior que vai do 6º ao 9º ano, dentro 

do fundamental menor se encontra o ciclo de 

alfabetização que vai do 1º ao 3º ano, sendo este de 

grande relevância para o sucesso de todo o processo 

ensino aprendizagem que se segue, pois é o período 

em que a criança está em fase de desenvolvimento 
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e isso implica em todas as suas áreas, incluindo a 

cognitiva. De acordo com Noemi (2019), o ensino 

fundamental como um processo que, embora 

demorado, é muito importante na vida da criança. 

   
O ensino fundamental é um período 

bastante longo e que, portanto, 

abrange uma série de etapas 

importantíssimas da vida de um 

estudante. Os alunos entram no ensino 

fundamental quando crianças e o 

deixam quando já são adolescentes. 

Respeitar todas essas particularidades é 

fundamental para o sucesso do ensino. 

Com o passar do tempo, a maioria dos 

especialistas em educação têm 

observado que há, sem dúvidas, uma 

série de vantagens na utilização da 

tecnologia no dia a dia escolar. O 

primeiro benefício disso é o 

engajamento quase que instantâneo de 

toda a turma, que faz parte de uma 

geração altamente conectada. 

(NOEMI, 2019, s/p) 

 

Nesse sentido se revelam importantes a 

utilização de diversas ferramentas que tornem o 

processo ensino aprendizagem mais fácil, diante disso 

é que se pode incluir a utilização dos recursos 

tecnológicos em sala de aula, ou as chamadas 

Tecnologias da Informação que acabam por tornar o 

papel de ensinar mais fácil, pois a tecnologia tem a 

capacidade de aproximar o aluno da realidade que 
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se cria em sua mente da realidade real dos fatos. 

Amadeu (2016) expõe que, 

 
A cultura digital é a cultura em rede, a 

cibercultura que sintetiza a relação entre 

sociedade contemporânea e 

Tecnologias da Informação (TI's). Ao 

mesmo tempo que a cultura digital 

abriga pequenas totalidades e seu 

significados, mantém-se desprovida de 

fluxos, de conhecimentos e de criações, 

que dá corpo e identidade às 

organizações que delas se constituem. 

(AMADEU, 2016, p.20). 

 

O processo de aprendizagem deve ser, 

portanto, um momento propicio da utilização de 

ferramentas metodológicas que vem a facilitar o 

trabalho tanto do professor como da família, sendo 

que ambos possuem papel fundamental quando o 

assunto é aprendizagem. O professor exerce um 

papel de grande valia e precisa estar preparado e 

capacitado para utilizar-se de todos os recursos 

possíveis, sabendo que o sucesso do processo ensino 

aprendizagem passará também por suas mãos e do 

conhecimento e habilidades que este possui de fazer 

com seus alunos despertem o desejo de aprender.  

 
Para trabalhar com as tecnologias de 

comunicação e informação nas salas de 

aulas é necessário que se tenha como 

objetivo uma formação que vise o 

desenvolvimento intelectual, emocional 
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e corporal do aluno, para que ele possa 

criar, recriar e repensar as suas atitudes 

frente às novas tecnologias. Para que 

esse trabalho seja proveitoso, os 

professores devem acreditar em si 

mesmos, nas ideias que defendem. 

Como se sabe, é preciso que os 

professores tenham uma formação 

eficaz, que deve estar aberto às 

mudanças, e que não sejam obrigados 

a implementar as novas tecnologias se 

não estão convictos que essa mudança 

será benéfica para o processo ensino-

aprendizagem. (RIBEIRO, 2019, p. 20) 

 

Não apenas o professor, mas também a escola 

em geral precisa buscar meios que visem o 

atendimento das necessidades de todos os seus 

alunos, sendo necessário a utilização de mecanismos 

que facilitem a aprendizagem de todos, nessa 

configuração é que fica evidente a importância que 

as ferramentas tecnológicas têm no processo de 

aprendizagem. Sua utilização em sala de aula as 

vezes não é tão bem aceita pelos professores, pois 

implica em mudanças de postura como também na 

necessidade de uma atualização que as vezes é 

bastante trabalhosa. BARBOSA (2014, p. 27) aponta 

que o “debate sobre os impactos sociais das TIC’s 

(Tecnologias da Informação e Comunicação), é uma 

expressão que se refere ao papel da comunicação 

(seja por fios, cabos, ou sem fio) na moderna 

tecnologia da informação. Entende-se que TIC’s são 

todos os meios técnicos usados para tratar a 
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informação e auxiliar na comunicação, o que inclui a 

hardhare de computadores, rede e telemóveis. Em 

outras palavras, TCI’s consiste em TI, bem como 

quaisquer forma de transmissão de informações e 

correspondem a todas as tecnologias que interferem 

e mediam os processos informais e comunicativos dos 

seres. Ainda, podem ser entendidas como um 

conjunto de recursos tecnológicos integrados entre-

se, que proporcionam por meio das funções, a 

automação, comunicação e facilitação dos 

processos de negócios da pesquisa cientifica, e 

ensino aprendizagem. No sistema educacional não é 

recente e tem alimentado o fortalecimento de uma 

agenda para as políticas públicas no campo da 

educação” (BARBOSA, 2014, p.27). Ele complementa 

ainda citando a necessidade de existir antes de 

qualquer coisa um “provimento de infraestrutura de 

acesso, os programas de fomento ao uso das TIC no 

âmbito escolar têm como ponto de partida uma 

expectativa de profundas mudanças nas dinâmicas 

de ensino-aprendizagem” (BARBOSA, 2014, p.27). 

Nessa configuração de ensino é importante 

destacar que o professor passa exercer um papel 

decisivo para a utilização da tecnologia em sala de 

aula tenha sucesso e colabore de forma significativa 

no ambiente escolar. Bueno e Santos (2014) afirmam 

que 

 
Além de o professor possuir 

conhecimentos técnicos a uma prática 

com uso de tecnologia, precisa também 



Silva Junior, Araújo Lima, Jesus Santos & Silva Junior (Orgs) 

 
170 

saber o porquê do uso de tal recurso, ou 

seja, conhecer as possibilidades que esse 

tipo de tecnologia pode oferecer e que, 

geralmente, o lápis e papel não 

oferecem. E não menos importante, é 

preciso que o professor alfabetizador 

tenha consciência de que está 

trabalhando com crianças, e que estes 

alunos pensam como crianças. Sendo 

assim, na hora de escolher um recurso 

tecnológico, deve-se levar em conta, a 

parte lúdica e se as crianças vão se 

interessar pela atividade. No momento 

de planejamento das atividades, é 

necessário que as mesmas possibilitem 

que as crianças reflitam e busquem as 

respostas para suas dúvidas, realizando 

as conexões com o seu cotidiano. 

(BUENO; SANTOS, 2014, p. 138-139) 

 

Como complemento dessa afirmação vem o 

que expõe Sforni (2015), quando retrata a 

necessidade que há em o professor se utilizar dos 

recursos tecnológicos com o objetivo de dinamizar 

cada vez mais suas aulas. 

 
Para que a ação do professor não seja 

uma repetição irrefletida de 

procedimentos presentes em livros 

didáticos ou em modelos de aula 

disponíveis na mídia, o conhecimento 

acerca das bases teóricas nas quais as 

metodologias e técnicas estão 

assentadas faz-se necessário. Para que 



Diálogos em Informática na Educação 

 
171 

ele seja sujeito de sua própria ação 

(SFORNI, 2015, p.4). 

 

Essas ações a serem desenvolvidas em sala de 

aula devem resultar em um processo ensino 

aprendizagem onde todas as ferramentas sejam 

uteis, incluindo o uso da tecnologia. MORAN (2013) 

define que 

 
A criança também é educada pela 

mídia, principalmente pela televisão. 

Aprende a informar-se, a conhecer -os 

outros, o mundo, a si mesmo a sentir, a 

fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo, 

"tocando" as pessoas na tela, que lhe 

mostram como viver, ser feliz e infeliz, 

amar e odiar. A relação com a mídia 

eletrônica é prazerosa -ninguém obriga -

é feita por meio da sedução, da 

emoção, da exploração sensorial, da 

narrativa -aprendemos vendo as estórias 

dos outros e as estórias que os outros nos 

contam. (MORAN, 2013, p.50) 

 

Portanto, fica notória a importância que o uso 

das ferramentas tecnológicas tem sobre o processo 

de aprendizagem, bem como de sua capacidade 

de tornar as aulas cada vez mais atrativas, pois 

acaba possibilitando ao professor uma maior caixa 

de ferramentas para que ele possa assim ministrar 

suas aulas com muito mais acessos a diversos 

materiais como vídeos, áudios, slides, entre outos. Em 

2018 através da implementação da BNCC – Base 
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Nacional Comum Curricular foram criadas 

competências que abordaram a utilização das 

ferramentas tecnológicas na formação, uma de suas 

competências ficou estabelecido que:  

 
Competência 5: Compreender, utilizar e 

criar tecnologias digitais de informação 

e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva. (BNCC, 2018) 

 

Nessa perspectiva as competências descritas 

via BNCC somam-se a outras vertentes que tornam a 

utilização das ferramentas tecnológicas em sala de 

aula um momento mais constante seja na 

aprendizagem de forma geral, ou até mesmo na 

formação de um leitor mais crítico. Rosa, Vieira e 

Fernandes (2010) citam a LBD – Lei de Diretrizes e Base 

da Educação que em 2016 passou a inserir a 

tecnologia na escola.   

 
A partir de 2006, a LDB inseriu a 

tecnologia na escola e amplia isso para 

o ensino superior a fim de projetar maior 

alcance na formação de jovens de 

modo mais amplo. Nesse trajeto, a 

escola passou a ser espaço de discussão 

e a ela cabe letrar, usando ferramentas 
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tecnológicas para mediação de 

conhecimento. Também o Ensino 

Superior se torna espaço de ciência e 

tecnologia através de disciplinas de TI 

que incentivem o uso das tecnologias 

nas diversas áreas. (ROSA; VIEIRA; 

FERNANDES, 2010 p.04) 

 

A inserção da tecnologia ao processo 

ensino aprendizagem visou tornar esse processo mais 

eficiente como expõe o Plano Nacional de 

Educação quando em suas metas objetiva fomentar 

o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de 

práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a 

alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), 

consideradas as diversas abordagens metodológicas 

e sua efetividade. (PNE, 2014). Portanto, é necessário 

compreender a importância que os meios 

tecnológicos exercem em reação a formação de 

leitores que sejam cada vez mais criteriosos. 

 

Considerações finais  

 

Durante este estudo sobre a formação de 

leitores, pode-se perceber que a leitura tem uma 

tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade em 

transformação: a de seguir como agente de 

formação e transformação dos indivíduos. Ela é 

fundamental para o crescimento intelectual dos seres 

humanos, porque permitem no decorrer dessa 
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habilidade que indivíduo experimente várias 

sensações. 

A finalidade deste trabalho não foi esgotar o 

assunto, mesmo porque as discussões sobre a 

importância da leitura abrangem vários pontos de 

vista e várias nuances, tanto teóricas como 

metodológicas. O que se buscou foi propor situações 

de discussão sobre a importância da leitura, e como, 

aliada ao uso tecnológico ela se tornou uma 

ferramenta indispensável para o pleno 

desenvolvimento humano. 

Vimos que a família precisa estabelecer uma 

parceria com a escola - mais especificamente 

durante a infância, mostrando a seus filhos a 

importância e o poder da leitura, para que estes 

desenvolvam este hábito como algo prazeroso. 

Portanto este trabalho teve por objetivo 

esclarecer que ler não é apenas passar os olhos por 

algo escrito, nem fazer a versão oral descritos, mas sim 

formar leitores com espaço na sociedade com 

interação sistemática com a informação veiculada 

cotidianamente, e, por conseguinte, formar cidadãos 

críticos na construção e reconstrução de novos 

conhecimentos, fazendo como que o indivíduo se 

perceba como indivíduo histórico e social. 

Partindo desse princípio, percebemos que a 

leitura é importante em todos os níveis educacionais 

e deve ser iniciada e incentivada desde a 

alfabetização e permanecer durante toda a vida 

escolar e social do indivíduo, através de uma parceria 
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entre família e escola, pois ela se constitui como uma 

forma de interação entre as pessoas de qualquer 

área de conhecimento. 

 

Ensinar exige criticidade do aluno 

 

A curiosidade como inquietação indagadora, 

como inclinação ao desvelamento de algo, como 

pergunta verbalizada ou não, como procura de 

esclarecimento, como sinal de atenção que sugere 

alerta faz parte integrante do fenômeno vital. Não 

haverá criticidade sem a curiosidade que nos move 

e que nos põe pacientemente impacientes diante do 

mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo 

que fazemos. Como manifestação presente à 

experiência vital, a curiosidade humana vem sendo 

histórica e socialmente construída e reconstruída 

precisamente porque a promoção da ingenuidade 

para  criticidade não se dá automaticamente ,uma 

das tarefas precípuas da prática educativo 

,progressista é exatamente o desenvolvimento da 

curiosidade crítica  ,insatisfeita, indócil .Curiosidade 

com que podemos nos defender de “irracionalismo 

“decorrentes  do ou produzidos por certo excesso de 

“racionalidade” de nosso tempo altamente 

tecnologizado. E não vai nesta consideração 

nenhuma arrancada falsamente humanista de 

negação da tecnologia e da ciência. Pelo contrário 

é consideração de quem, de um lado não diviniza a 

tecnologia, mas de outro, não diaboliza. De quem a 
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olha ou mesmo a espreita de forma criticamente 

curiosa (Paulo Freire Pedagogia da Autonomia, 

saberes necessários á prática educativa.   São Paulo:   

22ª Edição pag. 36 1996). 
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Núbia Oliveira da Silva 

 

Introdução 

 

Em dezembro de 2019, houve um surto de uma 

pneumonia grave de origem desconhecida, referida 

pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China. Em 

9 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), reconheceu o SARS-CoV-2, um novo 

coronavírus, como o vírus causador da pandemia na 

China e em outras partes do mundo ( Zhang, Ma, 

2020). No dia 10 de janeiro, a primeira sequência de 

DNA do SARS-COV-2 foi publicada por pesquisadores 

chineses. Em 30 de janeiro, a OMS declarou a 

epidemia uma emergência internacional. Diversos 

países já haviam notificado a importação do vírus, ao 

final de janeiro. No Brasil, em 7 de fevereiro, havia 9 

casos em investigação, mas sem registros de casos 

confirmados (Lana et al, 2020). 

O primeiro caso foi registrado no Brasil em 25 de 

fevereiro de 2020 pelo Ministério da Saúde do Brasil 
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(MS-Brasil) (LIMA D. L. F., 2020). Com a chegada da 

COVID-19 no Brasil, várias ações de controle e 

prevenção para combater a propagação do vírus, 

foram tomadas pelas autoridades sanitárias. Medidas 

essas, que ocorreram de formas distintas em cada 

região do país, no entanto a medida mais adotada 

foi o distanciamento social, denominada pela 

sociedade e pela imprensa como isolamento social, 

para melhor compreensão (Bezerra,2020).  

Diante da decorrência da pandemia de 

COVID-19, foi decretado pelo governo federal, por 

meio da portaria nº 340, de 30 de março de 2020, 

recomendações sobre medidas para o 

enfrentamento da emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional decorrente de infecção 

humana pela COVID-19, no âmbito das 

Comunidades Terapêuticas (DOU,2020). As 

recomendações básicas para o vírus não se 

propagar é manter o distanciamento social e, além 

disso, a correta higiene das mãos, em consonância 

com o uso de mascaras. Vários países afetados 

tomaram medidas para impedir a contaminação em 

grande escala. As recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) foram emitidas para 

medidas em todas as repartições em especial a 

paralização de aulas presenciais. (WHO, 2020.b) 

Uma das medidas adotadas por vários países 

para conter a propagação do vírus, foi paralisar as 

aulas presencias, em instituições de ensino, públicas e 

privadas, provocando impactos de mais de 70% na 
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população estudantil mundial (UNESCO,2020). Não 

obstante, no Brasil as paralisações foram graduais, 

ficando a critério dos governos Estaduais. No 

Maranhão por exemplo, decretou-se estado de 

quarentena em 16 de março de 2020.Sendo as aulas 

suspensas por 15 dias, logo depois por tempo 

indeterminado (MARANHÃO,2020). 

A medida foi uma das formas de manter a 

segurança dos alunos e a manutenção do ensino, 

sem maiores prejuízos ao setor educacional, 

necessitando também de treinamentos e formação 

continuada aos professores além de reforçar a 

tecnologia tanto em quantidade quanto em 

qualidade (SILVA & TEIXEIRA, 2020). Da mesma 

maneira, vale ressaltar que as dificuldades que os 

professores vivenciam atualmente, em períodos de 

pandemia, obtiveram maior enfoque no quesito 

preparação e recursos tecnológicos, no primeiro, a 

falta de formação continuada voltada para o uso de 

recursos tecnológicos atingiu de forma 

preponderante o ritmo da educação no Brasil, 

(MARTINS & ALMEIDA,2020), em segundo , após as 

escolas posicionarem-se de maneira remota vieram 

junto outras problemáticas para o profissional devido 

os alunos e professores permanecerem em casa , 

além de ter levado uma mudança importante no 

modo de pensar quanto às atividades escolares 

,dentre elas ,plataformas digitais acessados de 

maneira gratuita , entre tanto, nem todos os docentes 

possuem acesso direto com as ferramentas e 
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propostas oferecidas pelas instituições , fomentando 

mais ainda que a problemática pode ir além do 

domínio de tecnologias e sim da igualdade quanto 

ao acesso aos instrumentos tecnológicos e 

plataformas oferecidas ( SILVA & TEIXEIRA, 2020) 

A pesquisa será realizada com professores do 

Centro de Ensino Iris Bulgarelli (CEIB), uma escola 

localizada na zona rural, à 30 km da Cidade de 

Carolina-MA, situada no povoado Itapecuru, onde já 

realiza seu trabalho há mais de 20 anos, a escola 

recebe alunos de todos as regiões, inclusive as mais 

distantes, como por exemplo fazendas e pequenos 

povoados que não possui ensino regular.  

Diante disso, viu-se a necessidade de investigar 

por meio de questionário online as dificuldades 

encontradas pelos professores e os métodos 

aplicados para a avaliação do aluno, além de trazer 

à luz, quais as maiores dificuldades dos alunos 

segundo os professores. Será investigado também o 

índice de evasão escolar na escola CEIB no atual 

cenário de pandemia. 

 

Metodologia 

 

A fim de atender melhor aos objetivos 

propostos, realizamos um estudo descritivo 

exploratória, de abordagem qualitativa. Fez-se o uso 

de questionário como ferramenta para coleta de 

dados, a fim de descrever, experiências, processos, 
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situações e fenômenos vividos pelos próprios 

participantes da pesquisa (MINAYO,1993). 

Nesse local foi aplicado questionário a 11 

professores da rede pública, embora não moradores 

do povoado, mas se deslocam ao local toda 

semana. Os critérios de exclusão foram: professores 

que não fizessem parte do quadro de docentes da 

instituição. 

Ademais, a construção do questionário foi 

realizada pelos autores deste trabalho entre os dias 20 

e 28 de novembro de 2020. O questionário foi 

aplicado entre os dias 10 e 15 de dezembro de 2020. 

Sua estrutura contém 20 perguntas, divididas em duas 

categorias: relacionadas ao ensino remoto, 

experiência vivenciada pelos professores. A 

divulgação ocorreu por meio de convites com uso de 

links https://forms.gle/Zg4sibqKW4zDKoNB6 enviados 

por e-mail, bem como por mensagens 

compartilhadas por aplicativos de mensagens 

virtuais, direcionadas apenas aos professores que 

fazem parte do quadro de funcionários da escola 

descrita no cenário da pesquisa. Devido à pandemia 

por COVID-19, e o contexto de isolamento social, a 

única forma de acesso aos professores da rede de 

ensino da Escola Íris Bulgarelli foram os aplicativos de 

mensagens e e-mails. Os dados obtidos nos 

questionários foram organizados e analisados por 

meio de gráficos e tabelas do Google Formulários, 

Excel. 
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Ensino Remoto em tempos de pandemia 

 

De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) foi declarado no dia 09 de março de 

2020 que a COVID-19 é uma doença infecciosa 

provocada por vírus que se propaga em humanos, 

sobretudo a partir de gotículas desenvolvidas quando 

uma pessoa contaminada espirra, fala ou tosse. 

Depois de dois dias, foi comunicado pela OMS que a 

COVID-19 se caracterizava como pandemia, devido 

aos mais de 118 mil infectados, em 114 territórios 

naquele momento, dos quais 4.291 pessoas vieram a 

óbito pelo Coronavírus (OMS, 2020). 

Nesse contexto houve a necessidade urgente 

de toda a sociedade se mobilizar e buscar se adaptar 

as mudanças ocorridas em todos os setores seja ele 

econômico, social e inclusive referente ao sistema 

educacional, que necessitou estabelecer uma nova 

perspectiva para conseguir se adaptar a esse novo 

aspecto social. Como uma forma de prevenir o 

contágio da doença nesse período anormal, a OMS 

orientou o distanciamento social entre as pessoas 

(MÉDICI; TATTO; LEAO, 2020). Essa medida muito 

importante para o controle da propagação da 

doença passou a ser incompatível com o dia a dia 

escolar. Visto que existe enorme dificuldade de 

conter a proximidade entre pessoas que circulam no 

mesmo ambiente escolar, além da característica 

estrutural das salas, muitas vezes, lotadas, que 

proporcionam as aglomerações, tornando assim 
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impossível a realização de aulas presenciais (MÉDICI; 

TATTO; LEAO, 2020). 

Diante de todas as catástrofes ocasionadas por 

essa pandemia de 2020, a área educacional tem 

sofrido bastantes consequências, a paralisação do 

ensino presencial em todas as escolas, tanto públicas 

como privadas, atingiu pais, alunos professores e toda 

a comunidade escolar, em todos os níveis de ensino. 

Situação que interfere na aprendizagem, desejos, 

sonhos e perspectivas de muitos discentes, 

provocando um sentimento de adiamento de todos 

os planos no contexto educacional. Vale destacar 

que essa mudança gerou uma interferência na vida 

familiar de todos os parentes, variações de rotinas 

trabalho e ocupações (MÉDICI; TATTO; LEAO, 2020). 

A organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), no dia 18 

de março de 2020, confirmou que 85 países fecharam 

totalmente as atividades presenciais para amenizar o 

contato com o novo coronavírus, atingindo 776,7 

milhões de jovens e crianças estudantes, sendo assim, 

foi optado pelo ensino completamente a distância, 

decisão tomada após discussão ocorrida em evento 

que os governos de 73 países participaram 

virtualmente (UNESCO, 2020). 

Diante dessa perspectiva, a sociedade tem 

buscado soluções para que a educação seja viável 

de outro jeito. Para isso, é importante a busca por 

novos métodos de ensino que permitam manter as 

orientações da OMS sobre o isolamento social. Uma 
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das soluções mais debatidas nesse contexto é a 

utilização de tecnologias digitais de comunicação e 

informação (TDIC) (MÉDICI; TATTO; LEAO, 2020). 

A proposta de educação ofertada por meios 

tecnológicos sempre trouxe alguns obstáculos, 

principalmente pela falta de preparo/capacitação 

dos professores no manuseio de suportes 

tecnológicos (ROSA, 2020). Goldbach e Macedo 

(2007) relatam que é muito importante que os cursos 

de atualização dos docentes proporcionem várias 

estratégias de ensino modernas, como o uso de 

equipamentos de informática, para aperfeiçoar o 

modo de ensino. Inesperadamente, por conta da 

pandemia do coronavírus, os docentes passaram a 

ajustar os planos de aula, focalizar em novas 

estratégias e adaptaram os espaços nas suas casas 

tentando assim adequar o ensino presencial a 

realidade do ensino desenvolvido a distância. 

No atual momento de pandemia, os docentes, 

num contexto de extrema urgência, tiveram que 

passar a organizar aulas remotas, atividades de 

ensino mediadas pela tecnologia, mas que se 

orientam pelos princípios da educação presencial 

(ROSA, 2020), necessitando possuir habilidades com 

várias ferramentas voltadas para o manejo 

tecnológico, como, por exemplo: Google Meet, 

Plataforma Moodle, Chats e Live (Transmissão ao 

vivo). 
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Resultados e discussão 

 

Durante a execução da pesquisa, foi de uso 

obrigatório as repostas somente por meio eletrônico, 

logo, todos os entrevistados possuem acesso à 

internet, o que já responde uma das perguntas 

aplicadas no questionário. SILVA et al., 2020, em uma 

de suas pesquisas constatou que professores ainda 

que possuam uma ferramenta tecnológica com 

acesso à internet, esse acesso não é fácil pois nem 

sempre é o suficiente para garantir as aulas, pois a 

rede de internet utilizada pelo docente, muita das 

vezes não possui cobertura capaz de suportar as 

plataformas digitais usadas para ministrar aulas, por 

fim acabam por buscar na própria instituição ou com 

vizinhos, percebe-se a necessidade desse apoio ao 

docente para uso de plataformas digitais. 

Na aplicação do questionário foi possível 

observar que o meio digital mais utilizado pelos 

professores é o celular (100%), como segunda opção 

mais utilizada ficou o computador com 54%. Com 

relação a plataformas específicas, 81, 8% dos 

professores responderam que fazem uso, 18,2% fazem 

uso de mais de uma, o que pode interferir na 

qualidade do ensino, já que algumas plataformas são 

mais pesadas que outras para acesso à internet (Kátia 

R. et al.,2021) 

O ensino emergencial foi caracterizado pela 

rápida mudança da transposição presencial para o 

ensino remoto (APPENZELLER et al., 2020). Dos 
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educadores entrevistados, apenas 1% tem formação 

em area especifica, colocando assim um desafio 

enorme para os demais educadores. Infere-se ainda 

que os professores tiveram que utilizar de plataformas 

diversas para atenderem suas turmas de maneira 

aleatória e espontanea, cerca de 63,6 % dos 

entrevistados, não tiveram apoio  sobre, como atuar 

no ensino remoto. Logo, fica evidente a necessidade 

da capacitação docente para com essa realidade, 

haja vista que, essa rotina remota seria prevista, não 

pela pandemia, mas sim, pelas novas tendências 

tecnológicas e os debates sobre os métodos de 

ensino (APPENZELLER et al., 2020). Por outro lado 36,4% 

dos entrevistados se sentem seguros e aptos ministrar 

aulas no ensino remoto e alcançar  o corpo discente.  

Figura 1- você teve auxilio como cursos ou treinamentos para 

ministra aula no ensino remoto? 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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É importante resaltar que a modalidade remota 

não é a mesma que Ensino a Distancia  (EAD), esta 

ultima possui planejamento  e plataformas de 

desenvolvimento e dinâmicas especificas ligadas ao 

curriculos, nesse sentido o educador, sabendo disso, 

pode-se reduzir aos anseios, sobre como é o seu fazer 

usando o ensino remoto (CHARCZUK, 2020). Desse 

modo os professores, viveram períodos sem apoio de 

recursos para lhe dar com a realidade vivenciada, 

embora ocorresse webnários entre outros a falta de 

recursos e capacitação foi crucial para o aumento 

do medo, diante do momento.  

A forma como os alunos estão sendo avaliados, 

foram respondidas respsctivamente por, devolutivas 

de atividades (45,5%), devolutivas de atividades e 

participação durante as aulas remotas (72,7%), 

apenas pela presença nas aulas remotas (9,1%) e 

aplicação de provas em plataformas digitais (18,2%). 

É importante salientar que 72,7% dos professores 

acham seguros o meio de avaliação. Os dados 

encontrados vão de encontro com outras pesquisas, 

que afirmam que o meio mais empregado no atual 

cenário de pandemia é a aplicação de provas nas 

plataformas digitais, mas ao contrário do que 

encontramos nem sempre.a devolutiva de atividades 

está em primeiro lugar, como no nosso estudo (BEHAR, 

P. A, 2020). 
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As maiores dificuldades dos alunos notadas 

pelos professores, está sendo o de acesso à internet 

(45,5%), seguido do Distanciamento escolar (36,4%) e 

devolutiva do material com 18,2%.  
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As principais mudanças que puderam ser 

observadas no comportamento dos alunos foram, 

desmotivação e dificuldades no segmento curricular 

(45,5%), dificuldades em devolver as atividades 

(27,3%), dificuldades em entender os conteúdos 

(27,3%). SILVA, et al., 2020, em sua pesquisa, nota a 

desmotivação como um dos principais desafios a 

serem enfrentados, pois, nem sempre é fácil prender 

a atenção discente diante de uma tela fora do 

ambiente escolar, para entender e estudar 

conteúdos escolares.  
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Identificou-se na pesquisa que ocorreram 

evasões, 100% dos professores responderam que sim, 

pois o aluno com o distanciamento necessita de 

maior apoio da instituição e do professor, é 

necessário a busca e o encorajamento da família e 

do aluno para romper a barreia da evasão escolar, 

nesse sentido pode-se identificar a grande 

necessidade de novas metodologias como, por 

exemplo, feedback, frequentemente, contato por 

meio eletrônico e virtual, busca ativa domiciliar, 

seguindo os padrões de proteção, como uso de 

máscaras, esse mesmo discente precisa de um 

elevado acompanhamento didático (BEHAR,2020) 

Na situação apresentada a dificuldade de se 

entender que o processo educacional dependia não 

só do uso de plataformas, mas também de uma 

revisão nos conteúdos e refinamento de estratégias 

para entrar em contato com o aluno, seriam 

necessárias atitudes mais geradoras no combate à 

evasão escolar (OLIVEIRA, et al,. 2020).  
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Dessa forma respondendo ao foco principal 

desta pesquisa que é: Quais as principais 

metodologias aplicadas para o acesso ao 

aprendizado do aluno? Lembrando que foram 

possíveis marcar mais de uma resposta, destacou-se 

entrega de materiais pela plataforma (63,6%) seguido 

de materiais impressos (63,6%), e acesso ao aluno por 

redes sociais, demostrando assim que metade dos 

alunos ficaram dependendo de atividades de 

material físico devido á cada realidade.  
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Deve-se frisar também, que a saúde mental dos 

professores de certa forma, foi modificada resultado 

do processo de trabalho domiciliar, somando-se aos 

problemas e demandas domésticas como serviços 

domésticos, filhos, pais, casamento e isolamento 

social, tudo vivenciado dentro do mesmo ambiente. 

(SOUZA, Kátia R.et al 2021). Dessa maneira, os 

profissionais da rede de ensino demonstraram –se em 

sua maioria sobrecarregados com atividades mesmo 

em casa  aprersentou-se com maior trabalho devido 

as diversidades de tarefas e formas de entrar em 

contato com os discentes (APPENZELLER et al., 2020). 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

.  

Considerações finais 

 

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 recursos como 

internet de qualidade, evasão escolar, dentre outros. 

Sendo necessário, criatividade e o uso de diversas 

estratégias para que seja possível desenvolver as suas 

atividades. Já para os discentes as principais 

dificuldades são a desmotivação e dificuldades nas 

devolutivas das atividades. No qual, na maioria das 

vezes, o único recurso tecnológico acessível é o 
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celular. Além de outras adversidades como distração, 

dificuldade de compreensão e assimilação dos 

conteúdos e inexistência de um ambiente adequado 

aos estudos, que por sua vez influencia no rendimento 

acadêmico do aluno, como também a falta de 

motivação e acompanhamento da família nesse 

processo contribuindo para acentuar as dificuldades 

durante as aulas remotas. 
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A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS EM 

SALA DE AULA NO CONTEXTO DE UMA 

PANDEMIA: UMA ABORDAGEM SOBRE O 

MÉTODO DA SALA DE AULA INVERTIDA 

(FLIPPED CLASSROOM) 
 

Grety Mara Dias dos Santos 

Juliana Simões Bolfe 

 

Introdução 

 

  No início do ano de 2020, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) comunicou a população 

mundial sobre o surgimento da pandemia do novo 

coronavírus. Por conta das características específicas 

que envolvem a doença, algumas medidas de 

prevenção e controle precisaram ser adotadas com 

o intuito de impedir maiores infecções pela COVID-19, 

dentre as medidas de restrição a educação mundial 

precisou fechar as instituições de ensino para prevenir 

uma maior propagação do vírus, em vista da 

circulação de pessoas que gera aglomerações. 

Diante desse contexto, pôde-se observar que a 

escola e os estudantes não estavam preparados para 

desenvolver atividades metodológicas de 

aprendizagem apenas de forma remota. Portanto, 

face a este cenário pandêmico, a escola possui um 

papel fundamental de suprir as necessidades de uma 

geração tecnológica e agitada, devendo cumprir o 
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compromisso de contribuir para a educação integral 

do estudante com formação cognitiva, social e 

política, independentemente do momento pelo qual 

ele esteja vivendo. 

Novas formas de ensinar e aprender nunca 

foram tão urgentes e necessárias como estão sendo, 

para que a educação continue trabalhando de 

maneira efetiva. A inserção de metodologias ativas 

nos planos de aula, a procura por melhorias no 

processo de comunicação e conhecimento de 

forma significativa, é um enorme desafio encontrado 

pelos educadores diante deste novo cenário.     

O uso das ferramentas digitais é considerado 

inadiável para o momento de pandemia que o 

mundo está vivenciando. Contudo, apesar de sua 

grande importância ainda são pouco utilizadas no 

meio educacional, pois as unidades de ensino 

tiveram como padrão estabelecido por muito tempo 

a educação tradicional onde o professor era o centro 

do processo de ensino e aprendizagem.  

Gradativamente a escola vem mudando este 

perfil tradicional e essa transformação se dá, 

principalmente, pela necessidade de adaptação às 

inovações tecnológicas que vem permeando o meio 

educacional atual. Nesse sentido, a instituição de 

ensino como espaço de aprendizagem que leva em 

consideração as diferentes formas de aprender, deve 

buscar alternativas que colaborem na construção de 

conhecimento dos seus alunos, aprimorando e 
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incorporando novas metodologias de aprendizagens 

que se adequem a realidade atual.  

É papel do professor reinventar-se, valorizando 

a individualidade dos estudantes e proporcionando 

situações diversas de conhecimento que contribuam 

para a colaboração e a construção coletiva a partir 

de contribuições individuais dos discentes. Faz-se 

necessário então, que o tema voltado para o uso das 

novas tecnologias e metodologias ativas de 

aprendizagem, seja explorado pelos professores e 

comunidade escolar.  

 
Diante de tantas tentativas, é preciso 

que pensemos quais as razões que 

levam a escola a não conseguir 

satisfazer os anseios dos estudantes, nem 

prepará-los para os desafios da vida 

cotidiana. O fato não vem de uma falha 

na alfabetização, mas de um conjunto 

de fatores que se agregam e tornam a 

vida estudantil em um grande dilema 

para estudantes e professores. Em 

presença do que temos, desta angústia 

gerada em torno da escola, o que 

podemos fazer para gerar numa nova 

tentativa de atualizar esta escola e 

inovar as ações para que possamos 

fortalecer a mudança do quadro atual 

no qual estamos inseridos? (SILVA; 

MOURA, 2020, p. 194-195). 

 

Haja vista, a necessidade de inserção de 

metodologias ativas no ensino remoto, uma das 
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modalidades que se aplicam adequadamente a 

esse contexto do ensino à distância é a chamada 

sala de aula invertida ou Flipped Classroom. Este 

modelo de ensino inverte a educação tradicional, no 

qual o aluno recebe o conteúdo em sala de aula e 

leva para casa o que aprendeu para realizar tarefas 

extras, nele o educador trabalha a autonomia do 

aluno, pois tem como proposta orientá-lo 

corretamente a buscar de maneira ativa um 

conhecimento prévio sobre o tema a ser estudado e 

posteriormente levá-lo à sala de aula, nesse caso, às 

aulas online, o que aprendeu, para compartilhar com 

os alunos e professores. 

Com a metodologia da sala de aula invertida, 

o professor utiliza recursos virtuais como vídeos-aulas, 

fóruns, jogos, pesquisas, podcasts, entre outros, para 

comunicar o conteúdo, tornando assim o aluno 

protagonista do seu processo de ensino. Pois, 

trazendo a discussão dos conteúdos para o momento 

presencial, estimula a atuação do aluno como 

agente transformador, engajado na sua 

aprendizagem de maneira mais dinâmica e 

significativa.  

Nessa perspectiva se justifica essa pesquisa, 

que conta com uma abordagem qualitativa em 

estudos bibliográficos que abordam a relevância do 

tema apresentado. E tem como objetivo analisar a 

importância das metodologias ativas de 

aprendizagem, sala de aula invertida, para o 

ambiente escolar auxiliando os docentes e discentes 
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neste modelo de ensino inovador e necessário, neste 

contexto de pandemia e ensino remoto. Este trabalho 

está organizado em seções e subseções que 

discorrem sobre o tema estudado, a relevância do 

trabalho, o tipo de estratégia a ser utilizada nas 

metodologias ativas e a observação do impacto 

causado pela pandemia na educação. 

  

Desenvolvimento  

 

A pandemia e a necessidade de isolamento social 

 

O isolamento social é definido como a ação de 

separar um indivíduo ou um grupo de pessoas, do 

convívio com o restante da sociedade. O esquema 

de isolamento pode se dar de forma voluntária ou 

forçada, no caso da medida restritiva implantada no 

mundo em 2020, este fato ocorreu de forma forçada 

e obrigatória, devido a situação de urgência da 

pandemia, em decorrência do grande número de 

contágios pelo vírus causador da doença.  

Quando se fala de pandemia, pode-se 

considerar este quadro como o aumento rápido e 

elevado do número de casos de uma determinada 

doença, em um nível alto para uma região e se 

estende para diversas regiões do planeta. Em virtude 

disso, o governo tem por obrigação elaborar medidas 

de prevenção e controle de agravos, e, se 

necessário, impor a aplicação do isolamento social. 
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No início de ano de 2020, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou situação de 

pandemia após a COVID-19 se alastrar por diversos 

países do mundo rapidamente, apresentando 

grande letalidade. Diante deste quadro alarmante, 

algumas medidas precisaram ser implantadas para 

tentar conter o avanço da doença e maiores casos 

de mortes, a partir da colaboração e 

conscientização de toda a sociedade. 

O êxito do isolamento social depende de 

alguns parâmetros epidemiológicos e como 

consequência esta medida adotada se justifica 

devido ao risco ainda existente de casos 

assintomáticos infectarem indivíduos saudáveis 

através do contato físico aproximado. Este é um dos 

grandes desafios encontrados nesta pandemia, pois 

são inúmeros os fatores que englobam a eficácia da 

prevenção e controle da doença até que se alcance 

a devida segurança para o retorno das atividades 

sociais. A partir desta perspectiva, a Figura 1 

apresenta as principais medidas adotadas com o 

intuito de reduzir os danos causados pela pandemia. 
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Figura 1 - Fluxograma das medidas de contenção da 

propagação da COVID-19, visando a redução do impacto da 

pandemia. Pará, Brasil, 2021. 

 

Fonte: Do autor, baseado em OLIVEIRA; LUCAS; IQUIAPAZA 

(2020). 

Nesse sentido, os governantes de todos os 

países afetados decidiram que o isolamento social 

seria um método eficaz de contenção do aumento 

do contágio. Daí surgiu o isolamento forçado e o 

fechamento das unidades de ensino enquanto 

durasse o período pandêmico, sendo necessário que 

as instituições de educação mundiais adotassem 

novas estratégias de metodologias ativas, como a 

sala de aula invertida na continuação ou processo de 

ensino aprendizagem.  

Não se sabe certamente até os dias atuais qual 

será o período de duração da pandemia, nem se 

sabe a médio e longo prazo quais serão as 

consequências para a educação mundial. Apesar de 

que gradativamente algumas unidades de ensino já 

estão voltando às suas aulas presenciais, grande 
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parte da didática de ensino ainda está sendo 

aplicada de forma remota embora haja instabilidade 

e incerteza de educadores e educandos. 

   

A educação através do ensino remoto 

 

A educação passa constantemente por 

processos de transição na sua história, onde muitas 

vezes é necessário se adequar a realidade e 

necessidade dos alunos e das unidades de ensino. A 

portaria nº 544 de 16 de junho de 2020 do Ministério 

da Educação, por exemplo, “Dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios 

digitais, enquanto durar a situação de pandemia do 

novo coronavírus - Covid-19” permitindo, em caráter 

excepcional, a utilização de recursos educacionais 

digitais através do ensino remoto como forma de 

substituir as atividades presenciais (BRASIL, 2020). 

E é neste contexto de pandemia, vivenciada 

atualmente, que o ensino remoto está sendo 

diariamente utilizado pelos profissionais da 

educação, por conta da impossibilidade de 

realização das aulas presenciais. De acordo com o 

Ministério da Educação, o ensino remoto é 

considerado uma modalidade educacional na qual 

alunos e professores estão separados pelo espaço 

físico ou pelo tempo e por isso, deve-se utilizar 

metodologias e tecnologias de informação e 

comunicação, podendo ser implantadas na 

educação básica e superior. 
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Em contrapartida sabe-se que a eficácia dos 

novos métodos de ensino e aprendizagem é 

construída por um sistema colaborativo entre os 

sujeitos envolvidos, principalmente em situações 

atípicas como uma pandemia, dessa maneira 

observa-se a necessidade de adequação dos 

planos, das estratégias pedagógicas e metodologias 

de ensino. Masetto e Gaeta (2019) ressaltam a 

importância da união e corresponsabilidade entre 

professor e aluno no desenvolvimento de novas 

técnicas de aprendizagem na trajetória educacional.  

Nesta modalidade de ensino à distância 

verifica-se que mesmo quando professores e alunos 

estão separados fisicamente e pelo tempo, a 

educação pode acontecer de forma efetiva através 

dos meios tecnológicos de comunicação e 

informação disponíveis. O grande diferencial desta 

metodologia é que ela pode ocorrer de forma 

simultânea e de acordo com o ritmo de 

aprendizagem e disponibilidade de tempo do aluno.  

O ensino remoto que vem sendo utilizado 

atualmente no Brasil, tem semelhança com o método 

EAD apenas no que se refere a uma educação 

mediada pela tecnologia. No entanto, as bases da 

educação presencial continuam sendo preservadas, 

como por exemplo, as aulas remotas são dadas em 

tempo real e no mesmo horário que as presenciais, 

com as mesmas disciplinas e a comunicação é diária 

com o educador, assim também como o calendário 
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escolar vem sendo adaptado de acordo com a 

situação da pandemia. 

É necessário observar que o momento atual é 

confuso e inconstante e para os educadores vem 

sendo um período de estresse. Isto porque, os 

docentes estão sendo submetidos a demandas em 

que muitas vezes não se houve um preparo, assim 

como estes não podem cobrar um desempenho 

excelente dos alunos nesse período de adaptação e 

inovação. Neste aspecto, vale lembrar que nem 

todos os educadores, tiveram formação adequada 

para lidarem com essas novas ferramentas digitais e 

precisam reinventar e reaprender novas maneiras de 

ensinar e de aprender.  

 

O uso de metodologias ativas no processo de ensino 

aprendizagem. 

 

As metodologias ativas consistem em 

viabilidades pedagógicas que fixa o aprendiz como 

o foco do processo de ensino-aprendizagem, 

envolvendo-o no aprendizado por investigação, 

descoberta ou resolução de problemas. Neste 

método, são criadas situações de exercícios cujo os 

aprendizes possam pensar, fazer e conceituar 

condições que o que fazem construir conhecimentos 

sobre os conteúdos abordados nas atividades 

realizadas, além de desenvolverem capacidade 

crítica e reflexiva sobre valores e atitudes pessoais, 
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através de interação com os colegas e professores 

professores e colegas. 

 
É preciso parar para notar que, [...] o 

estudante como o sujeito participativo 

na construção da sua aprendizagem e o 

professor atento a intervir e chegar mais 

próximo ao sujeito aprendente, 

buscando compreendê-lo em sua 

complexidade. (SILVA; MOURA, 2020, p. 

195). 

 

Atualmente nas instituições de ensino vê-se 

muitos debates sobre as metodologias utilizadas por 

educadores, mas por mais que a sociedade 

contemporânea viva em um mundo tecnológico e 

em constante transformação, alguns docentes ainda 

não procuram e não aceitam métodos inovadores 

dentro do espaço de ensino. Com o processo de 

modernização que ocorre no mundo em relação a 

educação surge uma diversidade de metodologias 

ativas que podem ser trabalhadas com os alunos no 

ensino remoto. 

O processo de readaptação da realidade da 

sala de aula física para a sala de aula virtual traz 

mudanças na forma de se relacionar que vão além 

da linguagem. Segundo Kenski (2004, p. 67): 

 
Estudantes e professores tornam-se 

desincorporados nas escolas virtuais. 

Suas presenças precisam ser 

recuperadas por meio de novas 
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linguagens, que os representem e os 

identifiquem para todos os demais. 

Linguagens que harmonizem as 

propostas disciplinares, reincorporem 

virtualmente seus autores e criem um 

clima de comunicação, sintonia e 

agregação entre os participantes de um 

mesmo curso. 

 

As plataformas digitais conseguem se adaptar 

hoje às necessidades dos estudantes, dando 

visibilidade tanto ao aprendiz quanto ao educador, 

respeitando o ritmo, os avanços e as dificuldades 

enfrentadas por cada um. Dessa forma, as 

ferramentas tecnológicas disponíveis contribuem 

para que os docentes possam planejar efetivamente 

as atividades a serem realizadas em sala de aula 

virtual e desenvolvam corretamente o seu papel de 

transmissor de conhecimento. 

Sobre este pensamento, Morán (2015, p. 17), 

acrescenta que: 

 
As metodologias precisam acompanhar 

os objetivos pretendidos. Se queremos 

que os alunos sejam proativos, 

precisamos adotar metodologias em 

que os alunos se envolvam em 

atividades cada vez mais complexas, 

em que tenham que tomar decisões e 

avaliar os resultados, com apoio de 

materiais relevantes. Se queremos que 

sejam criativos, eles precisam 

experimentar inúmeras novas 

possibilidades de mostrar sua iniciativa. 
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Para um professor, ver um aluno como 

protagonista de seu aprendizado significa, dentre 

outras coisas, proporcionar condições que lhes 

garanta autonomia, contribuindo para a busca 

constante por informação e construção de 

conhecimento. Isto não significa deixá-lo sozinho, mas 

sim mediar o processo de aprendizagem, 

acompanhando-o nesta caminhada do início ao 

final como mediador e aprendiz junto com o seu 

estudante dentro do mesmo processo. 

É essencial que o professor deseje o processo 

de estar conectado às metodologias ativas na sua 

abordagem de ensino e busque atuações que não 

teve durante a sua formação, sendo necessário 

lembrar que a formação do professor precisa ser 

contínua, sempre em busca de atualização e 

inserção de novos elementos que possam fortalecer 

e dinamizar a maneira de ensinar e aprender. 

Como afirmam os autores Silva e Moura (2020, 

p. 196): 

 
A escola mudou, o mundo mudou e não 

poderia ser diferente com os estudantes. 

Mas, se tudo mudou, por que os 

professores continuam os mesmos? Não 

seria a hora de mudarmos também? 

Mas, como mudarmos se em nossa 

formação não fomos conscientizados de 

que precisaríamos mudar? Se formados 

fomos e nesta concepção estávamos 

prontos e acabados? 
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Em virtude da necessidade de atender tais 

demandas, as metodologias ativas de aprendizagem 

apresentam outro modo de ensinar e aprender, 

baseado na significação do protagonismo do aluno 

e no professor como agente mediador ou instrutor 

deste aprendizado. Na sala de aula pode-se utilizar 

uma metodologia, ou todas elas em momentos 

oportunos e de propícios para a autonomia já 

desenvolvida pelos estudantes. 

Nas palavras de Spada (2020, p. 33):  

 
Os métodos ativos não são novidades no 

meio educacional. Dewey (1950), Freire 

(1996), Piaget (2006), Vygotsky (1984), 

entre tantos outros estudiosos da 

educação, procuraram demonstrar, por 

meio de seus estudos e/ou teorias, que os 

indivíduos, sejam crianças, adolescentes 

ou adultos, aprendem de forma ativa. 

Esta aprendizagem dá-se a partir dos 

interesses que este indivíduo possui, de 

seus conhecimentos e daquilo que faz 

sentido para ele e que, portanto, o 

motiva para tal.  

 

Grande parte das redes de ensino públicas 

mundiais após a implantação das medidas de 

restrição na pandemia, utilizou alguma combinação 

de tecnologias para tentar garantir que a 

aprendizagem chegasse a todos de forma efetiva. E 

para que esse modo de ensino possa continuar sendo 
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desenvolvido, até mesmo parcerias precisaram 

acontecer como por exemplo com os canais de TV e 

rádio, também com operadoras de celulares em 

virtude da utilização de pacotes de dados pelos 

discentes. 

Até mesmo nas escolas particulares a logística 

não foi tão simples, afinal, algumas não contavam 

com plataformas digitais e muitas dispunham de 

alunos bolsistas com dificuldades no acesso à internet 

em casa. Ademais, a perda de renda por parte de 

muitas instituições de ensino impactou 

negativamente, colocando em risco o próprio 

funcionamento dessas unidades escolares. 

As famílias de alguns alunos também tiveram 

que se adaptar à esta nova realidade, pois além de 

cuidar das tarefas de casa e realizar trabalho remoto 

(Home office) muitas vezes, precisam acompanhar e 

ajudar nas atividades estabelecidas pelos docentes. 

Diversas famílias encontram dificuldades para 

acompanhar seus filhos, pois torna-se difícil lidar com 

o trabalho e a falta de experiência em ensinar, isto 

ressalta a importância neste momento de pandemia, 

de compreender o seu papel na educação destes, e 

ainda valorizar o trabalho do professor, apesar de 

todos os impasses.  

Apesar de ainda serem encontradas muitas 

dificuldades que norteiam o ensino remoto, as 

metodologias ativas surgem como uma maneira de 

favorecer a quebra de paradigmas existentes, 

destacando a importância da produção de pesquisa 
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pelo estudante, através do desenvolvimento de 

projetos que envolvem grupos de pessoas ou até 

mesmo produção individual. No entanto, é 

necessária a presença do professor nesta didática 

para que este possa mediar esse processo, o que 

evidencia a indispensalidade do contato com as 

metodologias ativas por parte dos docentes.  

Silva e Moura (2020, p.9), acrescentam que: 

 
O objetivo das Metodologia Ativas é 

projetar no sujeito aprendente a 

capacidade de se colocar como 

agente que desenvolva o protagonismo³ 

na conquista da própria aprendizagem, 

buscando encontrar soluções para um 

problema ou uma situação que motivem 

a construção de meios para apontar 

alternativas que possam agregar 

conhecimentos e trazer estratégias para 

se chegar a uma aprendizagem que 

possa modificar a si mesmo ou o seu 

entorno.  

 

A característica principal da implementação 

de metodologias ativas de ensino é que o estudante 

passa a ter mais domínio e envolvimento efetivo na 

sala de aula, requerendo dele atitudes e construções 

mentais diversas, entre elas a leitura, investigação, 

análise, idealização, aquisição e estruturação dos 

dados, o desenvolvimento e a comprovação de 

hipóteses, a interpretação crítica, a busca por 
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respostas e o planejamento de projetos e pesquisas 

(SOUZA, 2014). 

Na visão do educador, um dos grandes 

impasses da educação contemporânea é o fato de 

que os alunos não são estimulados a pensarem 

autonomamente. Para atenuar esse contexto, o 

professor deve: 

 
[...] assegurar um ambiente dentro do 

qual os alunos possam reconhecer e 

refletir sobre suas próprias ideias; aceitar 

que outras pessoas expressem pontos de 

vista diferentes dos seus e possam avaliar 

a utilidade dessas ideias em 

comparação com as teorias 

apresentadas pelo professor (Jófili, 2002, 

p. 196). 

 

Não obstante, mesmo com o fechamento das 

unidades de ensino, os avanços da educação em 

direção a inserção digital no planejamento de aula 

acabaram por se construir vagarosamente, 

surpreendendo inicialmente os educadores, já que 

não existia a princípio um método contasse com 

conectividade de qualidade para todos, nem cursos 

que os preparassem adequadamente para o uso 

educacional de ferramentas online.  

No decorrer do período pandêmico e em 

virtude da urgência na preparação do ensino remoto 

a ser utilizado, sucedeu-se um um processo de 

aprender fazendo, e mesmo com tantos percalços 

encontrados, desenvolveu-se nos educadores certas 
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competências pessoais para um ensino que 

demanda não só conhecimentos sobre os meios e 

materiais digitais, mas demonstra a relevância do 

trabalho colaborativo entre eles. 

Os artifícios tecnológicos que mais 

recentemente foram desenvolvidos para a 

educação não serão substitutos dos professores. Ao 

contrário, mesmo com a alteração da dinâmica 

populacional humana atual acelerada, especialistas 

têm mostrado que há ainda uma escassez de 

docentes para desenvolver trabalhos consistentes de 

preparação dos alunos para um mundo inconstante 

e complicado.  

Além de todas as novas metodologias e 

descobertas, a tecnologia vem se mostrando útil aos 

docentes, possibilitando-lhes produzir conteúdo e 

obter dados sobre o aprendizado de cada aluno. 

Dessa maneira, são desenvolvidas estratégias mais 

efetivas de ensino, através de plataformas 

adaptativas que permitem identificar mais 

detalhadamente as deficiências na forma de 

aprender dos estudantes e a sua orientação quanto 

aos conteúdos que preencherão as falhas 

identificadas, que poderão ser de alguma forma, 

importantes para assegurá-los. 

O cenário atual mais do que nunca, mostra que 

é necessário que se tenha um olhar mais atento ao 

professor, peça fundamental no processo de 

aprendizagem. Tais mudanças no ensino exigem 

adaptação diária aos desafios impostos por este 
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novo método de ensinar e além disso, observa-se 

especialmente que em algumas escolas públicas, há 

falta de equipamentos eletrônicos entre os 

estudantes o que limita o acesso não só às atividades, 

mas também ao contato com o docente. 

Entende-se atualmente que uma das maneiras 

de minimizar os efeitos das medidas restritivas 

adotadas pelo governo é investir em redes de apoio 

para o trabalho docente, oferecendo as ferramentas 

de trabalho necessárias e uma adequada formação 

para docentes de acordo os desafios encontrados. É 

imprescindível que se tenha entendimento dos 

diversos cenários da educação durante este período 

de pandemia para que o governo possa traçar metas 

e ações em que as instituições de ensino possam 

trabalhar com maior equidade. 

 

Sala de aula invertida (flipped classroom) 

 

Os discentes contemporâneos, possuem 

caraterísticas baseadas no imediatismo e nos meios 

tecnológicos, grande parte dessa interação com o 

mundo virtual acontece por meio de aparelhos 

eletrônicos como notebooks e smartphones. Esta 

particularidade atual desafia os docentes quanto a 

organização de espaços de aprendizagens que lhes 

tragam satisfação e vontade de aprender, mesmo 

que de forma remota, os assuntos abordados em sala 

de aula.  
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Nesse sentido, o método Flipped Classroom ou 

sala de aula invertida é apresentado como uma 

proposta de adaptar as técnicas de ensino e 

aprendizagem e os meios que elas são praticadas. A 

inversão da sala de aula é definida basicamente 

como a transmissão de conhecimento através de 

atividades que antes eram realizadas em sala de aula 

e hoje precisam ser feitas em casa, como por 

exemplo a realização de trabalhos em grupo. 

Esta metodologia valoriza as discussões, as 

atividades práticas, os testes, como objetivos 

fundamentais a serem protagonizados pelo aluno 

durante a aula. Já a teoria, passa a ser abordada 

preferencialmente fora da aula e para que esta 

técnica se desenvolva de forma efetiva é necessário 

que os materiais de estudo sejam disponibilizados 

anteriormente para que os alunos acessem, 

conheçam e entendam os conteúdos propostos 

(VALENTE, 2014). A figura 2 exemplifica como 

acontece o processo de aprendizagem por meio da 

sala de aula invertida. 
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Figura 2 – Sintetização sobre o funcionamento do modelo de 

ensino Flipped Classroom ou sala de aula invertida durante o 

ensino remoto. Pará, Brasil 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de SCHMITZ (2016) 

Dessa maneira, o educador passa a mediar e 

orientar as discussões e a realização das atividades, 

agora realizadas durante a aula, considerando a 

leitura dos conteúdos repassados previamente para 

o aluno. Com isso, o professor pode dedicar o seu 

tempo de sala de aula, na presença dos estudantes, 

para estabelecer conhecimentos, para realizar 

orientação, esclarecer as dúvidas existentes e apoiar 

o discente no desenvolvimento do seu aprendizado 

(BERRETT, 2012). 

Nessa perspectiva, tanto o educador quanto o 

educando devem obter uma postura onde o 

estudante deixa de ser apenas um expectador e 

passa a atuar ativamente na aula, tornando-se o 
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protagonista do seu aprendizado. Já o professor 

deixa de atuar exclusivamente como um palestrante 

e passa a se posicionar como auxiliar deste processo 

juntamente com o aluno, assumindo assim o papel de 

orientador e tutor. 

Segundo Mazur (2015), “ensinar é apenas 

ajudar o estudante a aprender”. Nesse sentido, expor 

assuntos e ideias para estudantes que apenas ouvem 

e não interagem não pode ser considerada uma 

forma válida de contribuir para o conhecimento. Se o 

aluno ouviu, mas não entendeu a significação do 

conteúdo, este não pode ter aprendido e isto acaba 

passando despercebido sem que ele participe 

ativamente da atividade.  

Moran (2014) identifica a sala de aula invertida 

como um dos modelos mais interessantes da 

atualidade para ser aplicado mesclando tecnologia 

com metodologia de ensino, pois tem como objetivo 

concentrar o que é informação básica, no virtual, e 

durante a aula realizar atividades criativas e 

supervisionadas. Esta é vista como uma combinação 

de aprendizagem baseada em desafios, projetos, 

problemas reais e jogos. 

Nesse sentido, Bergmann e Sams (2016, p. 45) 

afirmam que:  

 
Imagine uma aula movida pelos 

problemas ou interesses identificados 

pelos alunos. Os estudantes exploram um 

problema da vida real e desenvolvem 

soluções até que, de repente, percebem 
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que precisam saber como executar 

determinada função matemática para 

aplicar o que conceberam. 

 

Estes mesmos autores do texto acima também 

afirmam que, o fato de não existir um único modelo 

de aula invertida, o professor dessa forma pode 

elaborar atividades práticas diferentes ou 

proporcionar aos alunos a execução de tarefas 

diversas de maneira simultânea. Sendo que estas 

atividades podem ser realizadas e avaliadas em 

grupos ou individualmente. 

Além disso: 

 
Adotar as ferramentas tecnológicas e o 

ensino assincrônico, que caracterizam a 

sala de aula invertida, com uma 

abordagem voltada para os alunos, 

para decidir o que lecionar, tende a criar 

um ambiente estimulante para a 

curiosidade. Não se precisa mais perder 

tempo reapresentando conceitos já 

bem conhecidos, que apenas devem ser 

relembrados, nem usar o valioso tempo 

em sala de aula para transmitir novo 

conteúdo (BERGMANN; SAMS, 2016, p. 

45). 

 

A essência do incentivo ao comprometimento 

do aluno durante as aulas remotas, é que haja 

mudanças significativas no desempenho das 

atividades desenvolvidas. As exposições orais devem 

ser curtas e intercaladas com outras atividades 
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individuais ou colaborativas como os exercícios de 

fixação questionários de auto avaliação, permitindo 

que o aluno renove sua atenção a cada mudança e 

também utilize os novos conceitos estudados. 

Pode-se afirmar portanto que para que se 

produza conhecimento através dos meios 

tecnológicos e necessários do período atual, a sala 

de aula invertida pode ser utilizada afim de se obter 

respostas significativas na maneira como os alunos 

encaram esta nova realidade educacional. Pois, 

ainda se observa que muitas vezes o tempo de aula 

do professor, está sendo organizado e transmitido 

com com pouca ou nenhuma interação dos 

estudantes, e o tempo fora da aula para a 

assimilação do conhecimento, conta com pouca ou 

nenhuma interação com o professor. 

 

Considerações finais 

 

A pandemia do novo coronavírus impactou em 

medidas de restrição que causaram mudanças 

significativas na educação a nível mundial e 

representa condições importantes para a sociedade. 

Diversos fatores devem ser colocados em pauta a 

respeito dessas mudanças, entre elas, a valorização 

do professor, a relevância da participação da família 

neste processo, a substituição das atividades 

presenciais pelo ensino remoto e a utilização de 

tecnologias de informação e comunicação como 

aliadas deste método. 
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A utilização de metodologias ativas dentro dos 

planos de ensino atuais vem se destacando 

consideravelmente, principalmente com o 

surgimento de novas tecnologias. O professor, 

portanto, precisa aprimorar os seus conhecimentos 

quanto ao uso dessas novas técnicas para que 

acompanhe o processo de adequação do ensino a 

realidade em que o mundo da educação está 

vivendo.  

As aulas virtuais estão passando por um 

momento muito difícil, onde inúmeras são as 

dificuldades diárias enfrentadas por alunos, pais, 

familiares e professores. Alguns pais não conseguem 

trabalhar como deveriam, outros professores têm 

problemas em conseguir ensinar, já os alunos, muitos 

encontram impasses na maneira de aprender. As 

pessoas encontram-se ansiosas com os compromissos 

presenciais e virtuais. 

O presente trabalho demonstrou que o método 

da sala de aula invertida é uma opção válida para 

utilização como suporte aos professores e estudantes 

nesse momento de ensino remoto, que impacta a 

todos e impõe a busca por alternativas didáticas e 

pedagógicas para manter a qualidade no 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem.  

É importante ressaltar que o ensino não voltará 

a ser totalmente o que era antes da pandemia, e isto 

abre precedentes para novas formas de aprender e 

ensinar, o ser humano precisou se libertar das paredes 

da sala de aula e explorar um mundo oportunidades 
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que estão sendo dadas a crianças, jovens e adultos. 

Os docentes vivenciam novas maneiras de ensinar, 

novas metodologias de avaliação e os discentes 

estão aos poucos compreendendo a necessidade 

de organização e engajamento para conseguir 

aprender neste meio digital. 

Os desafios, sem dúvida, são enormes. Mas, 

diante de um possível novo incentivo para a 

utilização de tecnologias na educação, espera-se 

que tais questões possam, finalmente, receber a 

devida atenção do governo mundial. Almeja-se que 

após este momento de pandemia, a educação 

consiga voltar mais forte e melhor em muitos 

aspectos, que todos os percalços possam ser 

vencidos e que os objetivos alcançados sejam 

permanentes.  
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AS DIFICULDADES NO ENSINO DA ARTE 

DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: NOVAS 

PRÁTICAS DOCENTES NA PROPOSTA 

TRIANGULAR DO ENSINO DA ARTE 
 

Alessandra Duarte Carvalho 

Antônio José Araújo Lima 

Marconi de Jesus Santos 

Ronaldo Silva Júnior 

 

Introdução 

 

A pandemia da Covid-19 provocou muitas 

alterações na vida do povo brasileiro. Com o perigo 

de contaminação em massa os gestores públicos 

adotaram medidas de segurança sanitárias, entre 

elas está isolamento social. Deste modo, foi preciso 

interromper as aulas presenciais e adotar novos jeitos 

de ensinar e aprender. Assim, as professoras de arte 

tiveram que fazer adaptações para continuar 

cultivando o gosto pela arte nos seus alunos. Entre as 

estratégias que podem ser utilizadas está a exposição 

de foto de quadros de arte no Instagram, o que pode 

fazer com que os alunos mantenham o gosto pela 

arte. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é 

investigar a forma como as professoras de arte se 

adaptaram às condições decorrentes da pandemia 

da Covid-19. Deste modo, se procura conhecer a 
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experiência de cada uma para continuar ensinando 

seus alunos de arte. Ademais, procura-se estabelecer 

estratégias para melhorar a eficiência do processo 

ensino/aprendizagem. Avaliar até onde as 

tecnologias digitais são capazes de substituir os 

encontros presenciais, por reuniões em plataformas 

de vídeo conferencias, tais como: Google Meet, 

Microsoft zoom, Facebook, Instagram, entre outros, 

para poder manter o gosto pela arte e ainda 

apreciar. 

Desta maneira, com o intuito de alcançar estes 

objetivos, este artigo se orientou através de 

questionamentos como: Como eram ministradas as 

aulas de arte antes da pandemia? O que mudou na 

prática pedagógica das professoras de arte durante 

a pandemia? Quais foram os resultados de 

aprendizagem com o uso das tecnologias digitais nas 

aulas remotas? Quais foram as principais dificuldades 

encontradas na docência em Artes durante a 

pandemia? O que os pedagogos recomendam 

como metodologia para estes tempos de pandemia? 

 A fim de satisfazer estas indagações foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica, incluindo fontes 

como: livros, artigos científicos, sites oficiais do 

governo, blogs, etc. Deste modo, foram coletados 

dados sobre as teorias pedagógicas da atualidade 

para orientar as atividades de arte, assim como 

informações oficiais sobre o andamento do processo 

educativo no Brasil, especialmente, na Escola 

Municipal de Carolina – MA. Além disso foi realizada 
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uma pesquisa de campo, onde foi observada a 

estrutura que os professores dispõem para realizar 

este trabalho. Ademais, através de entrevistas feitas 

com as professoras, foi possível perceber a sua 

opinião diante dessa situação. 

Portanto, a confecção deste trabalho é de 

extrema necessidade para a ciência, já que porque 

ser um fenômeno recente, ainda não existe material 

suficiente para embasar os planejamentos das aulas 

das professoras de arte. Além disso, é uma pesquisa 

de grande utilidade para traçar as melhores 

estratégias de ensino enquanto durar a pandemia. 

Diante do futuro incerto, não se sabe ainda se o 

ensino presencial ainda vai ser possível, por isso, 

enquanto o mundo está ameaçado pela pandemia, 

o melhor é refletir sobre a prática pedagógica que se 

está vivendo agora. 

As aulas das professoras de arte antes da pandemia 

 

Esta pesquisa serviu-se de um estudo de campo 

na Unidade Escolar José Queiroz, no município de 

Carolina - MA, utilizando técnicas de coleta de dados 

apropriados para este tipo de estudo. Deste modo, as 

duas professoras de arte que participaram das 

entrevistas, trabalham com aulas de arte no Ensino 

Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), concursadas na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura do município de Carolina - MA, 

desde o ano de 2010. Deste modo, estas professoras 



Silva Junior, Araújo Lima, Jesus Santos & Silva Junior (Orgs) 

 
240 

foram denominadas neste artigo, como participante 

01 e participante 02, de forma a preservar as suas 

identidades. 

Por conseguinte, elas descreveram como eram 

as aulas antes da pandemia, mostrando como o 

planejamento para estas aulas era diferente antes 

das medidas sanitárias de isolamento social, com um 

envolvimento mais participativo dos alunos e alunas. 

Assim, no momento que este artigo está sendo 

confeccionado, o Brasil bate recordes de mortes por 

causa da Covid-19, deixando uma situação de 

incerteza quanto à volta às aulas presenciais. 

A participante 01 relatou que no início da 

pandemia, no mês de março de 2020, quando todo 

mundo entrou em isolamento social, as atividades 

que estavam fazendo era de tirar fotografias artísticas 

com os celulares, montando painéis virtuais e 

expondo no corredor da escola. As fotos eram 

impressas em papel e coladas nos murais para que os 

alunos passassem e fizessem as suas críticas. Com a 

pandemia, várias tentativas de motivar os alunos com 

diversas formas de arte tem sido empreendida com 

pouco sucesso. Isto porque as crianças reclamam 

que já ficam muito nas redes sociais para se divertir, 

então, usar o celular para estudar seria sobrecarregar 

o aparelho e a saúde delas, visto que este 

permaneceria na frente da tela por mais tempo. 

A participante 02 afirma que as aulas de artes 

antes da pandemia eram bem mais completas, pois 

o trabalho com os alunos era feito num espaço 
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aberto, onde eles podiam pintar, cantar, tocar 

instrumentos, dançar, etc. Desta forma, os alunos iam 

dialogando sobre o que estavam fazendo e 

aprendendo uns com os outros. As professoras 

relatam que não precisavam ficar repetindo a 

mesma coisa o tempo todo, pois com a ajuda do 

WhatsApp era possível gravar o áudio e compartilhar 

no grupo. Com isso, eram tiradas as fotografias num 

ambiente social agradável, sem a preocupação de 

falar de longe por causa do risco de contaminação. 

De acordo com Canclini (1984), as aulas presenciais 

de arte permitem despertar a criatividade, pois, 

através da reação dos colegas, os artistas mirins se 

motivam a treinar mais e aperfeiçoar a sua arte. 

Então, a inserção social nas aulas presenciais faz toda 

a diferença para a assimilação dos conceitos sobre 

arte. Ademais, sem pandemia existe a possibilidade 

de frequentar parques, praças, lugares ecológicos, 

passeios ao rio, entre outros. Pois, não existia a 

preocupação com a contaminação pela Covid-19. 

Então, atividades simples como colorir, desenhar, 

pintar, escrever, etc., tornam-se significativas para as 

crianças do ensino infantil e fundamental, visto que 

estão se socializando com outras colegas. 

As aulas de arte na escola seguem uma 

metodologia triangular, a qual, segundo Barbosa 

(2010), combina três elementos essências para a 

aprendizagem que são: o fazer artístico, a história da 

arte e a leitura de obras. Com isso, o aluno não 

precisa ficar apenas na teoria para aprender o 
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conteúdo da disciplina de arte, este pode criar as 

suas próprias obras inspiradas em trabalhos de outros 

artistas. Assim, o aluno se sente motivado para ler 

livros valiosos, escutar música de qualidade, assistir 

exposições de pinturas, etc. Então, as crianças 

aprendem a produzir suas próprias obras, apreciando 

a arte e ainda fazendo uma reflexão sobre ela. Por 

isso, a escola produzia ambientes de sala de leitura, 

realizava eventos culturais, promovia manifestações 

para reivindicar direitos. 

Nos estudos de Barbosa (1991) consta que 

antes da proposta triangular de ensino de arte 

aparecer nos anos 1980, a metodologia de ensino de 

arte não levava em conta a criação, pois os estudos 

eram focados numa proposta de experimentação 

expressiva para motiva a produção de arte. Neste 

sentido, nesta proposta o que era valorizado era a 

autodescoberta e a expressão livre de arte. Na nova 

proposta de triangular de Barbosa, a aprendizagem 

é focada nas diversas linguagens, tais como o teatro, 

a dança, a música, as artes plásticas, entre outras 

várias. 

A proposta triangular de ensino de artes 

concebido por Barbosa (2010) consiste em um ensino 

contextualizado e articulado em três eixos: o fruir da 

arte, o contextualizar a arte e o de produzir a arte. Por 

exemplo, podem-se fazer exposições de arte, 

estimulando os alunos a criar obras através de 

canções, peças de teatro, pinturas, artesanato, entre 

outras múltiplas possibilidades. Visto desta maneira, 
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espera-se produzir verdadeiros apreciadores, assim 

como artistas criativos. 

 

A proposta de ensino de arte na pandemia da covid-

19 

 

Com a presença da pandemia, o futuro é 

incerto para todos os brasileiros, pois a Covid-19 que 

se pensava que seria apenas uma gripezinha e 

passaria logo em 2020, entrou 2021 batendo recorde 

de mortes por dia. Então, ainda não se pode planejar 

a educação para voltar a ser presencial, pois, 

possivelmente, o ensino terá que ser híbrido. Segundo 

Christensen, Horn e Staker (2013), o ensino híbrido não 

é apenas a combinação de ensino a distância e 

ensino presencial, como pode parecer, mas um 

sistema onde o aluno aprende online e depois vai até 

um polo educacional para fazer as avaliações. 

Todavia, este local não pode ser na residência do 

aluno como sugere o sistema híbrido adotado na 

pandemia pela maioria das instituições brasileiras. 

Então, deve existir uma integração entre as duas 

modalidades para o ensino de artes, onde as 

professoras podem ensinar online e avaliar presencial. 

Neste sentido, as participantes 01 e 02 foram 

unanimes em falar que a orientação dada pela 

escola às docentes era no sentido de flexibilizar as 

formas de avaliação e individualizar cada caso. 

Desta forma, o trabalho orientado foi o de dar apoio 

moral aos alunos, de forma a minimizar os efeitos da 
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pandemia, confortando os que tinham perdido 

algum ente querido. Neste sentido, o contato com os 

alunos era feito através do WhatsApp, conversando 

sobre a situação e enviando atividades em diferentes 

formatos de arquivos. 

De acordo com Silva et al. (2010), as artes 

visuais fazem parte das linguagens utilizadas na 

comunicação humana, por isso devem estar no 

currículo dos alunos do ensino básico. Deste modo, a 

arte desenvolve o senso estético, a criatividade e a 

socialização dos alunos, pois através dela expressam 

os seus sentimentos, contribuindo assim para o 

desenvolvimento da personalidade. Contudo, por 

causa do isolamento social, o desenvolvimento 

socioeducacional da criança está sendo 

prejudicado pela impossibilidade de frequentar a 

escola para se encontrar com colegas e professores. 

Segundo a mesma autora, a comunicação verbal e 

o contato físico são essenciais para cultivar o gosto 

pela dança, por exemplo. Com as novas formas de 

se comunicar, alguns obstáculos podem prejudicar 

nos objetivos de aprendizagem. 

Neste sentido, as duas participantes (2021), 

também declararam que as coordenadoras 

pedagógicas deixaram bem claro que o tipo de 

educação adotada pela escola, não era 

caracterizada como EAD, pois este era apenas um 

ensino remoto aplicado em situação emergencial. 

Porém, a secretaria de educação do município não 

disponibilizou nenhum recurso a mais para 
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desempenhar estas tarefas, apenas os celulares e os 

livros didáticos. Com isso, a única maneira 

encontrada foi filmar e explicar e enviar para os 

alunos em grupos de WhatsApp. Portanto, este 

modelo não se encaixa no model EAD, pois segundo 

Alves (1997), a Educação a Distância EAD é uma 

forma organizada de estudo autodidata, que é 

estabelecido em lei e tem limites mínimos de 

funcionamento para poder prestar serviços à 

comunidade. Com isto, o aluno recebe o material de 

estudo, faz as suas atividades e aprendizagem e 

realiza as avaliações nos polos presenciais. 

Na opinião de Brás (2014), a simples atividade 

de enviar desenhos em formato pdf via WhatsApp 

para que os pais imprimam para os filhos pintar, 

desenvolve a psicomotricidade, a coordenação 

motora, a imaginação e a criatividade das crianças. 

Mesmo que alguns pais reclamem destas atividades, 

devem fazer isto para que os alunos não fiquem 

ociosos durante a pandemia. Com isso, crianças e 

adolescentes podem continuar mantendo o gosto 

pelo desenho, apesar da falta do contato físico com 

as colegas. Esta mesma autora defende a 

importância de mães estarem junto, acompanhando 

e motivando, para compensar a ausência do 

ambiente presencial tão essencial para a aplicação 

da proposta triangular de ensino de artes. 

As aulas de arte precisam voltar a ser 

presenciais, pois esta vive do aplauso das pessoas. 

Numa visão mais otimista, Santos (2020) prevê que no 
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período pós-pandêmico, as pessoas vão voltar com 

tudo para o convívio social, frequentando escolas, 

bibliotecas, ginásios, galerias de arte, museus, etc., 

porque esta rotina agora terá mais valor do que antes 

da pandemia. Entretanto, quando isso vai acontecer 

é uma incógnita que permanece na incerteza. O 

mundo depois da doença ficará com efeitos 

colaterais e sequelas, pois os empregos, as carreiras 

educacionais, os empreendimentos, talvez não mais 

existirão, porém, a arte permanece para sempre. 

A cultura maranhense é muito rica e se 

manifesta através de várias formas de arte. Assim, ao 

trabalhar com esta arte, o aluno cria um sentido 

crítico que o ajuda a valorizar o que é da terra. Deste 

jeito, a escola deve organizar eventos virtuais para 

manter esta cultura viva no subconsciente do 

alunado. Neste sentido, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), incentiva que a escola deve 

valorizar a cultura popular local, para que o aluno 

tenha mais consciência do mundo que o cerca, 

tendo respeito pelos rituais da comunidade, para 

poder representar o seu povo diante das lutas sociais 

(BRASIL, 2017). Porém, em tempos de pandemia, as 

mídias podem ainda proporcionar momentos de 

deleite, ouvindo canções de cantores regionais. 

Assim, ferramentas de compartilhamento podem 

desempenhar esta função, pois possibilitam a 

transmissão de áudio e vídeo. 

O ambiente escolar oferece lugar para a 

socialização das crianças, por isso, estas não 
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aprendem apenas com os livros didáticos e com as 

explicações das professoras. Na socialização com os 

colegas elas aprendem habilidades muito mais 

importantes do que os conceitos científicos 

apresentados nas aulas. Com a interação com as 

colegas, os alunos aprendem a conviver com a 

diversidade, coisa tão necessária na atualidade. 

Ademais, outros valores são cultivados, tais como a 

empatia, o respeito, a ética, assim como a 

solidariedade com o próximo em tempos difíceis. 

Assim, os professores devem dar o apoio que os 

alunos precisam em tempos de pandemia, mais no 

sentido de conversar sobre o que está acontecendo 

e acalmando suas ansiedades de forma sutil, afim de 

reduzir o estresse decorrente da interrupção das aulas 

(INSTITUTO PENÍNSULA, 2020). 

De acordo com dados de Todos pela 

Educação (2021), o Ensino Médio administrado pelas 

Secretarias Estaduais de Educação, receberam um 

investimento maior para a sua estrutura na 

pandemia, enquanto que as Secretarias Municipais 

de Educação, destinaram investimentos mínimos 

para adequar a sua estrutura para o Ensino Infantil e 

Ensino Fundamental. Com isso, a desigualdade no 

tratamento das crianças termina em problemas 

crônicos na educação brasileira. Deste jeito, ao invés 

de investir mais na educação básica, os gestores 

públicos investem mais na educação superior, 

gastando enormes quantidades de recursos para 

manter excelentes universidades com um número 
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reduzido de alunos. Além disso, estes gestores fazem 

um investimento mediano com o Ensino Médio e 

abandonam o Ensino Fundamental, sucateado e sem 

condições de proporcionar uma educação no 

mínimo digna. 

De acordo com as orientações de Educação 

para Todos (2021), as aulas remotas não podem ser 

condenadas como inúteis, visto que se o aluno tiver 

concentração e paciência, pode tirar bom proveito 

nas suas aulas. Neste sentido, o professor tem que 

saber que existem maneiras criativas de melhorar as 

aulas e motivar os alunos a participar. Com isso, até a 

família pode ser estimulada a intervir indiretamente 

de uma discussão, o que pode ser um ponto positivo, 

visto que os adultos sempre tem algo a ensinar com a 

sua vivência. Então, essa tendência que se observa 

por aí de que as aulas não têm qualidade nenhuma, 

não é verdade, visto que grandes resultados já têm 

sido alcançados na vida de alunos dedicados no 

interior do Brasil, surpreendendo com notas máximas 

no ENEM, assim como conquistando concursos 

altamente complicados. 

Ao se fazer uma análise sobre a prova de 

Linguagem do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), nos últimos anos vêm caindo cinco questões 

de arte nestas provas. Deste modo, equivale à 

mesma quantidade de Língua Estrangeira, por 

exemplo. De acordo com o Portal Brasil (2021), o 

aluno precisa conhecer as principais obras artísticas 

na humanidade, com a sua devida contextualização 
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histórica. Entretanto, as últimas provas do Enem 

mostram que o nível de dificuldade destas questões 

vai além de um simples contextualizar, é necessário 

estudar a teoria de forma intensa, para poder acertar 

estas questões de arte. Portanto, estas atividades não 

podem se limitar apenas a atividades lúdicas. Sendo 

necessário maior comprometimento com o futuro dos 

alunos, visto que o Enem tem uma importância 

significativa na vida destes alunos. Por isso, através 

das ferramentas de compartilhamento, as professoras 

podem realizar atividades mais profundas, que exijam 

do raciocínio dos alunos. 

Resultados e discussão 

 

Como resultados estão os dados das entrevistas 

feitas com as duas professoras participantes da 

pesquisa. Segundo elas, as atividades de arte em 

tempos de pandemia estão sendo feitas, enviando 

material aos alunos por WhatsApp, para treinar 

dança, pintura, música, literatura, etc. Assim, para 

treinar a arte de desenhar e pintar, a professora 

manda arquivos em pdf com desenhos para que os 

pais imprimam e coloquem as crianças para pintar. 

Este exercício parece simples, mas é através dele que 

as crianças podem aliviar o estresse de ficar 

confinadas em casa. Para treinar a teoria, são 

enviados textos para que os alunos leiam o conteúdo 

e depois façam um resumo do que leram. Portanto, 

todas estas atividades exigem o acompanhamento 
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para a sua realização, visto que é necessário o olhar 

de um adulto para que o processo siga para frente. 

Neste sentido, Silva et al (2010) explicam que para 

que o desenvolvimento sociocultural da criança 

realmente aconteça, é necessário que esta faça 

atividades em grupo, para que a arte seja feita de 

forma contextualizada, recebendo opiniões e dicas. 

As crianças menores são as mais prejudicadas, pois o 

ambiente lúdico ajuda o aluno a se desinibir, fazendo 

com que formas de arte se manifestem nas suas 

palavras. Exemplo disso são os círculos de leitura, 

onde as salas são organizadas com decorações 

caracterizadas com as estórias que estão sendo lidas 

com as crianças. Isto cria uma sensação de liberdade 

para produzir de forma criativa. 

Em contrapartida, na pandemia a socio 

educação acontece de forma mais limitada, pois 

não se podem fazer as brincadeiras, as quais segundo 

Santos et al (2009), contribuem para o 

desenvolvimento físico, moral, cognitivo e social da 

criança de forma harmoniosa, possibilitando um 

ensino mais significativo para ela. Desta forma, para 

que a criança aprenda a teoria da disciplina, é 

necessário que ela faça uma relação com a 

realidade, através do contato presencial com as 

coisas e as pessoas. Porém, o que as professoras 

relataram, é que as crianças estavam ansiosas e 

irritadas por não poder ir à escola durante a 

pandemia. O contato pela tela do computador 
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deixou as crianças mais ansiosas ainda, por poder ver 

as professoras e colegas, e não poder tocar. 

Com as mudanças rápidas que estão 

acontecendo nos últimos tempos, a escola tem que 

acelerar os processos de atualização, visto que os 

alunos não podem ser prejudicados por causa de 

professores morosos. Segundo Nunes (2003), a escola 

não consegue acompanhar a evolução da 

humanidade a passos largos, pois a sua velocidade 

de atualização parece demorar mais que no normal. 

Por isso, o trabalho dos pesquisadores deve estar à 

frente para poder manter uma orientação baseada 

na ciência. Portanto, o professor reflexivo precisa 

dedicar mais tempo para pensar em alternativas 

viáveis para estes tempos de pandemia. 

Em concordância com Valente (1993), com as 

múltiplas possibilidades que o computador parece 

oferecer, o professor pode pensar que o processo de 

ensino/aprendizagem pode ficar todo por sua conta, 

produzindo resultados pouco proveitosos. Nesse 

sentido, este mesmo autor declara que a função dos 

dispositivos das tecnologias digitais não é a de 

ensinar, mas sim de auxiliar o professor neste processo, 

dando condições de aprendizagem por meio das 

mídias. Portanto, o trabalho docente não deve ser de 

transmissor de conteúdo, mas de criador de 

oportunidades de aprendizagem, facilitando o 

acesso dos alunos a materiais apropriados para que 

este não estude o conteúdo errado. Assim, o trabalho 

do professor é de mediador do conhecimento, pois 
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este está arquivado nos bancos de dados da internet, 

é só ir lá e consultar. 

A Unidade Escolar José Queiroz foi fundada em 

1971 e administrada pela Secretaria da Educação do 

Município de Carolina - MA. De acordo com as 

observações feitas, esta escola contêm uma estrutura 

satisfatória para o funcionamento do ensino 

presencial, pois possui seis salas de aula que podem 

acomodar até 12 turmas nos dois períodos de 

funcionamento, matutino e vespertino. Além disso, 

dispõe de cantina onde os alunos recebem alimento 

gratuito disponibilizado pela Secretaria da Educação 

do município.  

Quando à adequação inclusiva, esta escola 

possui ainda uma sala de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), adaptada para atender alunos 

com limitações de aprendizagem. Assim, estão 

previstos ainda mais investimentos nesta escola, 

visando um funcionamento presencial. Porém, diante 

do cenário atual, com o número de mortos passando 

dos três mil por dia no país, não se pode pensar em 

piorar a situação insistindo em voltar. Melhor seria 

procurar aprimorar métodos novos para mediar as 

aulas e inovar. 

Segundo a experiência da professora 

Participante 01 (2021), a arte não pode parar porque 

se adapta a qualquer situação para continuar sendo 

arte. Ela afirma que a disciplina de artes é de fácil 

adaptação para trabalhar através das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs), visto que as 



Diálogos em Informática na Educação 

 
253 

ferramentas de compartilhamento oferecem 

condições de interagir através de mensagens de 

texto, imagens, figurinhas, animações, vídeos, entre 

outras, podendo assim, explicitar os conteúdos e fazer 

produção de obras. As transmissões de aulas ao vivo 

fazem com que o professor sinta a presença das 

alunas, assim como poder fazê-las interagir na aula. 

No Google Meet há espaço para manter um canal 

de bate-papo, onde o aluno recebe mensagens de 

todos os alunos que estão participando na sala. 

A professora Participante 02 (2021) expressou 

assim a sua visão sobre a situação dizendo que a falta 

de estrutura está impedindo as aulas remotas de 

acontecer de forma igualitária para todo mundo. A 

maioria dos alunos utiliza o celular dos pais, deixando 

de estudar na hora que eles podem porque os pais 

utilizam os aparelhos para trabalhar. Outro problema 

recorrente é a falta internet de qualidade para 

transmitir os arquivos com rapidez.  

Portanto, numa aula onde se depende de 

transmissão de dados pesados, os computadores e os 

celulares não conseguem processar, visto que a 

velocidade da internet é lenta, juntando-se a isso a 

capacidade de processamento lento dos celulares, 

assim como memória limitada. Por isso, para inovar no 

ensino remoto é preciso primeiro dispor de aparelhos 

de TICs de qualidade, para que o ensino remoto seja 

uma realidade e se possa pensar em melhorar a 

metodologia de ensino. 
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A Participante 01 relata ainda que antes da 

pandemia as suas aulas para os alunos da oitava e 

nono ano era através de explicação da teoria. Isto 

era feito através de áudios gravados e enviados via 

WhatsApp, junto com pequenos arquivos de no 

máximo duas folhas, para que o aluno não cansasse 

das atividades. Então, era proposto ler o material 

escrito e depois discutir o assunto de forma dialógica 

em sala de aula. Porém, depois do início da 

pandemia, as orientações dos superiores era de 

causar o mínimo de conflito com a aprendizagem dos 

alunos, dando mais um acompanhamento moral, 

visando aliviar as pressões que o isolamento social 

possa exercer sobre a consciência da criança. Com 

isso, a aprendizagem mesmo para preparar para o 

Enem ficou prejudicada, estando também o futuro 

destas crianças já fadadas a um destino de 

marginalização. 

A professora participante 02 observa que o 

aparelho celular é um dispositivo que adolescentes 

de idade escolar do Ensino Fundamental II adoram. 

Por isso, o contato com a internet é constante, pois 

estes não largam o celular nem na hora de comer. 

Pelo perfil socioeconômico dos estudantes que 

frequentam a Unidade Escolar José Queiroz, os pais 

compram celular para os filhos quando chegam a 

uma certa idade. É como se fosse um presente 

mostrando que as filhas e filhos estão ganhando 

autonomia como seres humanos. O uso do celular 

representa a liberdade das mulheres de poder ir além 
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dos limites imposto pelo patriarca, numa sociedade 

patriarcal que insiste em existir até hoje. Por isso, é 

muito positivo o uso destes dispositivos, já que 

conseguem prender a atenção das crianças e 

adolescentes.  Portanto, é oportuna a hora para que 

estes aparelhos sejam usados a favor da educação. 

A professora de artes Participante 01, afirmou 

que mesmo achando difícil trabalhar arte de forma 

remota, as atividades mediadas pelas ferramentas 

digitais de compartilhamento conseguem empolgar 

os alunos com fotos. Nesse sentido, é muito prazeroso 

observar a reação dos alunos a fotos de pinturas 

consagradas no mundo da arte. Os comentários são 

imediatos e assim surge uma série de opiniões sobre o 

assunto. Até as alunas que eram mais tímidas 

começaram a falar mais por meio dos encontros 

digitais. Então, não se pode dizer que o ensino remoto 

não tem nenhuma serventia nestes tempos de 

pandemia nos quais as pessoas não podem se 

encontrar, porque cada um faz a sua obra de acordo 

com os recursos que dispõe. Portanto, as professoras 

de arte da Unidade Escolar José Queiroz, no 

município de Carolina, não vão cruzar os braços por 

causa das limitações, vamos pra frente, que pra trás 

não dá mais. 

A professora participante 02 falou do seu 

projeto "Vozes", no qual os alunos escolhem as suas 

canções favoritas, gravam e em seguida 

compartilham através das redes sociais. Com isso, 

surgem os comentários sobre o desempenho da 
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cantora no palco digital. Então, nessa brincadeira 

passamos momentos agradáveis ajudam a esquecer 

os obstáculos difíceis que estamos passando agora.  

Estas dificuldades tem a ver com a fome que as 

pessoas passam porque não podem trabalhar. Se 

antes já era difícil, agora ficou pior, por causa da falta 

de dinheiro no mercado. Então, a escola é um dos 

meios para acompanhar quem realmente está 

precisando de alimento, para que seja destinado 

imediatamente, através dos filhos matriculados nas 

escolas do município. Assim, se por um lado está 

sendo difícil, por outro lado está sendo a 

oportunidade de que pessoas extremamente pobres 

sejam enxergadas e amparadas. 

A professora Participante 01 destaca que com 

o ensino remoto, ela tem dado prioridade a trabalhar 

a teoria, pois acha inviável trabalhar conteúdos que 

não caem no Enem. Nas palavras dela: "Eu prefiro 

trabalhar o conteúdo do Enem, porque é o que 

realmente vai dar futuro às crianças. Então, no ensino 

fundamental II, já tem questões trabalhadas coma as 

turmas do oitavo e nono ano que já foram incluídas 

em provas anteriores". Diante das palavras da 

professora dá para perceber que o ensino, por mais 

enfadonho que seja, é necessário que esteja focado 

na autonomia das crianças para quando chegue a 

idade adulta, estejam preparadas. Então, esta 

professora é a típica mediadora de conteúdos de 

cursinhos preparatórios, já que o seu ponto de vista 
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de educação é técnico e preparatório para uma 

vaga de emprego no futuro. 

Considerações finais 

 

 Diante do exposto, com as dificuldades que os 

alunos tem de comprar aparelhos de qualidade e 

com uma configuração mínima para rodar conteúdo 

educacional, observa-se a necessidade do Estado 

brasileiro de providenciar dispositivos atualizados 

para que todos os indivíduos tenham acesso à 

preparação para o mercado de trabalho. Neste 

sentido, é oportuno se pensar numa cesta básica 

ensino remoto, onde cada aluno receba um kit 

essencial, com conexão gratuita à internet, para que 

possa se concretizar a verdadeira universalização da 

educação no estado do Maranhão. Nesta ótica, 

universalizar não é apenas ter o aluno matriculado na 

escola, mas sim proporcionar a estas pessoas 

condições iguais de acesso ao mercado de trabalho 

e gozo pleno de todos os direitos como cidadãos e 

cidadãs. Por isso, é necessário lutar por estes direitos 

para fazer uma sociedade mais justa. 

 A escola pode tomar medidas emergenciais 

para quem precisa de mais apoio em tempos de 

pandemia, pois, para que as alunas e alunos tenham 

aproveitamento, é necessário primeiro que estejam 

com a sua fome saciada, visto que ninguém 

consegue se concentrar sem nada na barriga. Em 

seguida, pensar em colocar os dispositivos nas mãos 
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destes alunos para que descubram o mundo virtual. 

Enfim, o trabalho pedagógico deve ser bem 

planejado para que se considerem os recursos que se 

tem disponíveis e usá-los de forma coerente, ao invés 

de ficar reclamando da situação e não fazer nada. 

Crises existem desde que o mundo é mundo, então, 

a sabedoria do ser humano está em superar estas 

crises, não em se curvar diante delas. A Covid-19 não 

pode acabar com os sonhos dos professores de ver os 

alunos realizados, nem dos alunos de se dar bem na 

vida, todos juntos iremos à procura da vitória. 

 Os desafios que já eram grandes antes da 

pandemia, agora com ela tudo ficou muito mais 

difícil. Porém, isso não vai derrubar a vontade de ver 

uma aluna se destacando nas provas do Enem, 

podendo cursar uma graduação numa universidade 

federal e se tornar uma cidadã autônoma. As 

professoras aqui entrevistadas foram atrás de 

capacitação nos meios virtuais para lidar com a 

situação, podendo hoje ver resultados significativos 

quando ao envolvimento dos alunos das atividades 

virtuais. Por isso, das fraquezas pudemos tirar nossas 

forças, persistindo e insistindo com os alunos para 

realizar as tarefas. Neste sentido, posso conclui-se que 

já estamos a meio caminho andado, melhorando 

cada vez mais, por isso é motivo para comemorar. 

Enfim, desistir nunca, porque nós brasileiros e as 

brasileiras não largamos nossos sonhos por nada. 
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NOVAS TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS 

DIRECIONADAS AO AMBIENTE DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 
 

Luis Fernando  Cirqueira da Silva Correia 

Yamila Larisse Gomes de Sousa 

 

 Introdução 

  

As novas tecnologias para a educação 

inclusiva surgem com a perspectiva de aliar 

tecnologia e educação em prol da inclusão dos 

acadêmicos que possuem alguma necessidade 

especial. Analisando a influência da tecnologia nesse 

cenário, o presente artigo trata de uma temática que 

vem sendo bastante relevante no nosso cotidiano. 

Além disso, tem como um dos principais objetivos 

apresentar ferramentas que fomentem a qualidade 

do ensino inclusivo, buscando verificar fatores 

relevantes na educação inclusiva  que podem ser 

potencializados pela tecnologia.  

A partir dessas premissas, o texto relata uma 

visão categórica sobre o atual cenário da educação, 

no que diz respeito a alunos que são portadores de 

alguma necessidade especial, e o que poderia ser 

feito para facilitar a vivência dessas pessoas no 

cotidiano educacional. O artigo apresenta algumas 

ferramentas que podem ser caracterizadas como 

tecnologias sociais, que são as tecnologias 

facilitadoras. 
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As informações que embasam o artigo foram 

obtidas através de uma pesquisa bibliográfica. Com 

isso, o trabalho busca dialogar sobre a relevância da 

tecnologia na educação inclusiva. 

Uma premissa levantada por KLEINA (2012), 

surge partindo de uma expectativa de esperança e 

transformação da qualidade de ensino para melhor, 

porém também nos remete a certos desafios, além a 

uma pequena parcela de insegurança, pois as novas 

ferramentas proporcionadas pela tecnologia 

geralmente surgem  sempre acompanhadas de 

dúvidas e incertezas dentro dos ambientes 

acadêmicos por parte dos docentes e discentes, isso 

tornaria a tecnologia uma aliada, mas daria ao  

mesmo tempo uma atribuição de dificultosa a 

profissionais mal preparados para aplicar em sala.     

 KLEINA (2012) sugere que é preciso buscar 

conhecimento para se trabalhar com os mais diversos 

recursos tecnológicos, adequando às necessidades 

de cada estudante. É importante reconhecer que nos 

dias atuais existe uma grande diversidade de recursos 

tecnológicos que podem auxiliar os estudantes com 

necessidades especiais, contudo, para muitos 

professores conhecer esses recursos ainda é um 

grande desafio. 

Baseando-se na premissa de KLEINA (2012), 

pode-se deduzir que existe o intuito de explorar a 

efetividade das tecnologias sociais dentro do cenário 

que contempla a educação inclusiva, enfatizando 
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assim uma busca continua de conhecimento que 

seja efetiva na capacitação dos acadêmicos. 

Sobre a educação inclusiva, um dos mais 

conceituados pesquisadores a respeito desse tema 

sugere que a educação inclusiva deve representar 

um passo muito concreto e manejável que pode ser 

dado em nossos sistemas escolares, com o intuito de 

assegurar que todos os estudantes comecem a 

aprender que o “pertencer” é um direito, não um 

status privilegiado que deva ser conquistado 

(SASSAKI, 1999). 

Esse pensamento endossa a relevância da 

educação inclusiva nos diversos quadros da 

sociedade, além disso, é preciso articular novas 

linguagens e modelos educacionais, fugir de modelos 

prontos e acabados, abrir espaços para erros e 

acertos, questionar entorno das adaptações e 

estratégias coerentes às necessidades educacionais 

de cada aluno, levando sempre em conta 

instrumentos que respeitam e facilitem o 

desenvolvimento educacional e a inclusão, bem 

como a ênfase pela superação de dificuldades 

independente de deficiências ou limitações 

(CARVALHO,2010). 

Dessa forma, o presente artigo tem o intuito de 

responder alguns dos muitos questionamentos 

relacionados à educação inclusiva e tecnologia, 

entre tais questionamentos, dá-se notoriedade a:, 

qual a relevância da tecnologia no cenário da 

educação inclusiva? como seria o atual panorama 
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da educação inclusiva no Brasil? e quais ferramentas 

proporcionadas pela tecnologia podem modificar os 

panoramas educacionais? As respostas dessas 

indagações ajudarão a dar enfoque a respeito  da 

real relevância da tecnologia nesse quadro 

educacional. 

 

Metodologia  

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de 

abordagem qualitativa, com finalidade quanto a 

natureza básica, a fim de socializar-se com a 

temática, novas tecnologias na educação inclusiva, 

a pesquisa possui o víeis exploratório, que é um 

contato inicial com um tema a ser analisado, com os 

sujeitos a serem investigados e com as fontes 

secundárias disponíveis SANTOS (1991). 

Para a realização do presente artigo, foi 

elaborado um estudo bibliográfico baseado nos 

seguintes autores: SANTOS (2013), CARVALHO (2018), 

DUARTE (2018), RODRIGUES, (2017), KLEINA (2012), 

entre outros. 

 

Panorama dos envolvidos com educação inclusiva 

no brasil 

 

De acordo com o Censo Escolar 2018, são 1,2 

milhão de alunos com deficiência, altas habilidades 

e transtornos globais de desenvolvimento. Em 2014, o 

número chegava a 886,815. Só entre 2017 e 2018 as 
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matriculas aumentaram aproximadamente 10,8% 

(INEP, 2019). 

Isso mostra que os académicos que possuem 

alguma deficiência (física, auditiva, visual ou 

intelectual), estão notoriamente procurando um 

amparo na educação. A mesma pesquisa do Censo 

escolar ainda revela que, do total de alunos com 

necessidades educacionais especiais matriculados, 

97,3% estavam em classes comuns da rede pública e 

51,8% na rede particular.  

Vale ressaltar que a qualidade do ensino 

prestado aos estudantes de necessidades também 

envolve a qualificação dos educadores. É importante 

que os profissionais estejam preparados para receber 

os alunos e auxiliar o seu processo de aprendizagem 

com estratégicas e metodologias de ensino 

adequadas ao ensino especial (SILVA, 2019).  

Diante dessa perspectiva pode-se apresentar 

as seguintes ferramentas que tiveram seu 

desenvolvimento voltados em prol do auxílio de 

pessoas que possuam alguma necessidade especial, 

nessa prerrogativa nota-se um auxílio mutuamente 

importante da tecnologia para a educação 

inclusiva. 

 

Educação e tecnologia aliadas em prol da inclusão 

 

A educação é um dos principais pilares da 

sociedade, porém, existem diversas incertezas que 

cotidianamente alteram as perspectivas existentes 
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dentro desta área tão relevante para a sociedade, 

segundo Brandão (2013) a educação é uma prática 

social da qual cujo fim é o desenvolvimento do que 

na pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos 

de saber existentes em uma cultura, para a formação 

de tipos de sujeitos, de acordo com as necessidades 

e exigências de sua sociedade. E ainda afirma que, a 

Educação é um dos meios de realização de 

mudança social, assim tendo como finalidade a de 

promover a transformação social.  

A transformação social, citada anteriormente 

surge através de diversas circunstâncias e uma dessas 

circunstâncias é a tecnologia, a respeito disso, pode 

se dizer que, a tecnologia hoje também pode ser 

caracterizada como uma forma de potencializar as 

virtualizações” além disso, ela também pode 

ressignificar o mundo da vida, Pois na ambiguidade 

das questões existentes tanto na educação quanto 

nas relações intersubjetivas dos processos de ensino e 

aprendizagem, “dessa forma, ela atua aproximando 

a criação artística e a criação tecnológica” (SANTOS, 

2013).  

A partir dessas duas perspectivas, pode-se aliar 

duas notórias e preponderantes figuras que são 

sucintamente importantes no dia a dia da sociedade, 

a educação e a tecnologia, que, quando utilizadas 

juntas, podem facilitar categoricamente qualquer 

processo que esteja em andamento, sendo assim um 

dos que mais chamam a atenção dentro de todo 

esse panorama, é a educação para pessoas 
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portadoras de alguma necessidade especial, 

também conhecida como educação inclusiva. 

A educação inclusiva pode ser definida de 

diversas formas, porém uma das notórias seria, a 

prática que possui como  finalidade dar igualdade de 

aprendizado a quem tem necessidades especiais. Ela 

pode ser entendida como um novo conceito de 

ensino contemporânea, que tem como principal 

finalidade o direito de todos à educação. Isso 

nortearia as vertentes de igualdade, da 

oportunidade, além da valorização das diferenças 

humanas (DIVERSA, [s.d.]). 

Visando a perspectiva de uma possível 

melhoria da educação inclusiva, advinda a partir do 

uso da tecnologia inicia-se uma discussão sobre quais 

ferramentas são agregadoras e quais suas utilidades 

nas vivências diárias dos portadores de alguma 

necessidade especial. 

 

Educação especial e educação inclusiva 

 

Sabe-se que ambos aplicativos podem auxiliar 

acadêmicos com alguma necessidade especial, 

porém é importante dar notoriedade as 

conceituações que notabilizam a educação 

especial, para que a mesma não se confunda com 

educação inclusiva, no que diz respeito a educação 

especial, pode-se usar a seguinte classificação, a 

modalidade de ensino que se caracteriza por um 

conjunto de recursos e serviços educacionais 
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especiais organizados para apoiar, suplementar e, 

em alguns casos, substituir os serviços educacionais 

comuns, de modo a garantir a educação formal dos 

educandos que apresentem necessidades 

educacionais muito diferentes das da maioria das 

crianças e jovens (MAZZOTA, 1996). 

Verificando os fatores, torna-se notável que 

ambas as concepções educacionais são relevantes 

no que diz respeito a esse contexto educacional, A 

educação inclusiva seria o processo que acontece 

em escolas de qualquer nível preparadas para 

propiciar um ensino de qualidade a todos os alunos 

independentemente de seus atributos pessoais, 

inteligências, estilos de aprendizagem e 

necessidades comuns ou especiais. A inclusão 

escolar é uma forma de inserção em que a escola 

comum tradicional é modificada para ser capaz de 

acolher qualquer aluno incondicionalmente e de 

propiciar-lhe uma educação de qualidade. Na 

inclusão, as pessoas com deficiência estudam na 

escola que frequentariam se não fossem deficientes 

(SASSAKI, 1998). 

O que se pretende na educação inclusiva é 

remover barreiras, sejam elas extrínsecas ou 

intrínsecas aos alunos, buscando-se todas as formas 

de acessibilidade e de apoio de modo a assegurar (o 

que a lei faz) e, principalmente garantir (o que deve 

constar dos projetos político pedagógicos dos 

sistemas de ensino e das escolas e que deve ser 

executado), tomando-se as providências para 
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efetivar ações para o acesso, ingresso e 

permanência bem sucedida na escola (CARVALHO, 

2005) 

A inclusão implica mudanças: questiona não 

somente as políticas e a organização da educação 

especial e da regular, mas também o próprio 

conceito de integração. Ela proporciona mudanças 

de perspectiva educacional, pois não atinge apenas 

os alunos com deficiência e os que apresentam 

dificuldade de aprender, mas todos os demais, sabe-

se que para haver sucesso na corrente educativa 

geral, deve haver uma provocação, cuja intenção 

seria a de melhorar a qualidade do ensino das 

escolas, atingindo a todos que fracassem em suas 

salas de aula (MANTOAN, 2010). 

 

Resultados e discussão 

 

Diversas ferramentas foram elaboradas com o 

intuito de tornar mais dinâmico o cotidiano do 

ambiente pedagógico no âmbito da educação 

inclusiva, uma dessas ferramentas  está caracterizada 

pelo   programa Braille Fácil, que é um editor de texto 

que torna possível a transcrição e impressão em 

Braille. O programa possibilita que essa tarefa seja  

desenvolvida com um mínimo de conhecimento da 

codificação Braille (DUARTE, 2018). 

Conforme ressalta Carvalho et al (2018), 

através do Braille Fácil, atividades como a impressão 

de textos corridos se torna acessível aos seus usuários, 
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inclusive pessoas com pouco conhecimento sobre o 

Braille.  

A produção textual a ser impressa em braille 

pode ser digitada de forma fácil pelo usuário do 

programa, que permite, ainda, a importação de 

arquivos de outros programas. Durante o andamento 

do trabalho é possível visualizar o texto tanto na 

língua portuguesa como em braille. A impressão 

também pode ocorrer tanto em braile como em tinta 

(CARVALHO et al., 2018). 

 O texto pode ser digitado diretamente no 

Braille Fácil ou importado a partir de um editor de 

textos convencional. O editor de textos utiliza os 

mesmos comandos do NotePad do Windows, com 

algumas facilidades adicionais (INTERVOX, [s.d.]a). 

A digitação de textos especiais (como 

codificações matemáticas ou musicais) pode ser 

feita com o auxílio de um simulador de teclado Braille, 

que permite a entrada direta de códigos Braille no 

texto digitado (INTERVOX, [s.d.]a).  

O editor possui ainda diversas facilidades que 

dinamizam a inserção de elementos de 

embelezamento ou o retoque de detalhes do texto 

Braille. É possível a criação de desenhos táteis através 

de um editor gráfico simples (INTERVOX, [s.d.]a). 

O Braille Fácil foi criado por uma equipe de 

funcionários da  Divisão de Imprensa Braille (DIB) do 

Instituto Benjamin Constant, coordenado pelo 

Professor Antonio Borges (DUARTE, 2018).   
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Conforme Duarte (2018), o  resultado do 

trabalho culminou com a criação de uma ferramenta 

que possibilita a transcrição de textos em várias dos 

mais variados tamanhos, tanto para uso restrito como 

para larga escala (DUARTE, 2018). 

A importação de impressoras Braille para o 

Brasil ocorreu a partir de meados dos anos 1990. De 

acordo com Borges e Chagas Junior (2001),  a 

disseminação da impressão Braille no Brasil foi 

impulsionadas pelos programas desenvolvidos 

através do Projeto DOSVOX. O projeto desenvolveu-

se por convênio firmado entre a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto Constant. O 

DOSVOX foi adotado pelo Instituto Constat a partir de 

1997, inicialmente em cursos de capacitação 

(BORGES e CHAGAS JUNIOR, 2001). 

Como destacado por Rodrigues (2017), o 

DOSVOX é um software gratuito que pode ser usado 

pelo usuário de forma amigável. O sistema usa síntese 

de voz, o que permite a utilização do computador por 

indivíduos cegos, possibilitando independência para 

realizar diversas atividades, como escrever, enviar e-

mails, ler livros, jogar e realizar cálculos, dentre as 

atividades (RODRIGUES, 2017). 

De acordo com o site do projeto, um dos 

diferencias do DOSVOX, quando comparado a outros 

sistemas para deficientes visuais, é que ele possibilita 

uma comunicação homem-máquina de forma mais 

simples. O programa foi desenvolvido para levar em 

conta as limitações a que as pessoas cegas estão 
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sujeitas. Um desses diferenciais é que o DOSVOX não 

apenas ler o que está no monitor, ele estabelece 

diálogo mais amigável, contando, para isso, com 

programas específicos e adaptáveis ao usuário. 

Ainda de acordo com o site, esses diferenciais tornam 

o programa ímpar em qualidade e facilidade de uso 

por seus usuários, que passam a ter o computador 

como um importante aliado para se comunicarem 

de forma mais acessível e confortável (INTERVOX, 

[s.d.]b). 

O uso do DOSVOX durante as aulas 

proporciona ao aluno cego maior independência no 

registro das atividades em tempo real, 

proporcionando mais participação no processo de 

ensino aprendizagem, além de maior inclusão 

(RODRIGUES, 2017; JESUS, SILVA e ALMEIDA, 2018). O 

uso dessa ferramenta tecnológica amplifica as 

possibilidades para a construção de conhecimento, 

reduzindo assim o déficit de acesso a conteúdos em 

relação aos alunos não cegos (RODRIGUES, 2017). 

O uso do DOSVOX na rede pública pode ser 

usado nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), 

onde as salas do tipo II possuem recursos tecnológicos 

para atender os alunos com deficiência visual 

(CRESCENCIO e BRUNONI, 2018). 

 Uma vez iniciado o uso do DOSVOX, os alunos 

têm a possibilidade de ampliarem o domínio da 

escrita e se tornarem mais autônomos a partir do uso 

do computador no ambiente educacional 

(RODRIGUES, 2017).  
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Dias (2018) nos lembra que, a partir da escrita 

Braille, os indivíduos cegos passaram a dominar um 

sistema simbólico próprio, podendo participar de 

uma revolução na forma como interagem em 

sociedade.  

Portanto o uso de recursos que proporcionam 

maior acesso ao Braille é importante para garantir 

maior inclusão das pessoas cegas. 

 

Considerações finais 

 

O presente artigo visa discutir a relevância das 

novas tecnologias no ambiente da educação 

inclusiva. Diante dessa temática se iniciou um debate 

que buscava dar relevância a efetividade das novas 

possibilidades proporcionadas pelos meios 

tecnológicos em ambientes educacionais, em 

especial o da educação inclusiva.  

A educação aliada à tecnologia pode 

proporcionar várias projeções positivas relativas ao 

cenário atual. Sabe-se que a educação inclusiva 

sempre enfrentou diversas barreiras dentro do 

ambiente educacional, baseando-se nessas 

afirmações pode-se deduzir que as novas tecnologias 

podem proporcionar novas metodologias, além da 

favorecer o surgimento de novas ferramentas, que de 

alguma forma irão agregar ao processo de 

ensino/aprendizagem dos docentes/discentes 

presentes nesse cenário. 
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Dentre os principais resultados obtidos na 

pesquisa, pode-se citar como os mais relevantes, o 

fato de que as pessoas com deficiência estão 

procurando cada vez mais a qualificação e isso se 

torna possível através da educação, essa informação 

foi constatada através da pesquisa do Censo Escolar  

2018. Outro argumento bem relevante que o artigo 

apresenta, é o impacto positivo que as tecnologias 

sociais causam quando são bem empregadas dentro 

do ambiente da educação inclusiva e em qualquer 

ambiente educacional.   Duas ferramentas que se 

encaixam perfeitamente nesse contexto são o 

DOSVOX e o Braile Fácil, pois ambas possuem baixo 

custo, são relativamente efetivas em um cenário que 

propicie sua utilização dentro da educação inclusiva. 

 Sendo assim, existe a necessidade de enfatizar 

que quando a tecnologia é utilizada de maneira 

correta, suas características fomentadoras podem 

atuar potencializando a amplitude e a qualidade da 

educação, sendo uma das ferramentas facilitadoras 

que agregarão valor dentro de um contexto 

abrangente de  sociedade, facilitando dessa forma a 

vida estudantil dos académicos, dos docentes e de 

todos os outros presentes direta e indiretamente nesse 

cenário educacional.  

No que diz respeito as limitações encontradas 

diante da produção da pesquisa, pode-se dar uma 

certa ênfase a dificuldade de encontrar informações 

atuais sobre o tema discorrido, além da 

impossibilidade da realização de pesquisas de 
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campo, podendo assim incrementar informações 

substancialmente relevantes sobre o público-alvo da 

pesquisa. 

Para a elaboração de estudos no futuro, seria 

interessante a aplicação de pesquisas de campo que 

visassem a projeção e levantamento de dados 

quantitativos e qualitativos, podendo dessa forma dar 

voz as principais figuras presentes no estudo que são 

académicos e docentes. A saída do campo 

bibliográfico poderia propiciar um levantamento de 

informações relevantemente pertinentes, podendo 

favorecer a argumentação e a discussão sobre esse 

tema que é tão importante no atual panorama da 

nossa sociedade.   

Os principais ganhos desse estudo bibliográfico 

surgem a partir de um panorama global, pois o 

estudo deu notoriedade a respeito da real relevância 

da tecnologia, que com suas ferramentas sociais 

agregam valor em diversas áreas, inclusive a do 

conhecimento, outro ganho substancialmente 

relevante é a abordagem sobre a educação 

inclusiva e educação especial, dando um panorama 

sobre a diferenciação de ambas, além de ter 

apresentado ferramentas categoricamente efetivas 

no auxilio á ensino aprendizagem. 
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MÚSICA NA INFORMÁTICA: A PARÓDIA 

COMO RECURSO DIDÁTICO 
 

Joclesfran Alexandre da Silva 

Vinícius Cardoso 

 

Introdução  

 

A música sempre teve papel relevante na vida 

do homem desde os primórdios. Ela é “lugar comum” 

na história de todos os países, em todos os 

continentes, sendo uma ferramenta utilizada tanto 

nas celebrações culturais, como nos ritos religiosos. 

Mas, a música, mesmo num passado remoto, foi 

utilizada como método de ensino para que as novas 

gerações aprendessem a história de seu povo, como 

o caso do livro dos Salmos, que são 150 canções que 

o povo judeu usava para adorar seu Deus e para 

relembrar a trajetória de seus antepassados, 

ensinando assim, a importância desses 

acontecimentos passados, para que os mais jovens 

valorizassem sua própria história e dela não se 

esquecessem. 

Sem dúvida, esse é apenas um pequeno 

exemplo de como a música pode ser eficaz para 

ensinar algo importante. Todavia, trazendo a 

realidade da linguagem musical como ferramenta no 

processo de ensino e aprendizagem para os alunos 

modernos, tal prática tem sido bem empregada por 

muitos educadores em disciplinas diversas, há algum 
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tempo. Essa modalidade, inclusive, motivou a 

confecção deste artigo. 

A utilização da música como forma de ensino 

tem se mostrado bastante eficiente, e um dos 

grandes responsáveis pela popularização dessa 

didática inovadora nas salas de aula brasileiras é José 

Inácio da Silva Pereira, o “Professor Pachecão”, pois 

ele é considerado o precursor do estilo “aula show”, 

modalidade que revolucionou o processo de ensino 

no Brasil. O professor Pachecão, ficou famoso em 

todo o nosso país devido sua forma diferente de 

ensinar os temas difíceis das variadas matérias 

escolares usando letras engraçadas em paródias que 

ele cantava junto com os alunos em sala de aula. Essa 

prática docente excêntrica lhe levou a gravar dois 

CD’s, ser convidado a participar dos programas de 

televisão mais assistidos e tornar-se um professor 

conhecido e reconhecido em todo território 

nacional. 

A ideia de usar música para ensinar física, 

matemática, etc., que o professor Pachecão 

popularizou, tem servido de base para inúmeros 

outros educadores igualmente adotarem na sua 

prática docente. Um exemplo que pode ser 

mencionado é o dos alunos do Curso de Ciências 

Biológicas do IFFAR (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Alegrete), 

citado por Paim e Santi (2018), que foram desafiados 

pelos professores a, juntos, docentes e licenciandos, 

comporem paródias variadas para que as mesmas 



Diálogos em Informática na Educação 

 
285 

fossem utilizadas em suas práticas pedagógicas 

durante o estágio supervisionado em escolas de 

Ensino Fundamental e Médio de sua cidade. Após 

serem terminadas, as paródias foram aprovadas 

pelos acadêmicos e, essa linguagem didática 

diferenciada, tornou as aulas mais divertidas, 

provendo um melhor aprendizado para os alunos, 

êxito esse, relatado pelos licenciandos que 

declararam que obtiveram grande sucesso na 

aplicação desse recurso com as crianças e 

adolescentes das escolas que visitaram. Inclusive, 

concluíram que a paródia pode ser utilizada em sala 

de aula com alunos de qualquer idade, nível ou 

modalidade de ensino. 

Entretanto, quando se trata do vínculo entre a 

música e o ensino de Informática, que é cerne deste 

trabalho acadêmico, Cunha e Martins (1998 apud 

Pereira, 2013), asseveram que o progresso científico e 

o fazer musical sempre tiveram uma estreita relação. 

Assim, é notório que o desenvolvimento científico 

sempre trouxe implicações diretas no fazer musical. 

Mas, essa relação se dedica quase que 

exclusivamente com o computador e softwares 

musicais. Assim, a pergunta que pode ser feita, diante 

da grande variedade de recursos tecnológicos que 

os programas computacionais podem oferecer para 

facilitar a iniciação musical dos alunos, é: Por que não 

usar esses recursos para incrementar as aulas de 

informática com a utilização da linguagem didática 

do uso de paródias? É para tentar buscar respostas a 
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questionamentos tais como esse, que o presente 

artigo se alvitra. 

 

Metodologia 

 

A metodologia adotada foi a de análise 

qualitativa, dividida em duas fases: 

1ª. Fase 

Inicialmente foi feito um estudo baseado em 

algumas obras literárias sobre o tema – MÚSICA NA 

INFORMÁTICA – com intuito de proceder aos recortes 

da pesquisa de modo mais próximo à realidade das 

propostas. Para tanto, 

• Foram organizadas de forma sistemática as 

principais ideias com base no material – impresso e 

arquivado – disponível. 

• Paralelamente, foi feito um levantamento 

bibliográfico aprofundado das avaliações de alguns 

autores sobre o tema. 

• Foram identificadas também quais as 

informações que são veiculadas a esse respeito. 

 

2ª. Fase 

Análise da relevância do tema. 

 

Essas condições para determinar a importância 

do tema foram analisadas utilizando-se: 

• Pesquisa bibliográfica como também 

empírica; 
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• Levantamentos documentais (publicações 

variadas como blogs, crônicas, livros e banco de 

dados) com objetivo de definir: 

a) Aspectos aplicáveis do uso de paródias em 

sala de aula; 

b) Um comparativo do uso desse recurso 

(paródia musical) com o modo tradicional de ensinar 

Informática; 

c) Principais benefícios para o ensino-

aprendizagem; 

 

O Método utilizado foi o dialético e a técnica 

de coleta foi a documentação indireta através de 

uma pesquisa documental em livros, sites da internet, 

etc., pesquisa bibliográfica em artigos e outros meios 

de informação, como blogs e reportagens de 

televisão, além de minha experiência em sala de 

aula. 

 

A paródia musical no processo de ensino e 

aprendizagem 

 

 

O processo de ensino e aprendizagem é 

permeado de complexidades, ora relacionadas ao 

aluno, ora relacionadas ao professor. Para tentar 

sanar essas dificuldades, muitos educadores têm 

desenvolvido práticas diversificadas visando uma 

absorção maior de conhecimento por parte de seus 

alunos. Dentre essas estratégias está a música, como 



Silva Junior, Araújo Lima, Jesus Santos & Silva Junior (Orgs) 

 
288 

afirmam Ana Claudia Moreira, Halinna Santos e Irene 

S. Coelho: 

 
A música como elemento lúdico, pode 

ser utilizada para trabalhar as 

habilidades da língua e os componentes 

do sistema linguístico, bem como para 

promover interação, motivação e criar 

uma atmosfera de aprendizagem mais 

prazerosa e descontraída. Por ser uma 

linguagem comum a todos, a música 

permite a professores e estudantes, 

independente do domínio da técnica 

musical, a possibilidade de trabalhá-la 

em sala de aula. (MOREIRA et al., 2014, 

p. 41) 

 

De fato, a música fornece toda uma gama de 

possibilidades para que o ambiente de aprendizado 

seja bem mais convidativo e agradável, o que torna 

sua utilização em sala de aula uma tarefa que tende 

a ser facilmente aplicável e benquista pela turma.  

Músicas de domínio público como as cantigas 

de roda, podem ser trazidas para o contexto da aula, 

pois todos da classe conseguem facilmente entoá-

las, bastando, tão-somente, que a letra tenha a ver 

com o que se pretende lecionar. Mas, há um recurso 

musical ainda mais eficaz: a paródia! Afinal, o 

professor, em parceria com os alunos, pode escolher 

uma melodia de uma música famosa e colocar uma 

letra que se relacione com a aula que ele deseja 

ministrar. Esse recurso tem se mostrado bastante 

efetivo e, uma das razões para essa afirmação, como 
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compartilha Job (2018), é o fato de a paródia musical 

poder extrair uma virtude a mais dos alunos, a saber: 

a criatividade!  

 

O poder da paródia musical e seu uso em sala de 

aula 

 

Snyders (2008) assevera que a música tem o 

poder de tocar o centro da existência de uma 

pessoa, atingindo seu coração, espírito e corpo, 

sendo capaz até de impor um determinado 

comportamento, um novo jeito de ser. E esse 

fenômeno, pode ser visto frequentemente na relação 

que os alunos têm com a música, que 

aparentemente, os pressionam a se conduzirem 

constantemente com movimentos ritmados e 

cantarolares ininterruptos. 

Partindo da premissa que a música tem essa 

capacidade de envolver o centro da existência de 

uma pessoa, ela pode contribuir para tornar o 

ambiente escolar mais alegre e favorável à 

aprendizagem, como pontua Lígia Karina Meneghetti 

Chiarelli: 

 
Além de contribuir para deixar o 

ambiente escolar mais alegre, podendo 

ser usada para proporcionar uma 

atmosfera mais receptiva à chegada 

dos alunos, oferecendo um efeito 

calmante após períodos de atividade 

física e reduzindo a tensão em 

momentos de avaliação, a música 
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também pode ser usada como um 

recurso no aprendizado de diversas 

disciplinas. O educador pode selecionar 

músicas que falem do conteúdo a ser 

trabalhado em sua área, isso vai tornar a 

aula dinâmica, atrativa, e vai ajudar a 

recordar as informações. (CHIARELLI, 

2005, p. 5). 

 

Quando Lígia Karina Meneghetti Chiarelli 

sugere que a música tem plenas condições de ser 

utilizada como uma ferramenta eficaz no 

aprendizado de diversas disciplinas, há em sua fala, 

uma convergência com a opinião expressada nas 

linhas deste artigo. Todavia, para que o recurso 

didático da música cumpra mais pedagogicamente 

seu papel, a paródia se torna uma grande aliada, 

uma vez que o conteúdo a ser trabalhado é incluído 

na letra e, cantando-se a nova composição, as 

informações da aula serão mais facilmente 

memorizadas, aprendidas e apreendidas, como 

ratifica Sandro Job, em seu livro “Cantando na 

escola: O poder da Paródia Musical”: 

 
Você perguntou a seu aluno: “Será que 

é possível decorar uma fórmula de 

matemática cantando?” Você 

respondeu: Sim, é. E mostrou a ele a 

estrofe e o ensinou a cantar. Depois de 

cantar, cantar, cantar e cantar 

novamente... depois de brincar, relaxar... 

ele chegou a uma conclusão: Sim. É 

possível! Seu aluno elaborou uma síntese, 
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baseada em sua pergunta e em sua 

resposta. Em outras palavras, seu aluno 

raciocinou! E, acredite, ele gostou de 

fazer isso e, nem mesmo, percebeu que 

estava fazendo! (JOB, 2018, p. 80) 

 

Por certo, a paródia tem condições de prover 

esse “milagre”! Por isso, Sandro Job insiste: 

“Decoramos muito mais rápido cantando do que 

lendo!” (JOB, 2018, p. 80) e arremata: “Formar versos, 

a respeito de algum conteúdo, proporcionam o 

raciocínio sobre este conteúdo”. (JOB, 2018, p. 80). 

Essas afirmações reforçam o que propôs este tópico 

que advoga sobre poder da paródia musical e sobre 

seu uso em sala de aula. 

 

O ensino de informática valendo-se da didática da 

paródia musical 

 

 É evidente que a música oferece variadas 

possibilidades aplicativas na ministração de uma 

aula, e que a utilização de letras em melodias que 

praticamente todos já conhecem (paródias) é um 

recurso didático formidável, mas é mister que o 

educador que deseja usar tal recurso esteja ciente de 

algumas implicações, como as que Geisa Ferreira 

Ribeiro Félix, Hélio Renato Góes Santana e Wilson 

Oliveira Júnior apresentam: 
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É importante lembrar que a decisão de 

trabalhar com a música, requer antes de 

tudo, alegria, motivação e objetividade. 

O educador precisa abraçar a alma 

artística e motivar os seus educandos a 

compreenderem a importância, a 

utilidade e a magia do que está sendo 

trazido para eles. Sem esses elementos o 

trabalho está propício a uma 

desorientação, com os objetivos longe 

de serem alcançados e descrédito do 

recurso na aprendizagem. (FÉLIX et al., 

2014, p. 19) 

 

 Infelizmente, há alunos e até alguns pais que 

defendem a tese de que a disciplina de Informática 

na escola é desnecessária e que seria melhor que ela 

não estivesse no currículo3! Portanto, esse é mais um 

incentivo ao professor de informática, para que o 

mesmo busque incrementar e dinamizar suas aulas 

usando com sabedoria e graça esse recurso, como 

sugerem os autores supracitados. 

 Em face disso, já que a paródia mostra-se como 

uma ferramenta extraordinária, devido à 

possibilidade da fixação do conteúdo ser mais 

simplificada e de despertar a atenção e curiosidade 

dos alunos, seu uso nas aulas de informática é viável 

e pode ser pode ser muito vantajoso. Sobre isso, 

Renata Raimundo de Luna, Élen Gomes de Jesus Eno, 

Ivanete Saskoski Caminha e Renato Abreu Lima, 

asseguram: 

 
3 Este autor já ouviu algo semelhante, vindo da boca de uma mãe de uma aluna. 
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As metodologias de ensino e 

aprendizagem são o alicerce para o 

sucesso em sala de aula. Sua 

elaboração, seja em forma de jogo 

didático e/ou paródia, são instrumentos 

eficazes de ensino, requer tempo e 

dedicação do docente, mas que terá 

resultado certo na interação, e 

compreensão do assunto aplicado. 

(LUNA et al., 2016, p. 2) 

 

 Baseado no que estes autores indicam, se os 

docentes desejam resultados positivos na assimilação 

do conteúdo das aulas por parte de seus alunos, esses 

devem estar prontos a investir em ferramentas 

eficientes (a paródia musical tem sido muito 

competente nesse quesito). Assim, em se tratando de 

aulas de Informática, caso o educador opte pela 

didática do uso de paródias para incrementar sua 

forma de ensinar, além da música propriamente dita, 

o professor pode aproveitar as tecnologias que puder 

extrair do computador e fazer essa junção da música 

com a informática. A esse respeito, Ludhiana 

Bertoncello e Márcio Rogério dos Santos afirmam: 

 
É necessário que se busquem novas 

metodologias que facilitem o 

aprendizado da Informática. Tem se 

falado de muitas técnicas, porém 

poucas podem ser consideradas úteis e 

eficazes no que diz respeito à maneira 

pela qual o aluno, de uma forma geral, 

possa aprender. [...] Verificando nos 
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alunos certa dificuldade de assimilação 

de alguns conteúdos, pude observar 

que eles possuem uma facilidade maior 

de aprendizagem quando a aula é mais 

descontraída e dinâmica, utilizando-se 

de recursos de multimídia para ouvir 

diversos tipos de sons e músicas. 

Observando a facilidade de absorver 

um assunto, ou gravar uma determinada 

letra através da música, e também por 

eu ter uma afeição pela mesma, decidi 

unir as duas palavras-chave: Informática 

e Música. [...] VALENTE (1999, p. 23) 

coloca que “cabe ao professor o papel 

de saber orientar e desafiar o aluno para 

que a atividade computacional 

contribua para a aquisição de novos 

conhecimentos”. Com isso, o professor 

não só estará adquirindo habilidades e 

competências técnicas e pedagógicas, 

mas tornando-se um verdadeiro 

educador. (BERTONCELLO; SANTOS, 

2002, págs. 131 e 132). 

 

 A junção paródia musical + informática é 

factível e, com o leque de recursos de multimídia que 

o professor de Informática dispõe, suas aulas serão 

muito mais frutíferas do que nunca! Inclusive os 

autores citados acima mencionaram uma excelente 

experiência do uso dessa parceria (paródia musical e 

informática) em aulas nas quais estiveram presentes 

como pesquisadores-instrutores, na cidade de 

Maringá, Estado do Paraná. O resultado da 

aplicação desse método foi uma participação muito 
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empolgada de todos envolvidos (alunos de 14 a 18 

anos), que além de fazerem os exercícios de fixação 

da disciplina de informática, aprenderam duas 

paródias sobre o Windows Explorer e a Aplicação das 

Ferramentas do Sistema4. 

 

A música no ensino da Informática: uma ferramenta 

de aprendizagem que pode facilmente ser 

aproveitada e aplicada 

 

 Bellochio (2001) pensando em como 

professores não-especialistas podem potencializar 

trabalhos musicais no dia a dia de suas ações 

docentes em sala de aula, assevera que não há 

"super professores", o que pressupõe que mesmo os 

"leigos" no quesito música podem usufruir desta 

ferramenta. Além dessa perspectiva, o professor de 

Informática que trabalha diretamente com o 

computador e que aspira fazer uso da música em 

sala de aula, tem plenas condições de robustecer 

ainda mais as suas aulas, como atesta Eliton Pereira:  

 
O progresso dos computadores pessoais 

trouxe para o usuário doméstico 

ferramentas para criar e editar sons e 

músicas que antes eram privilégio dos 

estúdios melhor equipados. Pode-se 

dizer que, a um custo reduzido e sem 

exigir conhecimentos técnicos 

avançados do usuário doméstico, essas 

 
4 Vide o Anexo A, página 13 e o Anexo B, página 14. 



Silva Junior, Araújo Lima, Jesus Santos & Silva Junior (Orgs) 

 
296 

ferramentas possibilitam transformar um 

computador pessoal comum em uma 

espécie de estúdio caseiro. (PEREIRA, 

2013, p. 98) 

  

 Então, até mesmo os professores de informática 

que nem sequer “arranham” um instrumento musical, 

agora, com o uso do computador e dos infinitos 

recursos que seus softwares têm para oferecer, 

podem experienciar em suas aulas mais essa 

linguagem didática através dos sons, instrumentais e 

paródias educativas, que são facilmente 

encontradas na Rede Mundial de Computadores. 

Enfim, as possibilidades são diversas. 

  

Resultados e discussão 

 

Desde o início do presente artigo, busquei 

apresentar alguns estudos baseados em obras 

literárias sobre o tema “Música e Informática”, 

visando aproximar a realidade das propostas aos 

recortes da pesquisa.  

A proposta primordial apresentada neste 

trabalho foi os aspectos aplicáveis do recurso 

didático do uso de paródias em sala de aula, 

demonstrando que esse método pode potencializar 

o modo tradicional de ensinar Informática, por ser 

assaz benéfico para o processo de ensino-

aprendizagem. 

Sousa (2018) reitera que o computador já se 

tornou um instrumento acessível no meio social e 
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diversas áreas do conhecimento vão absorvendo 

naturalmente essa ferramenta. Portanto, os 

professores não podem estar alheios a essa realidade 

iminente. Em face disso, os resultados que podem ser 

obtidos advindos da modalidade de ensino por meio 

de paródias musicais somado ao uso do computador 

são substanciais e podem ser facilmente aplicados. 

Inclusive, ao longo do texto, eu apresentei relatos de 

alguns educadores que utilizaram essas ferramentas e 

que lograram êxito. Como educador, eu também 

tenho experimentado esse recurso em minhas aulas e 

tenho recebido um feedback positivo por parte dos 

meus alunos. Assim, com base nos autores 

consultados e na minha prática docente, a utilização 

de paródias nas aulas de informática pode ser uma 

grata experiência. 

 

Considerações finais 

 

A paródia musical no processo de ensino e 

aprendizagem foi o pano de fundo para a escrita do 

presente trabalho - mais especificamente o seu uso 

nas aulas de Informática. Durante o desenvolvimento 

do texto apresentei as análises de alguns autores 

como também suas respectivas experiências ao 

utilizar esse recurso.  

Dentro desse prisma, falei do poder da paródia 

musical e de seu uso em sala de aula. Neste ponto, o 

principal argumento que pôde ser percebido nos 

autores citados foi que a música, por ser uma 
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linguagem universal, envolve a todos e, se utilizada 

como método de memorização (através de 

paródias), ela leva ao raciocínio e ao aprendizado. 

Tenho visto isso nas aulas que eu ministro! 

Outras abordagens que mencionei neste 

trabalho acadêmico, foi o ensino de informática 

valendo-se da didática da paródia musical e a 

música no ensino da informática como uma 

ferramenta de aprendizagem que pode facilmente 

ser aproveitada e aplicada. Em ambos os tópicos, 

dialogando com os autores consultados, foi possível 

corroborar que esse recurso é muito eficiente e 

simples de ser aplicado, mesmo por professores que 

não dominem todas as técnicas musicais. 

Confesso que ao escolher tal temática fiquei 

apreensivo acreditando que teria muita dificuldade 

para encontrar referencial teórico que 

fundamentasse meu trabalho, mas para minha 

satisfação, não tive muitos problemas quanto a isso. 

Entretanto, discutir a música como ferramenta 

pedagógica na educação, e apresentar as 

vantagens de se trabalhar com as potencialidades 

oferecidas pelo uso da didática da paródia musical, 

a meu ver, merece ainda mais ser objeto de 

pesquisas e trabalhos acadêmicos, por sua 

relevância e por ser uma modalidade de ensino que 

possui nuances que merecem uma atenção especial 

por parte do educador que almeje utilizá-la junto aos 

seus alunos. 
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O ENSINO DA MATEMÁTICA POR MEIOS DE 

TECNOLOGIAS REMOTAS: DESAFIOS NO 

TRABALHO DOCENTE 
 

Evaldo Augusto Sousa Monteiro 

Elgonzales Magalhães Almeida 

Valmir Carlos de Alencar 

 

Introdução 

 

Ao se questionar sobre a relação que há entre 

educação e tecnologia, muitos questionamentos 

vêm à mente, principalmente no que se trata aos 

professores. A presença inegável da tecnologia em 

nossa sociedade constitui a justificativa para que haja 

necessidade de sua presença na escola. A 

tecnologia é, na definição de Lévy (2013), uma 

tecnologia da inteligência, fruto do trabalho do 

homem em transformar o mundo em ferramenta 

desta transformação. Apesar de a produção das 

tecnologias ser controlada pelos interesses de lucro 

do sistema capitalista, sua utilização ganha o mundo 

e acontece também de acordo com as 

necessidades, os desejos e objetivos dos usuários. 

Existem os desafios pertinentes a utilização de 

tecnologias remotas no modo de aplicabilidade do 

ensino e aprendizagem em sala de aula, 

principalmente no que compreende o ensino da 

matemática, haja vista que essa disciplina é 

percebida por muitos alunos como complexa e de 
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difícil assimilação. Desse modo, a discussão acerca 

da inclusão de tecnologias remotas, em benefício do 

ensino da matemática é algo que merece ser 

debatido. Com base nessa afirmativa, surgiu o 

interesse de buscar entender quais os desafios 

enfrentados pelos docentes de matemática na 

utilização de tecnologias remotas em sala de aula?  

Conforme o problema apresentado acima, a 

pesquisa tem como objetivo identificar os desafios 

enfrentados pelos docentes no ensino de 

matemática na utilização de tecnologias remotas. 

Haja vista que as tecnologias têm o poder de 

despertar a atenção dos alunos, e desafiá-los a um 

autoaprendizado, porém sem eximir o papel da 

escola e do professor nesse processo.  Justifica-se a 

escolha do tema por entender que essa alternativa 

tem se apresentado com grande força no dia a dia 

dos professores e da própria instituição escolar. Desse 

modo, entende-se que a pesquisa se torna 

importante para o sistema educacional uma vez que 

se propõe a identificar os desafios enfrentados pelos 

docentes no uso de tecnologias remotas.  

Como percurso metodológico, a pesquisa foi 

construída a partir de um estudo com abordagem 

qualitativa, tipo exploratória de campo, recorrendo a 

uma pesquisa bibliográfica para sustentação das 

teorias apresentadas. De acordo com Piana (2009) a 

pesquisa exploratória se trata de uma ligação entre o 

sujeito e o mundo real que ocorre de maneira 

dinâmica e com interdependência viva. O 
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pesquisador faz parte do processo de conhecimento 

interpretando-o e consequentemente lhe atribuindo 

um significado.   

O método que delineou a pesquisa foi o 

indutivo, que segundo Lakatos e Marconi (2011) 

consiste em obter informações de uma amostra 

particular e estendendo as interpretações a um 

universo mais geral. Quanto aos sujeitos da pesquisa, 

esses foram compostos por cinco professores, 

pertencentes a Secretária Municipal de Educação 

da cidade de Trizidela do Vale no Maranhão, que 

lecionam a disciplina de matemática. Os critérios de 

seleção desses sujeitos foram baseados no vínculo 

efetivo de uma instituição pública por mais de dois 

anos de exercício, além de estarem atuando de 

forma remota no ensino de matemática.  

Quanto às informações coletadas, essas foram 

adquiridas por meio de entrevistas, a partir de um 

roteiro pré-definido. Como instrumento foi adotado 

gravador de áudio para captura das falas. Essas por 

sua vez foram evidenciadas de forma fidedigna a 

gravação e em seguida confrontada com a teoria e 

a crítica do pesquisador. A pesquisa foi estruturada 

em três seções primárias, e cada uma delas 

contendo suas seções secundárias necessárias a 

compreensão da teoria apresentada.  
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Marcos tecnológicos da educação 

 

O ser humano vive um processo de 

transformações sócias e culturais acentuadas, 

proporcionadas pelo avanço do desenvolvimento 

tecnológico, entretanto, sabe-se que o computador 

surgiu na década de 1940, momento em que o 

mundo estava em guerra. A princípio sua principal 

função era fazer cálculos rápidos e complexos, sob 

pressão de tempo e com máxima precisão possível, 

objetivando criar poderosas armas ou descobrir 

códigos secretos do inimigo. Após a guerra, tal 

instrumento deixou de ser privilégio da alta ciência e 

do exército e passou a fazer parte de um universo 

mais amplo, como o dos negócios e da pesquisa 

industrial e universitária.  

No início da década de 1960, surgia a ideia de 

usar o computador também na educação, embora 

ainda não existissem softwares apropriados, os 

Estados Unidos largaram na frente, na época, com 

simples tecnologias. No decorrer dessa década, mais 

precisamente no ano de 1967, foi desenvolvida no MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachusetts) a linguagem 

LOGO, baseada na teoria de Piaget e em algumas 

ideias de Inteligência Artificial de Seymour Papert, um 

matemático que sempre se preocupou com a 

maneira pela qual as pessoas aprendem. Esse 

contato com os computadores no MIT o fez a 

imaginar como poderia se aproveitar da tecnologia 
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dos laboratórios para disponibilizá-la às crianças. 

(PEREIRA, 2007). 

Com a disseminação dos computadores, o 

LOGO passou a ser usado em muitas escolas. No 

período de 1983 até 1987 houve muitas experiências 

com relação à produção de material de apoio, livros, 

publicações e conferências sobre o uso desse 

software, que teve a França como pioneira a 

alavancar esse projeto, enfrentando o desafio da 

informática na educação e servindo de modelo para 

o mundo. Lá a implantação da informática na 

educação foi planejada em termos de público-alvo, 

materiais, software, meios de distribuição, instalação 

e manutenção dos equipamentos nas escolas, 

dedicando-se também muitos anos e recursos à 

formação de professores. 

Segundo Moraes (1997) foi na década de 1970 

que o Brasil buscou estabelecer políticas públicas 

voltadas para a construção de uma indústria própria 

relacionada à produção de equipamentos de 

informática. Assim, o governo brasileiro criou a 

Comissão Coordenadora das Atividades de 

Processamento Eletrônico (CAPRE), A Empresa Digital 

Brasileira (DIGIBRÁS) e também a Secretaria Especial 

de Informática (SEI), que nasceu como órgão 

executivo do Conselho de Segurança Nacional da 

Presidência da República, na época da ditadura 

militar. 

O Brasil deu os primeiros passos, no caminho da 

informática educativa, em 1971, de acordo com o 



Silva Junior, Araújo Lima, Jesus Santos & Silva Junior (Orgs) 

 
308 

livro Projeto Educom, quando pela primeira vez se 

discutiu o uso de computadores no ensino de física 

(USP de São Carlos), em seminário promovido em 

colaboração com a Universidade de Dartmouth/EUA. 

As entidades responsáveis pelas primeiras 

investigações sobre o uso de computadores na 

educação brasileira foram: Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS).  

Registros indicam a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro como instituição pioneira na utilização do 

computador em atividades acadêmicas, por meio 

do Departamento de Cálculo Científico, criado em 

1966, que deu origem ao Núcleo de Computação 

Eletrônica (NCE). Nessa época, o computador era 

utilizado como objeto de estudo e pesquisa, 

propiciando uma disciplina voltada para o ensino de 

informática (NASCIMENTO, 2007). Os professores 

faziam uso do computador para desenvolver 

simulações de reações químicas. Em 1973, surgiram as 

primeiras iniciativas na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, suportadas por diferentes bases 

teóricas e linhas de ação. O computador era visto 

como recurso auxiliar do professor no ensino e na 

avaliação, enfocando a dimensão cognitiva e 

afetiva ao analisar atitudes e diferentes graus de 

ansiedades dos alunos em processos interativos com 

o computador.  
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Pesquisadores da UNICAMP, em 1976, visitaram 

o MEDIALab do MIT, o que, em seu retorno, permitiu a 

criação de um grupo interdisciplinar envolvendo 

especialistas nas áreas de computação, linguística e 

psicologia educacional. Isso deu origem às primeiras 

investigações sobre o uso do computador na 

educação, usando a linguagem LOGO. 

(NASCIMENTO, 2007).  

Em 1981, o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), a Secretaria Especial de Informática (SEI) e o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnologia (CNPq) realizaram em Brasília o “I 

Seminário Nacional de Informática na Educação”. 

Nele contou-se com especialistas nacionais e 

internacionais de ensino e informática que falaram 

da conveniência ou não de se utilizar o computador 

como instrumento auxiliar no processo ensino-

aprendizagem. No ano seguinte, 1982, na 

Universidade Federal da Bahia, traçou-se a linha 

política para a implantação da informática na 

educação. Esses seminários, o de Brasília e o da 

Bahia, estabeleceram um programa de atuação e 

uma sistemática de trabalho diferente de quaisquer 

outros programas educacionais iniciados pelo MEC. 

Em março de 1983, a Secretaria Executiva da 

Comissão Especial nº 11/1983 – Informática na 

Educação – criada no âmbito da SEI, apresentou o 

Projeto EDUCOM. Este projeto consistia em uma 

proposta de trabalho interdisciplinar voltada para a 

implantação experimental de centros-piloto em 
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universidades brasileiras como instrumentos 

relevantes para a informatização da sociedade, 

visando à capacitação nacional e uma futura 

política setorial. (MORAES, 1997). 

As contribuições do projeto EDUCOM foram 

importantes e decisivas para a criação e 

desenvolvimento de uma cultura nacional de uso de 

computadores na educação especialmente voltada 

para a realidade da escola pública brasileira. 

Segundo a autora (MORAES, 1997). Umas das 

características desse projeto eram divulgar técnicas e 

softwares educacionais necessários ao 

desenvolvimento de programas de ensino com e 

sobre o uso de computadores para escolas, 

universidades e empresas interessadas; organizar a 

integração de equipes multidisciplinares, especialistas 

e órgãos interessados no uso do computador visando 

uma melhoria do ensino. 

Em 1987, a Secretaria de Informática do MEC 

assumiu a responsabilidade de condução das ações 

de informática na educação e também a 

coordenação e supervisão técnica do projeto 

EDUCOM 1987. Neste mesmo ano foi dado início à 

capacitação de professores pelo Projeto FORMAR, 

realizada na UNICAMP. O projeto FORMAR, de 

acordo com Oliveira (2007) teve como objetivo 

principal o desenvolvimento de cursos de 

especialização na área de informática na 

educação. 
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A base teórica sobre Informática Educativa no 

Brasil possibilitou ao MEC instituir o Programa Nacional 

de Informática Educativa (PRONINFE), cuja finalidade 

era desenvolver a Informática Educativa no Brasil, 

através de Projetos e atividades, articulados e 

convergentes, apoiados em fundamentação 

pedagógica sólida e atualizada, de modo a 

assegurar a unidade política, técnica e científica 

imprescindível ao êxito dos esforços e investimentos 

envolvidos. Foi a construção do passado que permitiu 

a reorganização de uma nova etapa de maior 

desenvolvimento ou complexidade. 

Em 1997 foi criado o PROINFO, com metas mais 

ambiciosas, tais como: melhorar a qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem; propiciar uma 

educação voltada para o desenvolvimento científico 

e tecnológico; educar para uma cidadania global 

em uma sociedade tecnologicamente desenvolvida. 

Segundo Tajra (1998), o PROINFO abrange o ensino 

fundamental e médio e tem como base, em cada 

unidade da Federação, os Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTE). Esses são estruturas 

descentralizadas de apoio ao processo de 

informatização das escolas, auxiliando tanto no 

processo de incorporação e de planejamento da 

nova tecnologia quanto ao suporte técnico e 

capacitação dos professores e das equipes 

administrativas das escolas. 
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O ensino da matemática por meios de tecnologias 

remotas  

 

Para melhoria na qualidade de ensino requer 

um esforço coletivo de governantes, educadores e 

sociedade em geral. É preciso estabelecer metas 

educacionais capazes de oferecer um padrão de 

qualidade que possa garantir “o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, 1996). 

No ensino da matemática, problemas como: a 

falta de conhecimento das novas mídias 

tecnológicas; o pouco conhecimento desses recursos 

tecnológicos; a redução da carga horária da 

disciplina e a falta de tempo para planejamento e 

estudo por parte da maioria dos professores 

contribuem para o baixo rendimento dos alunos. 

As Diretrizes Curriculares de Matemática para a 

Educação Básica (DCE). SEED (2006), propõem um 

ensino da matemática que considere o cotidiano e a 

cultura do aluno e que o leve a apropriar-se do objeto 

matemático historicamente construído e assim possa 

agir criticamente e com autonomia nas suas relações 

sociais. 

No ensino de Matemática podemos contar 

com uma diversidade de softwares, em especial com 

essa ferramenta de grande valia, a Webquest, como 

estratégia inovadora capaz de fomentar a 

aprendizagem colaborativa e integrar às novas 
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tecnologias à prática pedagógica objetivando 

investigar sua eficácia no processo de 

aprendizagem, que certamente melhorarão as aulas, 

isso se atender às necessidades dos professores e 

alunos. Com isso, pode-se introduzir um novo 

conteúdo e/ou exercitar um conteúdo já estudado.  

Desse modo, para que o computador seja 

utilizado em sala de aula de maneira significativa, é 

importante que sua utilização esteja subordinada a 

fins e objetivos relevantes para o ensino e para o 

desenvolvimento da aprendizagem, visto que não 

basta esse software ter uma interface fácil de usar, ele 

tem que ser apropriada para uma perspectiva 

educacional. 

Vários países, inclusive o Brasil, vêm 

desenvolvendo projetos de uso de computadores na 

educação. Kenski (2018), diz que uma das principais 

razões para a introdução dos computadores em sala 

de aula foi a possibilidade de os alunos poderem 

interagir e aprender com o software, quase que 

independentemente dos professores. 

Cano (1998) define software educacional 

como “um conjunto de recursos informáticos 

projetados com a intenção de serem usados em 

contextos de ensino e aprendizagem. Tais programas 

abrangem finalidades muito diversas que podem ir 

da aquisição de conceitos até o desenvolvimento de 

habilidades ou resolução de problemas”. 

Assim, tem-se que analisar e o que considerar 

relevante na avaliação de qualidade dessa 
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ferramenta. Tendo como principal objetivo 

compreender como a Webquest pode ser utilizada 

como uma ferramenta midiática para a uma 

aprendizagem mais reflexiva e contextualizada.  

Soares (2010) relata em sua pesquisa que a 

utilização da metodologia Webquest se apresenta 

como um meio efetivo de se construir a 

aprendizagem baseado na pesquisa apoiada pelas 

tecnologias digitais, fazendo com que o interesse seja 

despertado nos alunos, tornando-os mais críticos e 

reflexivos. 

Esta metodologia permite ao professor uma 

organização de conteúdos, geralmente extraídos da 

internet, evitando que haja dispersão por parte dos 

alunos aos diversos sítios disponíveis na rede, 

permitindo e auxiliando a construção do 

conhecimento por meio de um ambiente de 

aprendizagem guiado, utilizando a Web de forma 

educativa e reflexiva, instigando os alunos na 

construção do próprio saber. Além disso, esta é uma 

ferramenta de ensino inovadora e se apresenta cada 

vez mais útil, ao alcance de qualquer professor como 

meio de promover o interesse pelas temáticas de 

estudo em uma aprendizagem mais significativa. 

As Webquests estão estreitamente ligadas à 

teoria sócio-histórico-cultural de Vygotsky (1987), cuja 

proposta está relacionada com o aprender em 

colaboração, apoiado em um trabalho de conjunto 

composto por um grupo de aprendizes que, em 

parceria, resolvem um problema, completa uma 
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tarefa ou criam um produto. Fundamenta-se na 

teoria de que aprender é um ato social no qual 

envolve interações entre os participantes e, por meio 

delas, ocorre a aprendizagem (VYGOTSKY,1987). 

A metodologia de Webquest também trás 

benefícios ao professor, onde há a capacidade de 

mediar e organizar processos e articular 

aprendizagens ativas, transformando- se em um 

avaliador da real construção do aprendizado. Por 

isso, o uso desta e demais tecnologias apresentam-se 

como alternativa de uma educação de qualidade, 

levando oportunidades reais de crescimento pessoal 

tanto para professores quanto para alunos, sendo 

necessária a preparação destes para o domínio 

dessas ferramentas de maneira reflexiva, consciente 

e cidadã. 

O ambiente Webquest permite ao professor a 

oportunidade de refletir, problematizar, investigar, 

levantar questões e colaborar para que seja 

vivenciado um desafio de construir um ambiente de 

aprendizagem associada com o compromisso de 

promover uma educação transformadora. O uso 

desta metodologia cria uma condição favorecedora 

da inclusão crítico-social e o desenvolvimento da 

fluência tecnológico-pedagógica do professor, 

possibilitando-o conectar-se a uma educação 

libertadora, frente a uma sociedade transformadora, 

através da necessidade de se formar e formar 

cidadãos críticos, reflexivos e atuantes de acordo 

com as demandas sociais. 
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Não distante do que se percebeu ao longo da 

história e evolução do uso de tecnologias digitais no 

ensino e, considerando o cenário dos anos de 2000 e 

2001, marcado pela pandemia da COVID 19, a 

ferramenta Google, por meio da tecnologia Google 

meet, tem se apresentado como uma alternativa ao 

professores, pois permte, entre outras funções, realizar 

reuniões online, tanto pelo computador quanto por 

dispositivos móveis.  

Na prática, o google meet conecta quem está 

em um determinado espaço físico com profissionais 

de outras unidades, funcionários em home office e 

clientes. Tudo isso de modo seguro e simples, sem ter 

a exigência de equipamentos adicionais ou a 

necessidade de contratar um serviço de 

videochamadas. 

Com o início da pandemia, houve a 

necessidade de usar o google meet para facilitar a 

comunicação com os alunos pela internet, já que o 

momento não era conveniente para se ter um 

contato mais direto. Assim, foi neste contexto que 

essa ferramenta se tornou gratuito para todos e 

ajudou milhões de usuários, inclusive os professores e 

os alunos. Com essa novidade, várias foram as 

maneiras de deixar as chamadas divertidas e 

envolventes, sem perder a praticidade. 

É percebido que o fechamento das escolas fez 

com que muitos alunos e seus professores se 

tornassem usuários frequentes de computadores, 

tablets e smartphones. É esse o cenário da mudança 

https://olhardigital.com.br/tag/pandemia/
https://olhardigital.com.br/tag/internet/
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em que os smarthphones passaram a ter uma 

importância social e de utilidade maior no sistema de 

ensino. Contudo, a dificuldade em ter acesso a essas 

tecnologias e manuseá-las é presente, tanto para 

professores como aos alunos, uma vez que ter aulas 

de modo remoto não se configurava uma prática 

comum nas escolas brasileiras.  

 

Principais desafios do ensino remoto de matemática  

 

Entende-se que o computador e a Internet 

podem ser aliados no processo ensino- 

aprendizagem, pois, permitem ao professor 

desenvolver atividades mais criativas e motivadoras. 

Porém, é importante que os professores conheçam as 

potencialidades e limitações que esses recursos 

podem oferecer. 

Lima (2001) aborda que, “ensinar do jeito 

tradicional hoje é insuficiente para atrair a atenção e 

motivar a aprendizagem dos alunos.” Dessa forma, é 

importante que o professor busque ampliar seus 

conhecimentos na área da tecnologia educacional, 

tornando-se efetivamente o mediador do processo 

de aprendizagem, integrando assim de forma 

dinâmica e equilibrada a orientação intelectual. 

No entanto, utilizar a internet no aprendizado 

está virando uma necessidade e por isso temos que 

está preparado para desenvolver trabalhos que 

incluam diversos recursos tecnológicos. Assim, é 

preciso oferecer ao nosso alunado uma 
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aprendizagem inovadora, que os motivem e que não 

esteja necessariamente engessada a uma sala de 

aula presencial, pois para Moran (2012, p.10) 

“Podemos aprender estando juntos fisicamente e 

também conectados, podemos aprender no mesmo 

tempo e ritmo ou em tempos, ritmos e formas 

diferentes”. 

Segundo Mattar (2012, p. 13), “o ritmo 

acelerado de inovações pedagógicas exige um 

sistema educacional capaz de estimular nos 

estudantes o interesse pela aprendizagem”. E que 

esse interesse, também dos docentes, diante de 

novos conhecimentos e técnicas seja sustentado por 

toda vida profissional, que, possivelmente, tenderá a 

se realizar em áreas diversas da atividade produtiva 

cada vez mais sujeita ao impacto das tecnologias. 

Sendo assim, o professor não pode “parar no tempo” 

e sempre tem que estar se atualizando, visto que 

metodologias e didáticas diferentes trazem um 

“entusiasmo” na aquisição dos conhecimentos pelos 

alunos. 

De acordo com Lorenzo (2013), algumas 

instituições têm encontrado aplicações úteis das 

redes sociais na Educação e, atualmente, passaram 

a ser importantes ferramentas no processo de ensino 

e aprendizagem. Segundo o autor, por meio das 

redes, é possível compartilhar informações sobre 

temas estudados ou propostos em sala de aula, assim 

como fortalecer o envolvimento dos alunos e 

professores, por meio de um novo canal de 
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comunicação, tornando-se uma eficiente opção 

para a construção do relacionamento entre eles. 

Existe a realidade de que, em grande medida, 

as escolas ainda estejam presas aos modelos 

tradicionais de ensino, onde precisamos submeter 

nossos alunos a métodos engessados, pouco flexíveis, 

repetitivos e monótonos. É certo que muitos desses 

alunos estão plenamente conectados e imersos em 

um mundo virtual que já faz parte de seu cotidiano, 

as suas relações e interações com o mundo já não 

são as mesmas, pois estes se comunicam e atualizam-

se constantemente através das TICs que estão 

disponíveis e crescem a todo o momento na 

sociedade moderna. 

No que compreende o ensino da matemática 

por meio de tecnologias remotas podemos apontar 

que o docente dessa disciplina possui um caminho 

desafiador, precisa se inovar, de maneira a deslocar-

se da sua zona de conforto. No entanto, afirma 

D’Ambrósio (2012, p. 96) “[...] é interessante tirar um 

pouco a impressão de que o professor inova 

simplesmente mudando o arranjo das carteiras na 

sala.” Nesse sentido, é preciso se permitir às novas 

experiências, inovando para além da mudança 

organizacional da sala de aula, pois em tempos de 

pandemia essa mudança organizacional de espaço 

escolar foi automática. Assim, o processo de ensinar 

está inserido nessa perspectiva, tornando-se 

desafiador, na medida em que contextualizam o 

olhar para a realidade, compondo a sua 
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interpretação de onde está contido, pois, segundo 

Schettini (2010, p. 57) “quem educa sabe que vai 

encontrar desafios e obstáculos não apenas no outro, 

mas nas dificuldades de romper paradigmas 

incrustados em sua forma estratificada de pensar. ” 

Sabe-se que todos os professores foram 

surpreendidos com as mudanças e com a 

obrigatoriedade de uma inovação tecnológica para 

qual a maioria não estava preparada. Mas, em uma 

determinada região houve a pré-disposição em 

absorção de conhecimentos pelos professores, há, 

nesse momento, uma gama de “Webnario”, “Forúm”, 

“Live”, acessos a vídeos e medidas para formá-los e 

informá-los na atuação de aulas remotas. Então, 

mesmo demonstrado suas instabilidades quanto à 

necessidade de preparação, os professores não se 

eximiram de sua responsabilidade, pois buscaram 

formação e informação na prática da sala de aula 

virtual.  

A matemática, por mais que seja uma ciência 

dinâmica e conectada a realidade do estudante, 

precisa que seu conteúdo seja propicio a estabelecer 

uma relação com o dia-a-dia do estudante, por meio 

da oralidade e da demonstração, ou seja, da fixação 

de conteúdos por meio do feedback. Ocorre nesse 

contexto, uma ruptura tanto para o professor de 

matemática quanto para o aluno. É preciso com 

todo o contexto de inserção obrigatória das aulas 

remotas, refletir sobre os “significados e relação com 

o conhecimento; sobre as dificuldades em aprender 
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a matemática à distância; os poucos acessos às 

dúvidas decorrentes do conteúdo” São fatores que 

distanciam o aluno da compreensão (DEWEY, 1979). 

 

Análise e interpretação dos dados 

 

No que compreende a análise dos dados 

coletados por meio de entrevista aos professores que 

atuam como docentes do ensino de matemática foi 

percebido que, em grande medida, os professores 

são cientes das mudanças ocorridas em decorrência 

da pandemia COVID 19. Esse fator contribuiu para 

que muitos profissionais da educação passassem a 

trabalhar de forma remota por meio do uso de 

tecnologias digitais.  

Para conhecer o perfil profissional desses 

docentes fez-se necessário destacar alguns pontos 

pertinentes a atual situação dos profissionais 

entrevistados para a realização dessa pesquisa.  

 
Quadro 1- Perfil profissional dos docentes de matemática 

 
 Faixa 

etária 

Formação 

profissional 

Modalidade 

de ensino 

Formação 

continuada 

em TIC 

Docente 

1 

30 a 

40anos 

Especialista Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

Sim 

Docente 

2 

30 a 

40anos 

Mestrado Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

Sim 
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Docente 

3 

20 a 

30anos 

Especialista Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

Sim 

Docente 

4 

40 a 

50anos 

Especialista Ensino 

Fundamental 

6º ao 9º ano 

Não 

Docente 

5 

40 a 

50anos 

Especialista Ensino 

Fundamental 

6º ao 9º ano 

Não 

Fonte: Pesquisa campo, 2021 

 

Observa-se que dos docentes entrevistados, a 

faixa etária é bem próxima, todos ocupando entre 30 

a 50 anos. Desses profissionais, ver-se que apenas um 

(Docente 2) tem pós-graduação em nível de 

mestrado, e os demais configuram-se como 

especialistas. É percebido ainda que todos estão 

atuando no ensino básico, compreendendo os níveis 

de ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Por fim, nota-

se que desses profissionais apenas dois deles relatara 

quem não têm qualquer formação continuada em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

Segundo Kenski, (2018), observa-se que a 

proposta do ensino de matemática está bastante 

vinculada ao uso do livro didático de forma sumária. 

Essa realidade, de certo modo, justificaria o fato de 

professores mais tradicionais e de muitos anos de 

magistério e de ensino dessa ciência, não teriam 

desenvolvidos habilidades necessárias para enfrentar 

uma sala de aula de forma remota com o uso de 

tecnologias digitais.  
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Considerando o que foi exposto até aqui e 

munido na intenção de entender as dificuldades 

enfrentadas pelos professores de matemática no uso 

de tecnologias remotas no ensino é que se fez 

necessário investigar a visão dos docentes quanto a 

esses impasses.  

De início, buscou saber dos docentes se os 

mesmos estariam usando algum tipo de tecnologia 

digital para lecionar os conteúdos de matemática, 

durante as aulas remotas.  

 
Docente 1: Sim, estou utilizando muitos 

PDF, Slides em power point, pois as aulas 

remotas exigem que sejamos mais 

polivalentes no uso dessas tecnologias. 

(Narrativa, 2021).  

Docente 2: Ultimamente, devido a 

pandemia, estou usando vários recursos 

tecnológicos como o google meet, isso 

porque o momento exige que o 

professor dê aula de forma remota. 

(Narrativa, 2021). 

Docente 3: De forma remota estou 

fazendo uso das tecnologias digitais, pois 

nesse momento não tem como dar aula 

se não foi pelo uso de internet e seus 

recursos. (Narrativa, 2021). 

Docente 4: Sim, faço uso sempre, mesmo 

antes da pandemia, contudo, na 

situação que estamos, não tem como 

não utilizar esses recursos para dar aula. 

(Narrativa, 2021). 

Docente 5: Uso sim, constantemente. Até 

porque as aulas são remotas e exigem 
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que façamos uso de recursos digitais. 

(Narrativa, 2021). 

 

Observa-se que todos os professores 

apontaram que utilizam, de alguma forma, os 

recursos tecnológicos digitais para lecionarem seus 

conteúdos de matemática. Destaca-se ainda que 

esses mesmos professores se sentiram, em sua maioria, 

pressionados a fazerem uso dessas ferramentas uma 

vez que o momento de pandemia exigiu que as aulas 

fossem realizadas de forma remota. Segundo Castilho 

(2011), as principais ferramentas para o ensino da 

matemática de forma virtual têm sido jogos e desafios 

lúdicos. O que não foi apontado pelos professores 

entrevistados, a maioria diz utilizar apenas atividade 

em PDF, aulas em power point, além de recursos via 

google meet para darem suas aulas.  

Foi questionado ainda quanto à percepção 

dos docentes sobre as principais estratégias 

adotadas por eles para o enfrentamento das aulas 

de forma remota. Obtivemos os seguintes pareceres:  

 
Docente 1: Busco adotar o método 

exposicionista como forma de dar aula. 

Para mim essa ainda é a melhor forma 

de manter a atenção do aluno. 

(Narrativa, 2021). 

Docente 2: Percebo que por mais que se 

elabore aulas, e planos de aula, a 

efetividade da aprendizagem ainda é 

baixa. (Narrativa, 2021).   
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Docente 3: É um tanto desmotivador, 

pois não tivemos treinamentos para 

atuar de forma remota e os alunos 

também têm bastantes dificuldades, o 

que torna o processo de aprendizagem 

bem lento. (Narrativa, 2021).   

Docente 4: Tenho adotado estratégias 

que não exijam tanto do aluno, uma vez 

que eles não têm o amparo necessário 

para se manter conectado durante todo 

o processo. (Narrativa, 2021). 

Docente 5: As estratégias adotadas é a 

mesma que todos, aulas online e 

atividades. (Narrativa, 2021).   

 

Quanto às principais estratégias adotadas 

pelos docentes de matemática, foram apontados o 

método exposicionista, isso porque, segundo os 

entrevistados, existe uma “desmotivação” o que de 

certo modo impede desses profissionais buscarem 

estratégias diversas, uma vez que os alunos não 

conseguem acompanhar e acabam se 

desmotivando. Segundo Oliveira (2007), o ensino 

remoto é um desafio ao sistema educacional 

brasileiro e precisa ser planejando estratégias 

coerentes a realidade de cada aluno. Desse modo 

percebe-se que tanto professores quanto alunos 

estão, em algum grau, desmotivados, principalmente 

o que compreende o ensino de matemática.  

Foi questionado ainda sobre o que mais tem 

contribuído para que o aluno não venha a perder o 

interesse pelo ensino da matemática em períodos de 
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aulas remotas. Cada professor destacou o seu 

parecer.  

 
Docente 1: As atividades é o professor 

que faz de tudo para que o aluno 

aprenda. A gente se coloca à 

disposição do aluno para tirar as 

dúvidas. (Narrativa, 2021).    

Docente 2: Acredito que seja um 

conjunto de fatores, entre eles a 

obrigação em ter que estudar e o fato 

do professor está sempre motivando os 

alunos. (Narrativa, 2021). 

Docente 3: A matemática não é uma 

disciplina fácil dos alunos 

compreenderem, então o professor 

além de lecionar tem ainda que motivar 

os alunos a não desistirem. 

Docente 4: Acho que os slides, a internet 

e os vídeos têm contribuído para que o 

aluno não perca o interesse pelas aulas 

de matemática. (Narrativa, 2021).   

Docente 5: É o professor mesmo que tem 

que se virar para fazer o aluno não faltar 

as aulas e se manter focado nas aulas. 

(Narrativa, 2021). 

 

Entre os fatores que têm contribuído para que 

os alunos não se sintam desmotivados, os docentes 

apontaram quem seria, entre outras situações, a 

motivação por parte dos professores, bem como a 

obrigação dos alunos terem que estudar e pelo fato 

da matemática ser uma disciplina de peso, 

obrigatória. Mercado (2002), afirma que as 
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tecnologias também têm o poder de prender a 

atenção dos alunos durante as aulas, mas para isso o 

professor precisará encontrar as melhores estratégias 

metodologias para inserir recursos digitais em suas 

aulas.  

Questionou-se ainda quanto às situações que 

dificultam o letramento matemático dos alunos e 

como o professor têm contornado essas situações, 

considerando o sistema remoto de ensino.  

 
Docente 1: Apenas as aulas pelo livro 

didático não têm resolvido, daí eu busco 

vídeos na internet, além de atividades 

em PDF. (Narrativa, 2021).    

Docente 2: São várias situações, entre 

elas a falta de equipamento dos alunos 

em assistirem as aulas. Muitos usam 

celular dos pais, outros alunos nem têm 

internet em casa. (Narrativa, 2021).   

Docente 3: O nosso alunado não tem o 

perfil de estudar de forma remota, e a 

falta de material tem dificultado esse 

processo. (Narrativa, 2021).   

Docente 4: Falta recursos para os alunos, 

eles reclamam que não têm como assistir 

as aulas. (Narrativa, 2021). 

Docente 5: A maior dificuldade é a falta 

de estrutura. Muitos dos meus alunos não 

têm computador, celular e nem internet. 

(Narrativa, 2021).   

 

Quanto às situações que dificultam o processo 

de educação matemático dos alunos, os docentes 

destacaram, em sua maioria, a falta de recursos, de 
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equipamentos, muitos alunos não têm computador e 

nem internet, o que em grande medida torna o 

processo do ensino de matemática menos eficiente. 

De acordo com Caovilla (2011), o ensino por meio de 

tecnologias tem sido um desafio uma vez que nem 

todos os alunos das escolas públicas brasileiras tem 

condições financeiras de se adequarem ao uso de 

equipamentos necessários a comunicação virtual.  

Por fim, foi interrogado, de forma direta e 

precisa, sobre as principais dificuldades apresentadas 

no atual modelo de ensino remoto adotados pelas 

escolas no período da pandemia COVID 19.  

 
Docente 1: O sistema não dá suporte 

técnico para os professores, a gente tem 

aprendido na luta e na coragem. Muitos 

professores pagam alguém para ajudá-

los. (Narrativa, 2021). 

Docente 2: Minha maior dificuldade é 

fazer com que o aluno aprenda os 

conteúdos de matemática. Só falando e 

mandando atividades fica difícil. 

(Narrativa, 2021).   

Docente 3: O que dificulta é a falta de 

preparado e de suporte para professores 

e alunos. Não tem como ensinar 

matemática nas condições que estamos 

hoje. (Narrativa, 2021).    

Docente 4: O maior desafio é usar 

tecnologias digitais sem o devido 

preparo. Sem se quer ter uma internet 

boa. A gente dá aula e o sinal de internet 

fica caindo. Muitos dos alunos nem 
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ouvem o que a gente está falando. 

(Narrativa, 2021).   

Docente 5: O desafio tem sido superar as 

dificuldades que são muitas. O aluno já 

tem dificuldade em aprender 

matemática na sala de aula presencial, 

imagina de forma remota. (Narrativa, 

2021).   

 

Em complemento a questão anterior, os 

professores ainda apontaram que as principais 

dificuldades do atual modelo de ensino remoto 

consistem na falta de suporte, seja técnico seja 

pedagógico. Tanto alunos quanto professores estão 

exercendo suas funções de forma um tanto 

aleatórias, o que resultaria em baixo nível de 

aproveitamento dos conteúdos de matemática. Essa 

realidade é apontada por Maia e Mattar (2007), 

como sendo a mais nítida manifestação da situação 

de despreparo do sistema educacional brasileiro, 

haja vista que muitas escolas nem livros didáticos têm 

para todos os alunos, o que dirá recursos 

tecnológicos.  

 

Considerações finais 

 

Em virtude do que foi discutido nessa pesquisa, 

fica evidenciado que o trabalho docente, no que 

compreende o ensino da matemática por meios de 

tecnologias remotas tem se mostrado, em sua 

amplitude, um grande desafio. Essa realidade foi 

demostrada em vários momentos dessa investigação, 
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principalmente no que se refere as falas dos 

professores que lecionam os conteúdos de 

matemática.  

De acordo com a discussão teórica 

apresentada durante a pesquisa, pode-se observar 

que a dificuldade no ensino de matemática já era 

algo presente no cotidiano escolar. A escola, assim 

como os professores necessitavam inovar para 

motivar os alunos. A inovação não consistiria apenas 

no uso de recursos tecnológicos como aulas em 

power point ou vídeos aulas, vai além. Contudo, era 

preciso preparar os professores para essas mudanças, 

o que, em grande medida, não foi possível, uma vez 

que o país foi rapidamente assolado pela pandemia 

da COVID-19.  

Pode-se destacar ainda que embora 

apresentando suas instabilidades quanto à 

necessidade de preparação, os docentes assumiram 

o desafio de trabalhar de forma remota e não se 

eximiram de suas responsabilidades. Esses profissionais 

encontram-se lecionando suas disciplinas com os 

recursos que disponíveis. O que de certo modo, tem 

acentuado os índices de dificuldades apresentadas 

na hora de lecionar os conteúdos matemáticos mais 

complexos.  

Foi percebido durante a pesquisa empírica que 

os professores têm buscado a instigar a motivação 

dos alunos, embora essa situação, em vários 

momentos, fuja ao controle dos professores. Foi 

demonstrado que muito dos alunos não tem os 
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recursos tecnológicos mínimos para fazerem uso das 

aulas remotas. Esses fatores, entre outros apontados 

na pesquisa, têm feito com que o ensino de 

matemática, nessas circunstâncias, seja qualificado 

pelos professores como desmotivador.  

Por fim, pontuo que a pesquisa se dispôs a 

entender os desafios do ensino de matemática por 

meio de tecnologias remotas. Ver-se que o objetivo 

foi alcançado uma vez que percebo em todos os 

contextos a evidencias desses desafios. Destaco 

ainda que a pesquisa não teve como pretensão 

esgotar a discussão, mas contribuir de forma teórica 

e prática.  
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Antônio José Araújo Lima - Professor do Instituto 

Federal do Maranhão - IFMA. Coordenador da Pós-

Graduação Lato-Sensu em Informática na Educação 

do Campus São Raimundo das Mangabeiras. 

Doutorando em Educação pela Universidade Federal 

do Maranhão- UFMA. Mestre em Educação pela 

UFMA. Possui Graduação em Licenciatura Plena em 

Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão - 

campus de Imperatriz-MA. Também é graduado em 

Licenciatura em História pela Universidade Federal do 

Maranhão - UFMA, campus São Luís. Especialista em 

Pedagogia Hospitalar pela Universidade dos Vales 

Gerais. Especialista em Ludopedagogia e a 

Educação infantil - pela Universidade do Vales Gerais. 

Ainda Especialização em Gestão em Saúde pela 

Universidade Federal do Maranhão. Possui 
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experiência nas áreas de Estágio Supervisionado, 

Educação Inclusiva, Didática. Autor de artigos, 

capitulo de livros e livro com a temática pedagogia 

hospitalar, atividades lúdicas e brinquedotecas. 

Interessado por pesquisas relacionadas a educação 

especial, pedagogia hospitalar, brinquedotecas, 

lúdico e ludicidade na educação infantil com ênfase 

em formação de professores. 

 

David Pereira de Araújo - Aluno do Programa de 

Especialização em Informática da Educação do 

Instituto Federal do Maranhão. 

 

Domingas Cantanhede dos Santos - Mestra em Ensino 

(UNIVATES, 2016). Especialista em: Tecnologias em 

Educação (PUC/RJ, 2010); Sociologia das 

Interpretações do Maranhão: povos e comunidades 

tradicionais, desenvolvimento sustentável e políticas 

étnicas (UEMA, 2009); Orientação Educacional, 

Supervisão e Gestão Escolar (CAPEM, 2008). 

Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade 

Federal do Maranhão (2006). Atualmente atua como 

Pedagoga no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão. Tem experiência na área 

de Educação, com ênfase em Educação. 

 

Elgonzales Magalhães Almeida - Mestre em 

Desenvolvimento Socioespacial e Regional pela 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). 

Bacharel em Administração pela Universidade 
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Estadual do Maranhão (UEMA). Licenciatura em 

Geografia pela Faculdade de Educação São 

Francisco (FAESF). Trabalha com temas que 

relacionam Estado, Trabalho, Globalização, 

Movimentos Sociais e Politicas Públicas. 

 

Evaldo Augusto Sousa Monteiro - Mestrando em 

Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto 

Federal do Maranhão ProfEPT/IFMA (2021), 

Especialista em: Informática na Educação IFMA 

(2021); Gestão Educacional e Escolar UEMA (2019); 

Educação do Campo UEMA (2015) e Gestão 

Ambiental FACEC (2012). Possui graduação em 

Geografia pela Faculdade de Educação São 

Francisco FAESF (2012) e Pedagogia pelo Instituto 

Nacional de Educação e Tecnologia INET (2016). 

Atualmente é Diretor do curso de Letras da 

Universidade Estadual do Maranhão UEMA/Campus 

Pedreiras; Professor de Geografia do Programa 

Ensinar da UEMA. 

Francisca Monteiro de Sá - Aluna do Programa de 

Especialização em Informática da Educação do 

Instituto Federal do Maranhão. 

 

Francisco de Assis Parentes da Silva do Amaral 

Ferreira - Possui mestrado em Matemática pela 

Universidade Federal do Piauí (2014), graduação em 

Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade 

Estadual do Piauí (2009). Atualmente é professor do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto 
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Federal do Maranhão - Campus Bacabal. Tem 

experiência na área de Matemática, com ênfase em 

Matemática experimental, atuando principalmente 

nos seguintes temas: matemática experimental, 

ensino-aprendizagem, construção de dispositivos e 

lúdico. 

 

Grety Mara Dias dos Santos - Especialização em 

Educação inclusiva pelo Faculdades Integradas 

Maria Thereza, Brasil(2013). Professora da Prefeitura 

Municipal de Bujaru Pará , Brasil. 

Jairo Menezes Ferraz- Mestre em Engenharia de 

Software pelo C.E.S.A.R. (2014). Possui graduação em 

Automação Industrial pelo Instituto Federal do Ceará 

(2009). Tenho experiência na área de Ciência da 

Computação, com ênfase em Lógicas e Semântica 

de Programas, atuando principalmente nos seguintes 

temas: perícia forense, redes de computadores, 

banco de dados, programação e engenharia de 

software. 

 

Joclesfran Alexandre da Silva - Possui LICENCIATURA 

EM HISTÓRIA pela Universidade Estadual do 

Maranhão (2017), BACHARELADO EM TEOLOGIA pela 

Faculdade Kurios (2014), PÓS-GRADUAÇÃO em 

METODOLOGIA DE ENSINO E DA HISTÓRIA E DA 

GEOGRAFIA pela Faculdade Futura (2018), Curso de 

Extensão Universitária em Gestão Escolar pela 

Faculdade de Educação São Luís (2019), Curso de 

Capacitação em Ensino Religioso e Fundamentos 
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Filosóficos pelo INE (2019), Curso de Capacitação 

Profissional em Didática e Metodologia do Ensino 

Superior pela FAVENI (2019) e está pós-graduando-se 

em Informática na Educação pelo IFMA (2019-2020). 

 

Juliana de Sousa Oliveira Ximenes Cruz - Sá - Aluna do 

Programa de Especialização em Informática da 

Educação do Instituto Federal do Maranhão. 

 

Juliana Simões Bolfe - Possui licenciatura em Letras 

Português/Inglês e respectivas Literaturas pela 

Faculdade Estadual de Filosofia Ciências Letras de 

Cornélio Procópio (1995). Especialização em 

Marketing e Desenvolvimento Gerencial(1997). 

Mestrado em Educação pela Universidade Tuiuti do 

Paraná (2009). Doutoranda do Programa de 

Comunicação e Linguagem da Universidade Tuiuti do 

Paraná. Atualmente ministra aulas nos cursos de 

graduação de Letras, Pedagogia, Direito e 

Arquitetura na FAE Centro Universitário e atua como 

orientadora e avaliadora de monografias, dos cursos 

de Pós-Graduação pela FAEL. Tem experiência na 

área de Educação em diferentes níveis e contextos, 

atuando principalmente nos seguintes temas: 

Metodologia do ensino da língua portuguesa e da 

Literatura,Estágio Supervisionado, Linguística, 

Educação Inclusiva e Políticas Educacionais de 

Inclusão. 
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Leiliane Barbosa de Aguiar - Graduação em 

BACHARELADO EM ENFERMAGEM pelo Centro 

Educacional FACEMA, Brasil(2019) 

Louise Marilack Pereira da Silva - Tem experiência na 

área de Enfermagem, com ênfase em Enfermagem 

 

Luciana Pereira Barbosa - Graduada em Ciência e 

Tecnologia pela Universidade Federal do Maranhão-

Campus Balsas (2018), e Pós-graduada em 

informática pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus São 

Raimundo das Mangabeiras (IFMA-SRM) (2021). 

Atualmente aluna do curso de Engenharia Ambiental 

pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA-

Balsas). Aluna de Pós-graduação em Agroecologia e 

Biodiversidade, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus São 

Raimundo das Mangabeiras (IFMA-SRM). Integrante 

do grupo de pesquisa em Unidades de Conservação 

do Sul do Maranhão (GPESULMA). Em 2018.2 atuei 

como monitora da disciplina Biologia vegetal, 

auxiliando principalmente nos experimentos, no ano 

de 2019.2 fui selecionada para atuar como monitora 

da disciplina Estudo da Atmosfera, aplicando 

principalmente o uso de recursos audiovisuais para o 

processo de ensino no que tange a dinâmica 

atmosférica. Desenvolvi pesquisas na área de 

energias renováveis, como energia dos mares e 

oceanos, e atualmente estou dedicada a pesquisa 

na área de eficiência energética, energia solar 
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fotovoltaica, conceito Net Zero Energy e suas 

técnicas, tecnologias e aplicações. 

 

 Luis Fernando Cirqueira da Silva Correia - Possui 

graduação em Gestão Comercial pela Faculdade 

de Balsas (2018), Especialista em Informática da 

Educação, pelo IFMA Campus de São Raimundo das 

Mangabeiras-MA. 

 

Marconi de Jesus Santos - Mestre em Saúde e 

Comunidade pela Universidade Federal do Piauí 

(2018), Especialista em Fisiologia do Exercício (2012), 

Especialização em Educação Física Escolar (2010), 

Graduado em Educação Física (2006). Graduação 

em Pedagogia (2021). Professor da Educação Básica 

Técnica e Tecnológica do Instituto Federal do 

Maranhão - IFMA, Campus São Raimundo das 

Mangabeiras. Coordenador Geral Adjunto do 

Programa Bolsa Formação no Campus São Raimundo 

das Mangabeiras. Gerente pedagógico da 

Especialização em Informática na Educação do 

Campus São Raimundo das Mangabeiras. Possui 

experiência em: Educação Física Escolar, 

Metodologia da Pesquisa, Saúde Mental, Políticas 

Educacionais Inclusivas. Com interesses em pesquisas 

nas seguintes temáticas: Saúde na escola, violência 

escolar, formação de professores, inclusão em 

ambiente escolar e não escolar, psicomotricidade e 

jogos adaptados. Possui publicações científicas nas 

áreas de: violência sexual na escola, educação 
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popular e saúde, ludicidade e ciência, motivação 

discente, educação brasileira e Covid-19. 

 

Maria da Guia Ribeiro Araújo Soares - Aluna do 

Programa de Especialização em Informática da 

Educação do Instituto Federal do Maranhão. 

 

Nivaldo Pedro de Oliveira - Graduado em Letras 

(Espanhol) pela UNITINS (2012) e em Licenciatura 

Plena em Pedagogia UNIMES (2017); Graduando em 

Ciências Biológicas UNIMES e em Educação Especial 

FAVENI. Especialista em Orientação, Supervisão e 

Gestão Escolar. Linguísticas e Respectivas Literaturas. 

Psicopedagogia Clinica Institucional. Tecnologias e 

Educação a Distância. AEE em LIBRAS. Língua 

Portuguesa. Educação em Tempo Integral. AEE em 

BRAILE. Língua Espanhola. Docência no Ensino 

Superior. Educação Infantil e Anos Iniciais. Educação 

do Campo. Educação de Jovens e Adultos. 

Informática na Educação. Educação 

Especial/Inclusiva. Especializando em Ciências 10. 

Psicologia da Educação. Mestrado em Ciências da 

Educação UNIDA/PY. Professor Contratado da Rede 

Estadual (São Luís) e Municipal (Paço do Lumiar). E-

mail nivaldop.oliveira@hotmail.com WhatsApp 

098999014334. Professor Contratado da Rede 

Estadual (São Luís) e Municipal (Paço do Lumiar). 

Professor Mediador do IFMA. 
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Núbia Oliveira da Silva - Aluna do Programa de 

Especialização em Informática da Educação do 

Instituto Federal do Maranhão. 

 

Roberto Costa da Silva - Graduado em Administração 

de Empresas (1977) e Filosofia (1995) pela 

Universidade Católica de Santos. Mestre em Ciências 

da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (1999). Defendeu sua tese de 

doutoramento com enfoque em Ética, Antropologia 

e Ciência Política na Universidad San Pablo CEU 

(2008) na Espanha, obtendo da banca examinadora 

a distinção "summa cum laude". Possui experiência 

em Administração rural e no campo da construção e 

atualmente se dedica à Consultoria Filosófica. Na 

área de ciências humanas, em um sentido mais 

amplo, possui experiência principalmente nos 

seguintes temas: educação, pessoa e ação, cultura, 

política, paz, arte, fé e razão, modernidade, miséria, 

ética, história das religiões, democracia: origem, 

desenvolvimento e situação atual. 

 

Ronaldo Silva Júnior - Graduado em Direito 

(UNICEUMA), Graduado em Enfermagem (UFMA) e 

com Formação Pedagógica em Pedagogia 

(INTERVALE) . Mestre em Cultura e Sociedade 

(PGCULT/UFMA). Socorrista (UNICEUMA). Especialista 

em Direito Penal/Processo Penal e em 

Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor 

(Universidade Estácio de Sá). Especialista em Gestão 
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em Saúde (UFMA). Especialista em Educação 

Especial e Inclusiva (INTERVALE). Professor Efetivo do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFMA - 

Campus Pinheiro (Área: Direito). Presidente da 

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) 

do IFMA - Campus Pinheiro. Coordenador local da 

Especialização em Informática na Educação do 

IFMA-São Raimundo das Mangabeiras - Polo 

IFMA/Pinheiro. 

 

Ronaldo Silva Rêgo - Tem experiência profissional na 

área de Física Médica, com ênfase em 

operacionalização de softwares e supervisão em 

radioproteção. Na pesquisa trabalhou durante a 

graduação na grande área da Física da Matéria 

Condensada, com ênfase no estudo do espectro de 

transmissão de luz em multicamadas fotônicas, 

abordando os seguintes temas: quasiperiodicidade, 

simetria espelho, sequência Fibonacci. E também, foi 

objeto de pesquisa o Estudo do Efeito Seebeck de 

Spin em Materiais Ferromagnéticos. No mestrado 

trabalhou com Teoria Quântica de Campos, 

estudando quebra de simetria CPT e de Lorentz. 

 

Valmir Carlos de Alencar - Aluna do Programa de 

Especialização em Informática da Educação do 

Instituto Federal do Maranhão. 
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Vinícius Cardoso - Membro do Programa de 

Especialização em Informática da Educação do 

Instituto Federal do Maranhão. 

 

Yamila Larisse Gomes de Sousa - Mestra Psicologia 

pela Universidade Federal do Piauí. Possui graduação 

em Psicologia com ênfase abordagem Cognitivo-

comportamental pela Universidade Federal do Piauí. 

Membra do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Psicologia Educacional e Queixa Escolar, PSIQUED. 

Membra do Fórum sobre Medicalização da 

Educação e da Sociedade - Núcleo Piauí. 

Coordenadora conjugada da Associação Brasileira 

de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE). 

Experiência na área da Psicologia, com ênfase em 

Psicologia Escolar e Educacional na rede privada e 

na rede pública de ensino por meio das políticas 

públicas de educação e na área da Psicologia 

Clínica. Pesquisadora nas áreas de Psicologia Escolar 

e Educacional. 
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