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SINOPSE

A humanidade vive um momento histórico ocasionado pela primeira pandemia do 

século XXI, a COVID-19. No mês de março de 2020, surgem os primeiros casos no 

Brasil, desde então, o país entrou em distanciamento/isolamento social, e com isso, a 

sociedade vem sofrendo impactos que se refletem na vida social, econômica, política 

e educacional. Com o atual contexto, o sistema educacional necessitou se adequar 

a essas novas condições que a sociedade enfrenta. Diante disso, ações rápidas 

foram tomadas pelo Ministério da Educação, que criou a Portaria N. 544, 16 de junho 

de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 

digitais, enquanto durar a situação de pandemia do COVID-19. Logo, as instituições 

educacionais precisaram se re(organizar) para atender com qualidade e equidade 

todos os estudantes. Foi necessária uma rápida mudança de estratégia metodológica 

para promover as novas formas de ensinar e aprender, por meio do ensino remoto. 

Nesse sentido, os professores começaram a elaborar diversos tipos de materiais 

didáticos [re]significando à prática educativa para o ensino e a aprendizagem. Ao 

mesmo tempo, o planejamento docente necessita atender as demandas curriculares 

educacionais e garantir a manutenção do vínculo entre os estudantes e as instituições 

de ensino. Assim, o objetivo desse livro, será possibilitar o compartilhamento de 

experiências inovadoras em diversas áreas de conhecimento, que abordem novas 

formas de ensinar e aprender durante a pandemia.
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INTRODUÇÃO

No ano de 2020, o mundo passa por uma situação muito difícil por conta da pandemia 

do coronavírus (COVID-19) que tirou a vida, até o momento, de mais de 1 milhão de 

pessoas segundo o levantamento da Universidade John Hopkins dos Estados Unidos2 

. Por isso, a população brasileira está mantendo um isolamento social para que os 

contágios não se expandam ainda mais.

Em razão disso, a Educação brasileira teve que se readequar e planejar novas 

maneiras em dar continuidade aos conteúdos escolares para os estudantes da 

Educação Escolar Indígena. O ensino remoto foi à forma pela qual a Secretaria da 

Educação e do Esporte do Paraná (SEED-PR) encontrou para dar atendimento às 

comunidades indígenas neste período de distanciamento social.

O site “Aula Paraná” foi uma ferramenta disponibilizada pela SEED-PR para 

que os estudantes pudessem assistir às aulas a distância. Dito isso, meu objetivo 

com este trabalho é de analisar os recursos didáticos que foram disponibilizados 

digitalmente aos docentes que lecionam nas comunidades indígenas paranaenses 

para que possuíssem um material de apoio.

Tais recursos didáticos que foram disponibilizados estão fundamentados nos 

requisitos exigidos pelo Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 

– RCNEI (1998), assegurando que os materiais sejam capazes de promover, junto 

aos estudantes indígenas, o exercício pleno da cidadania, da interculturalidade e do 

respeito a suas particularidades linguístico-culturais.

Neste sentido, a SEED-PR indicou alguns recursos metodológicos 

interdisciplinares para que os docentes utilizem em suas aulas remotas. Para análise, 

foram selecionadas as seguintes atividades que orientam como se prevenir do 

coronavírus: três imagens acompanhadas de 10 questões formuladas para informar 

sobre como manter a higiene pessoal; orientações acerca da construção textual na 

língua materna; valorização da autonomia do estudante em formular suas opiniões e 

descrições; e incentivo a criação de desenhos para valorizar sua forma particular de 

representação.

Abordarei a relevância de tais recursos didáticos com base nas considerações 

2 Johns Hopkins: University & Medicine. Coronavirus Resource Center, c2020. Página inicial. 
Disponível em: <https://coronavirus.jhu.edu/> Acesso em: 16 de Nov. de 2020.
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metodológicas de Ana Heloisa Molina (2007), Maria Emília Sardelich (2006) e 

Donis A. Dondis (1991). Meu critério de seleção foi baseado nas reflexões que eles 

trazem acerca da importância em se trabalhar na sala de aula os recursos visuais, 

problematizando a mensagem que elas buscam apresentar.

Para Molina, apesar das imagens influenciarem o nosso cotidiano, os 

educadores de maneira geral ainda não utilizam métodos de ensino que transformem 

a imagem como ponto de partida para a construção do conhecimento. Percebe-se um 

predomínio da linguagem oral e escrita, “restringindo o suporte visual meramente à 

ilustração de um conhecimento dado como devidamente elaborado” (MOLINA, 2007, 

p. 24).

Outro campo que surge com um enfoque metodológico é a chamada “Pedagogia 

da Imagem” que considera a produção de imagens como uma estratégia de promoção 

e desenvolvimento educacional, visto que “as imagens não cumprem apenas a função 

de informar ou ilustrar, mas também de educar e produzir conhecimento” (Sardelich, 

2006, p. 459).

Dondis chega à conclusão que, tais métodos de ensino, apontam para uma 

crescente busca no estudo da leitura de imagens que reflita na promoção da 

alfabetização visual. Apesar de não parecer fácil, ele argumenta que desenvolver 

métodos para promover a alfabetização visual é de fundamental importância para 

o ensino na atualidade, pois “nos modernos meios de comunicação (...) o visual 

predomina, o verbal tem a função de acréscimo” (DONDIS, 1991, p. 12).

Reflito tais objetos visuais fundamentados em duas autoras e um autor que 

ajudam a problematizar as imagens no mundo contemporâneo: Kerry Freedman (2002) 

ao conceituar sobre a “Cultura Visual” presente na sociedade atual; Gillian Rose (2007) 

ao se utilizar dos termos “visão” e “visualidade” para pensar as representações que 

construímos a partir das imagens no dia a dia; e Louis Porcher (1982) defendendo a 

necessidade de que os métodos de ensino das diversas disciplinas escolares utilizam 

mais as imagens.

Os resultados obtidos com a pesquisa de análise dos materiais sugeridos 

pela SEED-PR chegaram à conclusão que a sua utilização como ferramenta 

metodológica de ensino poderá conscientizar de maneira significativa a prevenção 

contra o coronavírus. Trabalhar com as informações contidas nos materiais visuais 
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de maneira didática e interdisciplinar, aprofundando o conhecimento que é gerado 

tanto pelos objetos iconográficos como pelos estudantes, estará contribuindo para 

o desenvolvimento da autonomia estudantil em relação com o conteúdo que ele se 

apropria.

No século XXI, mais do que nunca surge à necessidade de se problematizar, 

seja em sala de aula ou a distância, de se pensar as imagens no seu contexto social. 

Questões como para que elas serves ou para que propósito foram criadas são 

algumas das indicações que defendo em momentos em que o objeto iconográfico 

assume grande relevância.

Por fim, identifiquei que sua apropriação pelos docentes é uma boa forma de 

reforçar os conteúdos requisitados pelos currículos norteadores, ao mesmo tempo 

em que busca desenvolver no estudante a percepção de trazer olhares diferentes as 

imagens que circulam no dia a dia.

DESENVOLVIMENTO

Ao longo da História as pessoas sempre produziram imagens como forma de 

expressar os diversos aspectos do seu cotidiano e da sociedade na qual estava 

inserido. Essa produção de imagens esteve associada à Arte através do desenho e 

da pintura, mas atualmente com a criação de outras tecnologias de produção como 

a fotografia, o cinema e a internet percebe-se que a imagem praticamente substituiu 

a palavra e a escrita como meio de comunicação.

É importante ressaltar que a crescente presença das imagens na atualidade 

é imposta, através do que alguns autores (as) chamam de “cultura visual”. Kerry 

Freedman (2002), Gillian Rose (2007) e Maria Emília Sardelich (2006) são algumas 

referências para tratar deste tema. Tal uso do termo é fundamentado em Freedman, 

já que a cultura é a forma de viver e a cultura visual é que dá forma ao nosso mundo, 

ao mesmo tempo em que é nossa forma de olhar o mundo.

Segundo Rose para podermos entender como se dá o processo de apreensão 

do universo visual, é importante observarmos a diferença entre visão e visualidade. Na 

sua concepção, visão é o que o olho humano visualiza fisiologicamente e visualidade 

é forma de a visão ser construída socialmente.

Com os meios de comunicação de massa no século XXI se expandindo, 
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as imagens passaram a ter grande divulgação e se constituindo como formas de 

conhecimento através da união entre o visual e o textual. Ao usar de Sardelich, 

concluo que atualmente as imagens não são mais manipuladas exclusivamente por 

artistas, mas desempenham funções sociais.

Para que os estudantes indígenas realizassem a leitura das três imagens 

trazendo resultados significativos para o seu aprendizado, a SEED-PR orientou 

a meu ver dar um enfoque semiótico na resolução das 10 questões dirigidas que 

disponibilizou. Esse método de análise das imagens foi fundamentado em dois 

conceitos: denotação e conotação.

Descrevendo tal método de ensino, a denotação é a descrição objetiva do de 

se vê, como figuras, lugares, frases etc. Já a conotação significa compreender o que 

o estudante apreendeu a partir da sua observação, para que o docente identifique o 

conhecimento subjetivo produzido pelo estudante.

 A partir disso, podemos caracterizar a imagem como possuidora de um enfoque 

documental, transformando-a em um instrumento de pesquisa. Neste contexto 

de pandemia, tais imagens além de informar sobre a prevenção e o combate ao 

coronavírus contêm diversas maneiras de ser trabalhada em sala de aula de forma 

interdisciplinar.

 Sardelich indica que para realizar uma leitura de imagens é preciso ser enfatizado 

alguns pontos importantes no processo de interpretação. Ela aponta que é preciso 

saber escolher as imagens que são significativas para os alunos, no que elas podem 

contribuir para o processo de aprendizagem, ao mesmo tempo em que devem falar 

a respeito de várias culturas, momentos históricos e de fatos de relevância para a 

comunidade.

Vale destacar que o estudo destas imagens juntamente com os estudantes 

indígenas, visa fortalecer o combate contra a COVID-19 de maneira que possa 

combatê-la antes mesmo de adentrar na comunidade. O RCNEI é bem claro neste 

aspecto ao tratar de doenças que alteram o cotidiano dos indivíduos:

Além dos valores para a promoção da saúde, devem ser estudados na escola 
os meios de prevenir a disseminação de muitas doenças. Os cuidados de 
higiene precisam ser tratados de maneira destacada, lembrando que há 
cuidados higiênicos diferentes para situações diferenciadas - novos padrões 
de comida, de vestuário, de moradia etc. (RCNEI, 1998, p. 107)
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Reitera que o docente deve construir estratégias que possa levar os estudantes 

a conhecer os elementos visuais, tendo seus objetivos bem claros, quanto ao que 

pretende ensinar e ao mesmo tempo possibilitar conexões com as outras disciplinas. 

Tendo como base estes apontamentos, identifiquei algumas aproximações com as 

10 questões dirigidas que foram apresentadas como base para a análise das três 

imagens.

Na primeira atividade disponibilizada pela SEED-PR (Figura 1), foram sugeridas 

seis questões para analisar uma imagem que contém orientações acerca do controle 

da COVID-19. Ela tem como objetivo que o estudante indígena escolha uma das quatro 

práticas de prevenção para que ele possa responder as seis questões envolvendo 

uma construção textual a partir de descrições e opiniões, assim como um desenho 

que represente a prática escolhida.

Figura 1 – Leitura de imagem

Fonte: Print Screen do Material de Apoio Didático da SEED-PR
 

Na segunda atividade disponibilizada pela SEED-PR (Figura 2 e 3), foram 

sugeridas quatro questões para analisar duas imagens que orientam a lavagem 

das mãos para uma melhor higiene pessoal. Ela tem como objetivo que o estudante 

indígena identifique a principal mensagem que é apresentada ao leitor da imagem. 

Em seguida, instrui para que o estudante escolha três palavras que considera mais 

importante e que traduza para a sua língua materna. No final, pede-se que ele crie 

um cartaz com as três palavras escolhidas anteriormente ilustrando-o.
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Figura 2 – Atividades sugeridas

Fonte: Print Screen do Material de Apoio Didático da SEED-PR

Figura 3 – Leitura de imagens

Fonte: Print Screen do Material de Apoio Didático da SEED-PR

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pode-se concluir que a atividade da Figura 1 gira em torno da interdisciplinaridade. 

Ao direcionar o estudante para que descreva como a prevenção está ocorrendo 

em sua comunidade e o que poderia melhorar, o docente está valorizando a sua 

autonomia ao observar o meio em que está inserido.

 Ao sugerir que o estudante indígena pense novas maneiras de combater a 

COVID-19, a SEED-PR está cumprindo com a valorização dos conhecimentos 
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medicinais que a comunidade tem acumulado ao longo das gerações ao trabalha a 

Educação em Saúde:

O tema Saúde e Educação busca repensar a cultura de saúde dos povos 
indígenas, valorizando os conhecimentos acumulado por esses povos ao 
longo de séculos e buscando alternativas eficientes para os novos desafios a 
serem enfrentados. (RCNEI, 1998, p. 105)

Além disso, disciplinas como Português, podem desenvolver tal atividade de 

maneira significativa através de construções textuais em forma de descrições e opiniões 

próprias, contribuindo assim com o desenvolvimento da sua autonomia intelectual. 

Em Ciências, o estudante pode aprender a construir novas maneiras de se prevenir 

da COVID-19 com base nas orientações dadas pelas imagens, juntamente com o 

docente, ao disseminar informações seguras na comunidade em que convive. Vale 

destacar que o RCNEI confirma a interdisciplinaridade desta temática na Educação 

Escolar Indígena:

O tema saúde pode ser tratado em muitas situações na sala de aula, nas 
diversas disciplinas. Em História, pode-se estudar a ocorrência de doenças 
ao longo do tempo; em Geografia, o fato de que diversos fatores estão 
relacionados a saúde e doença e, especialmente, em Ciências, onde são 
tratadas as relações do organismo humano com o meio ambiente. (RCNEI, 
1998, p. 105)

Para enfrentar essa situação da COVID-19, os povos indígenas necessitam de 

novos métodos para a prevenção de doenças e para o cuidado de sua saúde. Vale 

ressaltar, segundo o RCNEI, que muitos problemas de saúde foram trazidos junto 

com a invasão de suas terras e mostraram que podem levar comunidades inteiras à 

doença e à morte. Defendo assim que o desenvolvimento de tais atividades no meio 

indígena se faz mais do que necessário, levando em conta que a COVID-19 ainda 

não possui uma vacina desenvolvida para erradicá-la.

A aplicação de tal atividade sugerida pela SEED-PR que visa produções textuais 

fica em comum acordo com as orientações dadas pelo RCNEI, ao sugerir que eles 

podem ser usados como fontes de pesquisa para uma melhor compreensão de uma 

comunidade indígena:

A produção de textos indígenas em língua portuguesa contribui também, em 
sentido inverso, para que a sociedade envolvente - e a humanidade como um 
todo - conheça melhor as sociedades indígenas e, com isso, enriqueça-se 
culturalmente. (RCNEI, 1998, p. 121)
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Como aponta Molina e Sardelich, a análise de tais imagens como fonte e 

produção de conhecimento é um caminho seguro para que o estudante indígena 

aprenda a se prevenir do coronavírus, assim como desenvolver atividades que 

valorizem sua autonomia intelectual e praticar sua escrita, seja através de textos 

opinativo-descritivos ou em formato de desenhos para fortalecer sua criatividade ao 

representar temas diversos.

Como bem argumenta Dondis, aplicar os conceitos de imagens descritos 

anteriormente como ferramenta para o desenvolvimento educacional do estudante 

indígena contribui para que ele internalize uma alfabetização visual. No século XXI 

a cultura visual está internalizada de tal maneira, como aponta Freedman, que ao 

ensinar o estudante como se “lê” uma imagem contribui para que ele interprete o 

visual como possuindo inúmeros discursos ali apresentados. Dito isso, ele pode 

problematizar o conteúdo da imagem para que possa compreendê-la de maneira 

crítica, identificando mensagens ou figuras que não condizem com a realidade.

Como aponta Sardelich ao usar da Pedagogia das imagens, defendo que os 

docentes na atualidade devem tomar consciência desta nova realidade que está 

posta, reconhecendo que as imagens são códigos e levar os estudantes indígenas a 

compreendê-los a partir das diferentes referências culturais.

No entanto, é importante considerar que as imagens que o docente leva para 

os estudantes não devem ser utilizadas apenas para descrevê-las, mas é preciso 

que sejam escolhidas adequando-as aos objetivos propostos a partir dos conteúdos 

trabalhados, buscando uma “relação sócio-afetiva com a imagem em uma situação 

de cognição” (MOLINA, 2007, p.25).

Por isso, diante desse conceito de alfabetização visual, reforça-se a tendência 

de construção do conhecimento através do universo imagético. Esta inversão no 

processo de aprendizagem, onde predomina o visual deixando de lado o verbal, 

implica na necessidade de se adotar na escola a alfabetização visual, visto que “os 

alunos não vêem essas imagens criticamente, a menos que sejam ensinados a fazê-

lo” (FREEDMAN, 2002, p.130).

As figuras 2 e 3 desenvolvem uma importante atividade de análise textual 

das mensagens contidas nas imagens, ao exercitar a capacidade de interpretação 

do estudante para que ele possa identificar a mensagem principal que está sendo 
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veiculada. Depois disso, pede-se que destaque três palavras que julgou ser mais 

relevante, traduzindo-a na sua língua materna.

A partir disso, pode-se concluir que a SEED-PR cumpre com o RCNEI ao 

valorizar a língua materna em que o estudante indígena faz parte:

A inclusão de uma língua indígena no currículo escolar tem a função de 
atribuir-lhe o status de língua plena e de colocá-la, pelo menos no cenário 
escolar, em pé de igualdade com a língua portuguesa, um direito previsto pela 
Constituição Brasileira. (RCNEI, 1998, p. 118)

Para finalizar a atividade, orienta-se que o estudante indígena produza cartazes 

com as três palavras escolhidas a fim de disseminar informações seguras para uma 

melhor prevenção da COVID-19. Mais uma vez foi identificado que a SEED-PR 

cumpriu com as orientações dadas pelo RCNEI acerca da produção de materiais 

escritos em língua portuguesa ou materna:

Os textos produzidos em língua portuguesa, ou para ela traduzidos, nas escolas 
e comunidades indígenas, têm sido uma forma privilegiada de divulgação dos 
conhecimentos tradicionais e de afirmação étnica. (RCNEI, 1998, p. 121)

Porcher argumenta que as estratégias de ensino que trabalham com a leitura 

de imagens foram desenvolvidas para induzir os alunos a apreenderem os elementos 

que compõem uma imagem sob vários pontos de vista, tendo bem claros os objetivos 

quanto ao que se pretende ensinar e ao mesmo tempo possibilitar conexões com 

as outras áreas do conhecimento. Dessa forma, a Educação em Saúde tem grande 

relevância nos conteúdos escolares ao ser trabalhado de maneira interdisciplinar.

Para que realmente ocorra o processo de alfabetização visual é de fundamental 

importância que o estudante esteja familiarizado o máximo possível com as imagens 

que lhe são apresentadas. Para isso, chego à conclusão que o docente deve 

trabalhar o conhecimento prévio dos estudantes indígenas de forma oral para que 

eles exercitem a percepção e o conhecimento sobre a representação sob análise.

CONCLUSÃO

É importante salientar que esta mudança nos paradigmas educacionais, 

enfocando a imagem como recurso metodológico parte da formação dos professores, 

a qual ainda caminha a passos lentos e muitas vezes não acompanha o processo de 
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evolução ou os problemas que surgem no dia- a- dia de sala de aula.

Em momentos que os espaços escolares são fechados por situações de crise 

como guerras, violência, doenças etc., o modelo que se adota temporariamente de 

ensino a distância revela a discrepância entre os docentes acerca da utilização do 

recurso visual. O que antes era ensinado oralmente e junto do estudante, agora passa 

a ser de forma online onde as estratégias adotadas muitas vezes são recorridas as 

imagens.

No entanto, vale dizer que trabalhar tal recurso visual com os estudantes, 

demanda empenho por parte do professor (a) responsável pela turma. Não basta 

apenas apresentar a imagem e pedir para que ela seja descrita nos mínimos detalhes. 

O que importa é ser problematizado a partir de questões como: quem criou esta 

imagem? Serve para que? Busca atingir qual segmento da população?

Nesta pesquisa cheguei à conclusão que trabalhar com imagens que fornece 

informações acerca da prevenção de uma doença é uma boa maneira de se reforçar 

o aprendizado em relação à situação em que o estudante está inserido. Ainda mais 

com as comunidades indígenas que vivem em locais distantes do meio urbano, onde 

muitas vezes um socorro médico de emergência demora horas para chegar.

Assim, reitero que tal estudo de imagens que visam dar continuidade aos 

conteúdos escolares de forma online, é uma saída para que as comunidades 

indígenas não sejam atingidas de forma negativa em períodos de isolamento social. 

Devemos ter em mente que o acesso à internet não é igual para todos, no entanto 

sua transmissão em locais específicos pode contribuir para que uma boa parcela dos 

estudantes consiga dar continuidade aos estudos.

Pode-se afirmar que a Educação em Saúde, nesse momento de pandemia, é 

fundamental para que os estudantes estabeleçam um diálogo com as orientações 

dadas pelos meios de comunicação. Ao se utilizar de imagens informativas vindas 

dos órgãos competentes da Saúde como método de ensino para a prevenção, o 

desenvolvimento desta temática com as comunidades indígenas é mais do que 

importante, tornando-se uma fonte de análise e de conhecimento entre as diversas 

disciplinas que compõem a Educação Escolar Indígena.

A formação dos estudantes indígenas fundamentada nas reflexões das 

imagens que o cercam, aliado ao processo de alfabetização visual, terá um impacto 



22

significativo nas comunidades em que vivem já que poderão se apropriar dos objetos 

iconográficos que circulam no meio urbano. Ao inserir determinada imagem nos 

conteúdos escolares, os docentes deverão incentivar a criatividade dos estudantes 

para que eles deem novos sentidos a elas ao compreenderem dentro da sua cultura 

e modos de representação.
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NTRODUÇÃO 

 As escolas são espaços sociais que, em conjunto com a família e outras 

instituições, assumem a importante função de agenciar a mediação entre o indivíduo 

e a sociedade. Assim, para além de viabilizar a educação formal, as escolas são 

contextos promotores de desenvolvimento humano na medida em que as práticas 

desenvolvidas nas mesmas, ao transmitirem a cultura e, com ela, modelos socioculturais 

de comportamentos e valores morais, possibilitam aos indivíduos socializarem-se, 

exercerem autonomia e perceberem-se pertencentes a grupos (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2005).

No ano de 2020, distintos setores da esfera social, incluindo as escolas, 

têm enfrentado significativos desafios devido à pandemia do novo Coronavírus - 

Coronavírus Disease 2019, decretada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de 

março do mesmo ano. A enfermidade ocasionada por esta doença, demarcada pela 

célere e expressiva ascensão no índice de infectados e mortos em distintos países, 

gerou uma situação de crise e emergência sanitária (OMS, 2020; WANG et al., 2020).

Diante desta realidade, diversas ações preventivas e protetivas da população 

foram recomendadas e definidas pelos órgãos públicos competentes, dentre as 

quais cita-se as medidas de quarentena, isolamento e distanciamento social, 

visando conter o súbito aumento de casos da doença e anteparar o colapso dos 

equipamentos e serviços de saúde (FERGUSON et al., 2020). Embora com variações 

temporais, desde março de 2020, as escolas precisaram interromper suas atividades 

ou transporta-las para serem executadas por meio de mecanismos virtuais, quer 

seja as de ordem administrativa, quer seja as de ensino e aprendizagem. O termo 

frequentemente empregado, no cenário Brasileiro, para designação dessa modalidade 

de prática mediante a situação de crise vigente refere-se ao Ensino Remoto Síncrono 

Emergencial – ERSE (SCHIMIGUEL; FERNANDES; OKANO, 2020).

Sabe-se que os primórdios da educação à distância localizam-se no século XIX 

com a insurgência, principalmente, de cursos realizados através de correspondências 

(FREITAS et al, 2019). Acompanhando o desenvolvimento societário, bem como das 

Tecnologias de Informação e da Comunicação (TICs), esse processo ampliou-se 

extraordinariamente na última década no Brasil, sendo que, em 2017, o Ministério 
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da Educação publicou o Decreto nº 9.057, a partir do qual as Instituições de Ensino 

Superior foram autorizadas a expandir a oferta e a efetivação exclusiva de cursos 

superiores de graduação e pós-graduação a distância (BRASIL, 2017). Esse modelo 

de ensino recebe severas críticas, por parte de diferentes setores, as quais enfatizam 

desde a baixa qualidade do ensino devido à existência de regras generalistas até a 

evidente mercantilização das atividades educacionais (MATTOS; SILVA, 2019).

No que concerne às práticas educacionais desenvolvidas na modalidade on-

line no contexto da pandemia da COVID-19, cabe sinalizar o fato de que as medidas 

de isolamento social foram definidas abruptamente, sem possibilitar a construção de 

estratégias que melhor suportassem tal mudança, tanto para as próprias instituições 

de ensino quanto para os indivíduos que nelas trabalham e/ou desenvolvem tarefas. 

Com isso, o ensino remoto exigiu um esforço considerável, principalmente por parte 

dos professores, para refazer planejamentos, reorganizar as atividades acadêmicas 

e adotar o modelo de home office (SCHIMIGUEL; FERNANDES; OKANO, 2020).

 Frente a esse cenário, este estudo teve como objetivo analisar as implicações 

do ensino remoto, instaurado durante o curso da pandemia da COVID-19, na rede 

escolar pública, sob a perspectiva de professores. Espera-se que os resultados desta 

investigação contribuam, especialmente, para a atuação dos Psicólogos Educacionais 

e Escolares, conferindo elementos que subsidiem a construção de estratégias de 

trabalho diretamente ligadas à cena atual que os diversos membros da comunidade 

escolar se encontram experienciando.

MÉTODO
Participantes

Esta investigação de caráter qualitativo e exploratório, abrangeu quatro 

professores da Rede Pública de Ensino da região Sul do Brasil. No que diz respeito às 

características demográficas e socioeconômicas dos participantes, ressalta-se que 

todas são mulheres, com idades entre 30 e 55 anos. O tempo de atuação no ofício de 

educador variou entre cinco e 20 anos. Todas as participantes tinham formação em 

nível Superior em Pedagogia, sendo que duas delas agregavam mais outro curso de 

graduação nas áreas de Letras e Educação Física.
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Instrumentos e procedimentos de coleta de dados

 A coleta de dados foi realizada pela primeira autora deste trabalho, através da 

técnica de entrevista na modalidade semiestruturada. Para a execução dessa etapa, 

a pesquisadora mantinha um roteiro de perguntas nucleares elaboradas a partir do 

estudo prévio do objeto de interesse, as quais foram endossadas por elementos que 

emergiram no contexto do diálogo profissional instaurado na ocasião (SCORSOLINI-

COMIN, 2016).

O acesso aos sujeitos foi efetuado por meio da técnica Snowball Sampling 

(PATTON, 2002), sendo que, num primeiro momento, os pesquisadores divulgaram 

a proposta de estudo entre suas redes de contatos com a finalidade de receber 

indicações de possíveis participantes. Após o recebimento das sugestões, os sujeitos 

foram contatados, com a finalidade de apresentar em detalhes a pesquisa, convidar 

para que integrassem a mesma, bem como informar sobre a conduta ética a ser 

adotada no transcorrer do processo. 

Mediante a confirmação do aceite das participantes, agendou-se data para a 

coleta de dados, bem como foram colhidas as assinaturas das mesmas em Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em decorrência da pandemia da 

COVID-19, as entrevistas foram desenvolvidas através de recursos virtuais, sendo 

este um procedimento já previsto na literatura (FRASER; GONDIM, 2004).

No momento da coleta de dados, a entrevistadora abriu o diálogo, retomando 

as informações sobre os procedimentos éticos e esclarecendo possíveis duvidas ou 

questionamentos das participantes. As entrevistas foram conduzidas individualmente, 

num período de tempo médio de uma hora cada, através de aplicativos de 

videoconferência, sendo que as mesmas foram gravadas em áudio e posteriormente 

transcritas. 

Análise de dados

 Os dados coletados foram analisados segundo os princípios da Análise de 

Conteúdo proposta por Olabuénaga (2009). Frente aos procedimentos de análise 

adotados, foram constituídas 3 categorias: a) Concepções sobre o ensino on-line 

durante a pandemia da COVID-19; b) Implicações do Ensino Público on-line para os 
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estudantes; c) Implicações do Ensino Público on-line para os professores.

RESULTADOS
Concepções sobre o ensino on-line durante a pandemia da COVID-19

 Esta categoria reúne elementos que apresentam as concepções das professoras 

sobre as práticas de ensino na modalidade on-line, durante o curso da pandemia 

da COVID-19. Nesse sentido, as participantes, unanimemente, demonstraram 

preocupação em relação ao cenário social instaurado frente à pandemia do Novo 

Corona vírus, reconhecendo a necessidade do isolamento para conter a contaminação 

das pessoas.

De acordo com as educadoras, o ensino remoto constitui-se uma ação imperativa 

nesse momento, porém, devem ser reconhecidas as restrições dessa modalidade, 

a qual não pode ser entendida como substitutiva do modelo presencial, conforme 

ilustra o relato da professora D: “as aulas online são uma ferramenta necessária 

nesse momento, mas que, certamente, não suprem 100% da necessidade do aluno 

e podem prejudicar a captação do conteúdo”.

Para as participantes, o ensino remoto exige paciência de todos os componentes 

da comunidade escolar. Ademais, salientaram que esse é um momento que solicita 

ainda mais empatia para que se possa considerar que todas as pessoas estão 

tentando adaptar-se a nova condição de vida e de trabalho.

Implicações do Ensino Público on-line para os estudantes

Esta categoria congrega elementos em relação às implicações ocasionadas 

pela instauração das práticas de ensino na modalidade on-line para os alunos. Nesse 

sentido, as professoras, de forma consensual, trouxeram à tona verbalizações que 

enfatizaram a presença de queixas dos estudantes sobre a falta do convívio e da 

interação com colegas, professores e demais componentes da comunidade escolar, 

o que, inclusive, afeta as emoções desses indivíduos. 

Referiram, também, que o distanciamento social e as aulas à distância geraram, 

por um lado, a sensação de liberdade nos alunos, e, por outro lado, novos desafios e 

dificuldades nos processos de aprendizagem e estudo, sobretudo, no que tange ao 
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manuseio das tecnologias, ao cumprimento de outras tarefas no âmbito familiar e a 

ausência de infraestrutura adequada para o acompanhamento das atividades com a 

atenção necessária:

“O isolamento social trouxe para alguns alunos uma certa acomodação. Muitos 
alunos acreditam não precisar entregar as atividades propostas, pois irão 
passar” (Professora B). 

“Alguns alunos relatam que mesmo tendo acesso à internet, precisam dividir 
um computador com irmãos e pais. Além disso muitos precisam ajudar a cuidar 
dos irmãos em horário comercial, o que os impossibilita de estudar nesse 
período” (Professora A).

No tocante ao engajamento com as práticas de ensino e aprendizagem, as 

entrevistadas citaram perceber explicitamente a participação limitada dos alunos 

nas aulas e a falta de interesse em realizar as atividades propostas, bem como a 

queda no rendimento dos mesmos através da qualidade das atividades por eles 

produzidas, se comparadas ao momento anterior de aulas presenciais. Nessa linha, 

as professoras mencionaram que a preocupação é ainda maior com os alunos que 

não estão conseguindo sequer manter assiduidade nas aulas, pois, nesses casos, 

as restrições de contato impedem que os educadores possam oferecer suporte mais 

individualizado às necessidades dos estudantes.

Segundo as professoras, no transcorrer do período de quarentena, diversos 

pais precisaram retornar às suas atividades profissionais, o que ocasionou que as 

crianças e os adolescentes ficassem sob cuidados de outros familiares, principalmente 

de avós. Nesses casos, quando os parentes apresentam dificuldade para manejo de 

equipamentos eletrônicos, conforme citaram as participantes, os alunos tendem a 

não comparecer às videoaulas.

Em relação à participação da família nas atividades desenvolvidas pelos alunos, 

obteve-se relatos de que há pais e/ou responsáveis que não tem acompanhado tais 

ações, os quais, por vezes, alegam que ensinar é obrigação da escola e que eles 

não apresentam condições para prestar o devido auxílio aos filhos. Já em outras 

famílias, conforme as professoras, embora haja menções das dificuldades dos pais 

em contribuir com qualidade, os mesmos têm efetivado algum nível de participação, 

quer seja estando próximos fisicamente durante as videoaulas, quer seja gravando 

vídeos do cumprimento das tarefas pelos filhos. Por essa via, a participante que é 
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professora de Educação Física mencionou que têm incentivado a realização dos 

exercícios físicos em conjunto com a família, tendo obtido êxito em diversos casos, 

nos quais os pais desempenham tais ações com os filhos durante a videoaula.

Implicações do Ensino Público on-line para os professores

Esta categoria congrega elementos em relação às implicações ocasionadas pelo 

estabelecimento das práticas de ensino na modalidade on-line para os professores. 

No que tange a esse assunto, as educadoras mencionaram que, antes da pandemia, 

mantinham queixas referentes a infraestrutura das escolas, ao número insuficiente 

de professores, aos desafios de criar aulas atrativas para os alunos que incluíssem o 

uso de tecnologias. Mediante o ensino remoto, segundo as narrativas, tais aspectos 

alteraram-se para o sentimento de saudades da escola, a falta de convívio com os 

colegas e os alunos, bem como as restrições de trocas de experiências entre pares.

De acordo com as participantes, o ensino remoto tem gerado também a 

sobrecarga de trabalho aos profissionais da educação, seja pelo acúmulo expressivo 

de atividades ou pela necessidade de oferecer ainda mais atenção aos alunos, 

principalmente os que apresentam dificuldades de compreensão dos conteúdos, 

sem a explicação ofertada no modelo presencial. As quatro participantes salientaram, 

inclusive, que sentiam dificuldades de adaptação a esse modelo de ensino, sendo 

esse um aspecto que traz à tona desafios particulares aos profissionais de acordo 

com a área em que atuam. No caso da professora de Educação Física, conforme 

sua fala, esta precisou reorganizar até mesmo os ambientes de sua casa, alterando 

objetos dos locais habituais para, com isso, ser possível ministrar aulas.

Frente a isso, as participantes salientaram que se preocupam com os alunos, 

mantendo contato constante com os mesmos, com o objetivo de tentar acolhe-los, 

acalma-los e incentiva-los. Todavia, mesmo com o uso de tais estratégias, foi possível 

mapear o sentimento de impotência dessas profissionais, os quais apareceram 

tanto pela mobilização emocional quanto pelo relato de casos em que observaram 

significativas restrições de contato, ajuda e orientação direta aos estudantes.

Sobre a existência de serviços que prestem suporte profissional à comunidade 

escolar, duas professoras mencionaram que as escolas nas quais trabalham possuem 

Psicólogo e/ou Psicopedagogo que atuam como supervisores na esfera educacional, 



30

realizando atendimentos aos alunos, pais e professores. Nos outros dois casos, 

devido à ausência de uma estrutura nessa direção, são os próprios professores que 

empenham-se em tentar ouvir os alunos e ajudar na medida das suas condições. 

De modo unânime, as participantes citaram que, frente ao cenário de pandemia, 

os gestores públicos deveriam estar ocupando-se de garantir acesso facilitado da 

população a serviços que ofereçam cuidado emocional.

DISCUSSÃO

 Tendo como referência os dados coletados, é possível verificar que as 

participantes entendem que o ensino remoto durante o curso da pandemia da COVID-19 

é uma condição que impõe-se para garantir o cumprimento adequado das medidas 

de isolamento social e quarentena decretadas por órgãos e gestores públicos em 

distintas esferas. Embora o fechamento das escolas represente um grave problema 

social, sem antecedentes históricos, para a educação de crianças e adolescentes, 

avalia-se que, assim como ocorre em outros espaços públicos, os contextos 

escolares são lugares que promovem a circulação numerosa de pessoas, o que gera 

um contexto de risco exacerbado para a transmissibilidade do Novo Coronavírus. 

Ademais, observando sobretudo a presença de crianças menores nesses ambientes, 

cabe evidenciar que tais riscos podem ser ainda mais realçados, pois essa parcela 

da população demanda um acompanhamento direto para a operacionalização de 

boas práticas de higiene respiratória e manutenção do distanciamento (IPEA, 2020; 

UNICEF, 2020).

 Contudo, as narrativas das professoras mostraram também concepções de que 

o ensino remoto não é substitutivo do efetivado de modo presencial, caracterizando-

se uma decisão paliativa frente ao cenário atual de pandemia da COVID-19. Nessa 

linha, é interessante observar que, conforme expõe Carvalho (2020), a transição das 

escolas para o contexto digital deve ser observada como um processo complexo, 

pois, muito mais que referir uma mudança em termos estruturais e organizacionais, 

engloba fundamentalmente as pessoas que ali trabalham, estudam e convivem. Ou 

seja, pode-se compreender que apesar de ser momentaneamente necessária e eficaz 

essa alteração, para fins de cuidado e preservação da saúde da comunidade escolar, 
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deve-se atentar para o fato de que a mesma é capaz de gerar diversos tensionamentos 

na medida em que acopla sujeitos que não encontravam-se preparados para atuar 

na dimensão virtual, exigindo um significativo movimento de transformação nos 

paradigmas e relações que sustentam as práticas de ensino e aprendizagem.

 Associado a isso, as participantes mencionaram que o período atual demanda 

posicionamentos empáticos e de paciência entre os envolvidos na cena escolar que 

estão buscando adaptar-se a nova realidade. De fato, ao reconhecer que trata-se de 

uma mudança paradigmática no modelo tradicional de educação, o ensino remoto 

estabelece desafios que se estendem a toda a comunidade escolar para gerar 

reorganização e, possivelmente, a acomodação dos novos processos instaurados. 

Nessa perspectiva, analisa-se que é saliente fomentar espaços conversacionais que 

permitam aos sujeitos compartilharem experiências e construírem estratégias de 

enfrentamento através de intercâmbios relacionais.

  Por conseguinte, as falas das professoras trouxeram à tona distintos elementos 

que apresentam as implicações do ensino on-line para os estudantes. Sob essa ótica, 

cabe notar que as participantes observaram, sobretudo, reações dos alunos quanto à 

falta do convívio e da interação entre as pessoas que compartilham vivências nesse 

contexto, cujo dado enfatiza a existência de um sistema relacional no interior da 

escola (ANDRADA, 2005), congregando diversos atores que firmam fluxos de apoio 

e afeto. Ou seja, para além de ser um ambiente de construção e transmissão de 

conhecimentos, as escolas proporcionam encontros entre diferentes pessoas que 

consolidam trocas afetivas e crescem juntas, ultrapassando a visão tradicional dos 

papeis de aluno e professor (GRANJA; COSTA; REBELO, 2011).

 Segundo as narrativas das professoras, os alunos têm significado esse período 

de aulas on-line como aquisição de maior liberdade, mantendo posicionamentos 

de acomodação, o que, inclusive, reverbera sobre a assiduidade e o rendimento 

acadêmico. Nessa linha, considera-se importante sopesar sobre as condições 

socioemocionais que os alunos estão expostos no atual contexto da pandemia, 

visto que as crianças e os adolescentes, devido as características desses períodos 

do ciclo vital, podem apresentar ainda mais dificuldade em lidar com a situação de 

confinamento, e também com temas como perda, morte e adoecimento (GASTAUD 
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et al, 2020). O estudo realizado por Saurabh e Ranjan (2020), identificou que crianças 

e adolescentes Indianos apresentaram significativas repercussões emocionais na 

quarentena, sobretudo, sentimentos de medo, desamparo e preocupação.

 As participantes mencionaram ainda que os estudantes tem manifestado 

dificuldade em manusear as tecnologias, sendo que alguns casos não contam com 

infraestrutura adequada para o uso das mesmas. Embora a contemporaneidade tenha 

como uma de suas características centrais o universo digital, julga-se importante 

avaliar que o uso e o acesso das Tecnologias de Informação e Comunicação não 

encontram-se disponíveis para todas as pessoas, tendo diferenciações importantes a 

partir de elementos de ordem socioeconômica (COUTINHO, 2018). Nessa medida, a 

reflexão que se coloca diz respeito às condições dos estudantes de engajarem-se nas 

propostas metodológicas a partir desses recursos e realizarem com qualidade suas 

atividades, o que pode ser um fator que fragiliza a participação e, consequentemente, 

acentua a desigualdade social.

 Correlacionado a esses dados, cabe analisar o fato de que, segundo as 

professoras, com a flexibilização da quarentena, os pais dos estudantes precisaram 

retornar às suas obrigações profissionais, deixando os mesmos sob cuidado de outros 

familiares, sobretudo de avós, os quais, por vezes, não conseguem oferecer o suporte 

necessário sobre a utilização das tecnologias e realização das tarefas escolares. Por 

uma via, esses dados demonstram a existência de fluxos intergeracionais de apoio 

na família que podem auxiliar diretamente em demandas cotidianas (WALSH, 2016), 

especialmente pela impossibilidade de os pais permanecerem em casa com os filhos. 

Por outra via, destaca-se que, embora os familiares, nomeadamente os avós, sejam 

capazes de conferir cuidado e atenção às crianças e os adolescentes, ao mesmo passo 

podem produzir certa fragilização no acompanhamento das atividades acadêmicas, 

seja pela falta de conhecimento quanto ao uso de TIC’s, seja pela função diferenciada 

que mantém na relação com seus descendentes. Sobre esse último tópico, Carter e 

McGoldrick (2001), salientam que pais e avós possuem responsabilidades distintas, 

sendo que os avós costumeiramente atuam mais na direção do afeto do que das 

normas.

Por conseguinte, as narrativas das professoras assinalaram diferentes 
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experiências pessoais que estas, enquanto docentes, têm vivenciado no cotidiano de 

sua atuação com o ensino remoto. Nessa perspectiva, observa-se que transcorreram 

modificações tanto na avaliação do trabalho quanto na percepção dos vínculos afetivos 

conformados através das práticas executadas nos contextos escolares, sendo que os 

aspectos relacionais evocam sentimentos de saudades do convívio e das interações 

proporcionadas na modalidade presencial. Compreende-se que tais dados aludem 

repercussões geradas no âmbito subjetivo das participantes, demonstrando como o 

home office pode conferir significados de encarceramento do trabalhador, restringindo 

a potencialidade das relações interpessoais aos intercâmbios promovidos pelas 

tecnologias, o que, por sua vez, traz à tona o cumprimento do ofício de forma mais 

individualista e até solitária (CONEGLIAN; SILVA, 2020).

 Nesse contexto, conforme os dados coletados, as professoras mencionaram 

sentirem-se sobrecarregadas com a execução das atividades no formato on-line, 

posto que, além das suas tarefas habituais, carecem de oferecer ainda mais atenção 

aos estudantes. Denota-se, assim, que o ensino remoto ocasiona impactos no 

cotidiano do trabalho docente, tendo em vista que, associado ao fato de ter sido 

adotado de forma repentina, o mesmo representa o desafio de reformular as práticas 

tradicionais de ensino e de aprendizagem, o que traduz-se em novas concepções e 

operacionalizações das atividades de preparação e apresentação das aulas, assim 

como da constituição de diálogos e acompanhamento das pessoas envolvidas 

nas mesmas, exigindo habilidades especificas para tal e somando afazeres para o 

educador (VALENTE et al, 2020).

Frente a esse cenário, as participantes citaram igualmente que encontram-se 

numa condição ambivalente, pois, ao mesmo passo em que buscam empreender 

suas ações conferindo incentivo para que os estudantes aprendam e desenvolvam-

se, percebem-se impotentes mediante a carga de demandas objetivas e emocionais 

que recai sobre elas. Considera-se que esses elementos reforçam que o ensino 

remoto traz implicações que suscitam o devido apoio pedagógico e emocional aos 

atores nele envolvidos, visto que a adoção dessa modalidade não altera apenas 

estruturalmente o cenário de execução das práticas de ensino e aprendizagem, mas 

faz emergir novas demandas para que os indivíduos que compõem a comunidade 
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escolar estejam lidando no seu dia a dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Frente ao conjunto de dados explicitados neste estudo e visando responder ao 

objetivo proposto, compreende-se que a implantação do ensino remoto emergencial 

nos contextos escolares da rede pública de ensino, devido à pandemia da COVID-19, 

ocasionou diferentes repercussões que envolvem toda a comunidade diretamente 

ligada à escola. Nesse sentido, os principais desafios que emergem no atual 

cenário das práticas de ensino e aprendizagem, conforme averiguado no presente 

capítulo, não restringem-se somente aos instrumentos e meios para a execução ou 

acompanhamento, com qualidade, das aulas, mas abarcam aspectos relacionais que 

expõe a presença e a relevância dos vínculos afetivos conformados entre os atores 

que participam da escola, os quais precisam se rearticular mediante o atual cenário, 

a partir das restrições da convivência e intercâmbio interacional.

 Diante disso, ao identificar tais experiências das participantes, este estudo 

oferece contribuições para depreender a realidade escolar no panorama da pandemia 

da COVID-19, sobretudo, ao indicar a inter-relação entre aspectos objetivos e 

emocionais do exercício profissional docente e das demais pessoas que integram 

a comunidade escolar, cujos elementos devem ser examinados em intervenções de 

acolhimento e cuidado destinadas a esses públicos. Especificamente, entende-se 

que é importante que, sobretudo, os psicólogos inseridos nos contextos escolares 

possam planejar e executar ações que fomentem a construção de estratégias de 

enfrentamento, objetivando a diminuição de impactos negativos na saúde mental dos 

sujeitos.

Sopesando que o curso da pandemia da COVID-19 segue ativo, aponta-se a 

relevância de que novas pesquisas sejam efetivadas com profissionais da educação, 

permitindo o reconhecimento das experiências desses atores com o transcorrer 

do tempo, visto que esta pesquisa foi efetivada seis meses após a pandemia ter 

sido declarada. Isso é particularmente importante para que se possa avançar na 

produção de conhecimento cientifico em torno do fenômeno, avaliando a diversidade 

de vivências que somam-se ao longo do tempo.
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INTRODUÇÃO
 

No século XXI, a robótica educacional tornou-se uma ferramenta de ensino-

aprendizagem inovadora que passou a conquistar cada vez mais espaço no 

planejamento curricular das instituições públicas/privadas (CAMPOS, 2017). Ao 

promover no espaço físico da sala de aula um ambiente de aprendizagem lúdico 

e inovador, a robótica educacional, quando é trabalhada pelo professor em sala de 

aula, possibilita aos alunos a oportunidade de serem os próprios mentores de sua 

aprendizagem, ao invés de meros consumidores passivos de informações.

Nesse  contexto, essa ação ativa que os alunos passam a desempenhar no 

micromundo6 da robótica, de certa forma, contribui para se formular no espaço físico 

da sala de aula uma nova cultura pedagógica de ensinar e aprender por cooperação 

e colaboração entre professor-aluno e aluno-aluno. Deste modo, ao vivenciar na sala 

de aula esse estilo construtivista de ensino-aprendizagem, os alunos são instigados 

pelo professor a pensar/refletir não mais como seres-em-si – no seu mundo próprio –, 

mas, sim, de forma intersubjetiva uns-com-os-outros. Ao ponderar sobre essa relação 

de ser-com-outro, Heidegger (2005, p. 170, grifo do autor) testifica que: “O “com” é 

uma determinação da pre-sença. [...]. Na base desse ser-no-mundo determinado 

pelo com, o mundo é sempre o mundo compartilhado com os outros”. Assim sendo, 

entende-se que o sujeito, enquanto ser-no-mundo, é sempre marcado pela presença 

do ser-com-o-outro – em seu viver existencial. 

Dessa forma, é possível entendermos que, a incorporação da robótica 

educacional no planejamento curricular das instituições, além de promover uma 

experiência de aprendizagem construcionista7 para os alunos (seja por meio do 

uso de kits comerciais8  ou pela robótica de baixo custo9), possibilita ao professor 

a oportunidade de alterar a sua proposta didático-pedagógica do modelo de ensino 

analógico (exposição oral, quadro, giz, etc.) para o estilo digital (a partir do uso do 

computador e acessórios que podem ser acoplados a essa tecnologia digital). 
6 De acordo com Papert (1994), Micromundo é uma expressão que busca configurar o am-
biente de aprendizagem proporcionado pela robótica educacional para os alunos desenvolver o seu 
próprio processo de ensino-aprendizagem a partir do aprender fazendo.
7 Teoria de aprendizagem que foi elaborada por Seymour Papert.
8 Refere-se a kits já prontos de fábrica para serem comercializados no mercado consumidor, 
como, da empresa Lego NXT Mindstorms, e outros de empresas diferentes- VEX Robotics, e Fis-
chertechnik.
9 É o uso de peças “sucatas” para construir os artefatos robóticos. Geralmente, são usados, 
nessa ação, os seguintes materiais: metais, plásticos e madeiras.
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Frente estas possibilidades de ensino-aprendizagem, segundo Andrade et al. 

(2016, p. 5), a robótica educacional já é uma ferramenta de ensino-aprendizagem que 

marca presença em cem por cento de escolas públicas em países desenvolvidos, 

como Alemanha e Holanda. Estas nações europeias, com o objetivo de inovar a 

prática pedagógica no ambiente de suas escolas de ensino básico, passaram a 

integralizar o ensino de robótica educacional como disciplina no currículo escolar 

desde cedo para os alunos. 

Nessa perspectiva, entendemos que esse espaço exponencial conquistado 

pela robótica educacional (em diferentes partes do globo), se configura, 

principalmente por causa do ambiente de aprendizagem prático-lúdico-inovador 

que essa tecnologia educacional vem a oferecer para os professores e os 

alunos poderem construir conhecimento em conjuntos. De fato, esse discurso 

educacional, que está sob o olhar da relatividade da fenomenologia, passa a conter 

fontes de verdades no momento em que passamos a dialogar com os números 

da Pesquisa Nossa Escola em (Re) Construção – realizada pelo Site Porvir10 

 com 132 mil jovens brasileiros da Educação Básica –, onde 36% destes apontam que 

a escola ideal é aquela que proporciona atividades práticas para o aluno aprender-

fazendo11.

Assim sendo, diferentemente do ensino tradicional, a robótica educacional além 

de promover uma abordagem pedagógica por pesquisa-erro-investigação-resolução 

de problemas, busca centralizar o processo de ensino e aprendizagem no aluno, ao 

invés de ser apenas restrito aos ensinamentos didático-pedagógicos trabalhado pelo 

professor em sala de aula. 
Dessa forma, auxiliando-nos a compreender melhor aspectos didático-

pedagógicos que estão ligados ao ambiente de ensino-aprendizagem proporcionado 
pela robótica educacional para os alunos, Chitolina et al. (2017, p. 4) afirma que:

A robótica educativa ou robótica pedagógica é caracterizada por ambientes de 
aprendizagem onde o aluno pode montar um robô ou sistema robotizado. É 
uma prática envolvendo hardware, software e trabalho manual, onde a lógica 

10 “O Porvir é uma iniciativa de comunicação e mobilização social que mapeia, produz, difunde 
e compartilha referências sobre inovações educacionais para inspirar melhorias na qualidade da 
educação brasileira e incentivar a mídia e a sociedade a compreender e demandar inovações edu-
cacionais”. Site Porvir. Sobre nós o que é. Disponível em: < http://porvir.org/sobre-nos#o-que-e>. 
Acesso em: 20 jan. 2019.
11 Site Porvir. Pesquisa nossa escola em (Re) construção. Disponível em: <http://porvir.org/
especiais/maonamassa/>. Acesso em: 20 jan. 2019.
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é inerente na montagem e programação de robôs, envolvendo normalmente 
problemas do cotidiano que perturbam o estudante em busca de respostas. 
Essa prática objetiva desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade, a sua 
participação ativa no aprendizado, a compreensão de conceitos e o conviver 
em grupo e na linguagem, num ambiente que envolve tecnologia, relações e 
experiências.

Mediante estes pressupostos, entende-se que a robótica educacional se 

configura como um ambiente de aprendizagem que perfaz a partir da relação 

direta entre aluno-software-computador. Dessa forma, é por meio da ação-reflexão-

ação sobre o objeto de conhecimento (robô) que os alunos passam a desenvolver 

múltiplas habilidades e competências cognitivas, como: raciocínio lógico, criatividade, 

capacidade crítica, cooperação, e perseverança na resolução de problemas. 

Nesse contexto, a robótica educacional quando é trabalhada pelo professor no 

currículo escolar por meio de metodologias ativas, permite que estas habilidades e 

competências estejam sendo ampliadas para o aluno, principalmente através do uso 

de técnicas de aprendizagem ativas específicas, como Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP), Sala de Aula Invertida, Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). 

Nessa perspectiva, estas diferentes abordagens pedagógicas, além de contribuir 

para inovar a prática pedagógica do professor (BACICH; MORAN, 2018), possibilita 

que os alunos vivenciem uma experiência de ensino-aprendizagem com a robótica 

educacional de forma mais ativa e colaboradora, seja entre pares ou em grupos. A 

princípio, esse papel ativo que os alunos desempenham no micromundo da robótica 

por intermédio de metodologias ativas, acaba contribuindo para que estes educandos 

possam desenvolver o seu próprio ritmo, tempo e estilo de aprendizagem. Além de 

proporcionar essa competência, a disponibilidade que cada aluno tem de personalizar 

a sua aprendizagem nesse ambiente educacional, de certa forma, contribui para 

fortalecer o seu papel de protagonista na aquisição de conhecimento. Deste modo, 

destacando o papel que as metodologias ativas exercem nesse processo, Moran 

(2017, p. 23), afirma que: “as metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista 

do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do 

processo de aprendizagem, experimentando, desenhando, criando, com a orientação 

do professor [...]”. À primeira vista, entendemos que as metodologias ativas são 

estratégias pedagógicas que buscam instigar os alunos a desenvolverem o seu 

próprio processo de ensino-aprendizagem. 
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Nesse contexto, quando as instituições de ensino posicionam a robótica 

educacional por meio de metodologias ativas no currículo escolar, o professor passa 

a exercer o papel de mediador de caminhos na facilitação da interação do aluno 

com o objeto de conhecimento – robô. Por ser um trabalho didático-pedagógico 

que pode ser desempenhado em colaboração-cooperação entre pares ou grupos, 

podemos assim compreender que o professor e o aluno têm a chance de construírem 

conhecimento em conjuntos. Esse diálogo interacionista que pode decorrer entre 

professor-aluno e aluno-aluno no micromundo da robótica, de certa forma, contribui 

para que o ambiente de aprendizagem da sala de aula se transforme em um espaço 

mais dinâmico-democrático para todos aqueles que estejam engajados no processo 

de ensinar e aprender por intermédio da robótica educacional. Dessa forma, Freire 

(1996, p. 12) salienta que: “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém”. A partir desse 

discurso, reverberado pelo autor, entende-se que ensinar e aprender tornam-se 

práticas educativas unificadoras/dialógicas, ao invés de serem processos didático-

pedagógicos desconexos de relações intersubjetivas. 

Para tanto, revolucionar a sala de aula por meio do ensino de robótica educacional 

apoiado em metodologias ativas não é algo fácil para a área da educação brasileira, 

haja vista que, hoje, existem várias problemáticas estruturantes no âmbito das escolas 

públicas que dificultam a intersecção e a incrementacão destas propostas pedagógicas 

ativas na prática pedagógica do professor. Considerando esse cenário de dificuldades 

no âmbito das instituições, Sancho (2007, p. 19, grifo da autora) afirma que: “a 

principal dificuldade para transformar os contextos de ensino com a incorporação 

de tecnologias diversificadas de informação e comunicação parece se encontrar no 

fato de que a tipologia de ensino dominante na escola é a centrada no professor”. 

Deste modo, o discurso reverberado pela autora nos permite a compreender que 

para transformar o modelo de ensino que está em vigor, hoje, nas escolas, por meio 

de tecnologias digitais, se faz necessário, primeiramente, que a comunidade escolar 

mude a cultura organizacional que regem as funções administrativas e educativas no 

ambiente de ensino das instituições.  

Diante desta contextualização prévia da temática em questão, o presente 

texto tem como objetivo interpretar – sob o olhar da fenomenologia – os desafios e 
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possibilidades na inserção da robótica educacional por meio de metodologias ativas 

na prática pedagógica do professor. 

A ROBÓTICA POR MEIO DE METODOLOGIAS ATIVAS: UMA AÇÃO 
POSSÍVEL

Atualmente, dentre de tantas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs) inovadoras que existem para o professor trabalhar em sala de aula apoiado 

em metodologias ativas, a robótica educacional, se destaca, entre uma delas, por ser 

uma ferramenta de ensino-aprendizagem promissora para desenvolver habilidades e 

competências que são requeridas dos alunos no século XXI – saber resolver problemas, 

ser criativo, saber trabalhar em equipe, e ter iniciativa na hora de tomar decisões. 

12 Além de contribuir no desenvolvimento destes aspectos intelectuais-cognitivos, a 

robótica educacional quando é incorporada no currículo escolar pelas instituições 

possibilita que o professor viabilize um processo de ensino-aprendizagem à base de 

conhecimentos interdisciplinares e multidisciplinares para os alunos. 

Dessa forma, podemos compreender que, o professor quando faz uso da 

robótica educacional, apoiada em uma metodologia ativa específica, como, por 

exemplo, aprendizagem baseado em problemas, ele tem a chance de convergir na 

sua prática pedagógica vários conhecimentos de diferentes disciplinas do currículo 

escolar – Matemática, Química, Física, Português, Geografia e História.

Nessa perspectiva, as instituições de ensino quando resolvem incorporar a 

robótica educacional por meio de metodologias ativas no currículo escolar, de fato, estão 

possibilitando aos alunos uma educação com uma arquitetura mais dinâmica-moderna 

e em sintonia com o progresso tecnológico que vem decorrendo, atualmente, em 

diferentes áreas do trabalho humano, como na medicina, comunicação, engenharias, 

e no turismo. Hoje, estas diferentes carreiras e, tantas outras, buscam profissionais 

com saberes interdisciplinares e, que sejam, ao mesmo tempo, polivalentes para 

exercerem múltiplas funções no ambiente de trabalho. 

Nesse sentido, a incorporação da robótica educacional, apoiada em metodologias 

ativas pelas instituições, além de acompanhar esse cenário inovador, passa a garantir 

12 FUNDAÇÃO TELEFÔNICA. Inovaeduca – praticas para quem quer inovar na educação. 
Disponível em: <http://fundacaotelefonica.org.br/wp-content/uploads/pdfs/INOVA-ESCOLA.pdf > 
Acesso em: 20 nov. 2018.
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aos alunos um processo de ensino-aprendizagem em sintonia com a educação 4.0. 

Nesse viés, segundo Carvalho Neto (2018), a educação 4.0 parte de um princípio de 

abordagem epistemológica que defende a intersecção entre teoria e prática como 

elemento potencializador para inovar, principalmente através do uso de tecnologias 

digitais, o processo de ensino e aprendizagem das instituições educativas.  

De fato, neste novo estilo construtivista de ensinar e aprender, a robótica 

educacional, apoiada em metodologias ativas, desempenham na escola um importante 

papel na incrementação de ambientes de aprendizagem inovadores, onde os alunos 

é quem são os próprios protagonistas no processo de construção de conhecimento. 

PERCURSO METODOLÓGICO 

Em busca de obtermos respostas para a problemática que guia esta pesquisa 

fenomenológica, foi extraído uma pequena amostra no universo do campo de 

pesquisa. Neste caso, a amostra é composta apenas por quatro professores da 

escola Municipal Leônia Gurgel Fernandes de Azevedo, que lecionam às seguintes 

disciplinas do currículo escolar: Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, Língua 

Inglesa, Geografia e História. Para que o leitor possa compreender melhor o proceder 

de escolha desta amostra, Gil (2010, p. 128) afirmar que: 

A seleção dos participantes de uma pesquisa fenomenológica não requer a 
utilização do processo de amostragem probalística nem mesmo um número 
elevado de informantes. Isto porque seu proposito não é o de garantir que 
seus resultados sejam representativos das características de determinada 
população. O que interessa é dispor de participantes que sejam capazes de 
descrever de maneira acurada a sua experiência vivida.

Nessa perspectiva, a fenomenologia analítica como sendo um método científico 

de pesquisa que possibilita a livre expressão discursiva dos participantes (CRITELLE, 

1996), neste estudo fenomenológico, buscamos lançar mão de instrumentos de 

construção de dados em que os sujeitos da pesquisa pudessem expressar como foi 

a sua experiência no ambiente de aprendizagem proporcionado pela robótica.

Aliando-se a essa premissa, o presente estudo fenomenológico, realizado na 

EMLGFA, no município de Caraúbas-RN, utilizou como instrumentos de construção 

de dados com os participantes desta pesquisa às seguintes ferramentas técnicas: 
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entrevista oral padrão-semiestruturada13, observação sistemática e um questionário 

com perguntas semiestruturadas14.

Para tanto, antes que estas técnicas de construção de dados fossem aplicadas por 

estes pesquisadores com os participantes desta pesquisa, primeiramente, promovemos 

seis dias de capacitação sobre robótica para   os  professores  participantes.15 

 A ideia era que os sujeitos desta pesquisa pudessem incorporar algum conhecimento 

didático-pedagógico sobre robótica educacional antes mesmo de responderem as 

perguntas que iriam ser aplicadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

•	 DESAFIOS NA INSERÇÃO DA ROBÓTICA NO CURRÍCULO ESCOLAR

A robótica educacional por proporcionar a construção de um ambiente lúdico de 

ensino-aprendizagem, possibilita que os alunos coloquem em práticas as suas ideias 

e o seu lado criativo em colaboração e cooperação uns com os outros.

Para tanto, embora que essa forma lúdica de ensinar e aprender represente 

uma maior autonomia/benefício intelectual para os alunos construírem conhecimento 

em conjunto uns-com-os-outros, contudo, incorporar a robótica no currículo escolar 

não é algo fácil para as instituições. Isso porque essa tecnologia educacional passa a 

requerer hoje das instituições escolares a superação de vários desafios estruturantes. 

Dessa forma, para que o leitor possa conhecer melhor alguns dos principais 

desafios que as instituições precisam transpassar para poderem inserir a robótica 

educacional no currículo escolar, descrevemos os seguintes (que, a princípio, foram 

tanto presenciados no lócus desta pesquisa, quanto na literatura) –, burocratização 

da própria administração escolar, organização curricular das disciplinas, o conteúdo 

disciplinar do currículo escolar, alto custo dos kits de robótica, formação teórico-

prática para que os professores possam ter conhecimento de como trabalhar com 

essa ferramenta pedagógica, e articulação da teórica/prática no uso da robótica em 

13 Segundo Gil (2010), a entrevista semiestruturada é um instrumento de coleta de dado que 
garante a livre expressão do entrevistado para expressar a sua experiência de vida.
14 No momento que forem transcritas às informações que os sujeitos reverberaram no ques-
tionário e na entrevista, usaremos os seguintes símbolos de identificação para que o leitor possa 
compreender o discurso de cada um: Professor1, professor2, professor3 e professor4.
15 A atividade de capacitação em robótica para os sujeitos da pesquisa foi necessária, tendo 
em vista que os professores participantes não têm conhecimento teórico e prático sobre robótica 
educacional.
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sala de aula (CAMPOS, 2017; SANCHO, 2007).

Nessa perspectiva, os professores participantes desta pesquisa ao serem 

questionados com esta seguinte pergunta: Na sua opinião, existem desafios para às 

instituições públicas incorporar a robótica educacional no currículo escolar? Estes 

descreveram o seguinte relato.

Existem sim. Primeiro desafio é a falta de incentivo da própria instituição para 
motivar os professores a saberem o que seja a robótica educacional. Outro 
desafio é o desinteresse dos próprios alunos para não quererem participar das 
aulas de robótica educacional. Eu acho também que outro desafio que existe 
são os kits para montar os robôs; custam muito caro, não existe recursos na 
escola para comprar. (Professor 1)

Eu vejo que existem sim. Os maiores estão relacionados, sobretudo, a falta 
de recursos para comprar os kits de robótica educacional e na capacitação 
dos professores. (Professor 2)

Quando interpretamos esses discursos, torna-se explícito na fala destes 

professores que existem, sim, vários desafios para as instituições poderem incorporar 

a robótica educacional no currículo escolar. Ademais, os professores ao reverberarem 

esses desafios, entende-se que a participação deles nas oficinas de robótica 

educacional na escola onde trabalham foi algo essencial para que estes chegassem a 

uma compreensão global do árduo caminho que se tem para as instituições poderem 

incorporar a robótica no currículo escolar. Sem esse contato prévio com a robótica 

educacional nas oficinas, os professores ficariam impossibilitados de expressar essa 

realidade que se faz presente na escola onde trabalham.

Por outro lado, nesse discurso interpretativo, os professores já trazem uma 

concepção prévia, uma vivência/visão prévia da realidade de algumas problemáticas 

que existem hoje no âmbito da Educação Básica para se trabalhar com as TDICs.. 

Ao dialogar com os efeitos de sentidos que estão presentes no discurso destes 

professores, Heidegger (2005, p. 207) nos ajuda a compreender que: “a interpretação 

de algo como algo funda-se, essencialmente, numa posição prévia, visão prévia e 

concepção prévia. A interpretação nunca é apreensão de um dado preliminar, isenta 

de pressuposições”. Assim, é possível compreender que para o sujeito poder formular 

pressuposições é necessário, primeiramente, que esse ente já tenha em mente uma 

experiência e conhecimento prévio do fenômeno.
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Nesse sentido, é a partir destas pressuposições prévias, que foram emanadas no 

discurso dos professores, que sentimos motivados a questionar a seguinte pergunta: 

Para você, existem dificuldades hoje para o educador trabalhar com a robótica 

educacional por meio de metodologias ativas na sala de aula com os alunos? Ao 

refletirem sobre esse questionar, os professores reverberaram o seguinte discurso.

Sim existem. Primeiramente, nós professores quando estamos cursando 
a graduação, a gente não temos acesso a essas coisas. Então, fica uma 
prática pedagógica desconhecida para gente. Quando nós professores 
chegarmos a sala de aula, como a gente vai aplicar a robótica por meio 
de metodologias ativas se nunca tivemos uma disciplina na graduação 
para nos preparar para esse tipo de prática pedagógica? Fica muito difícil 
para nós professores! Outra dificuldade que vejo é a falta de estimulo dos 
próprios alunos, que, normalmente, eles não têm interesse. Sabem que 
existe a robótica educacional, mas não tem curiosidade em saber para que 
serve; de conhecer realmente o que seja a robótica educacional. Claro que 
isto não ocorre com todos os alunos. (Informação verbal) (Professor 1)16 

Existem sim, começando pela falta de preparação para nós professores. Nós 
não temos acesso a esse tipo de conhecimento. A princípio, eu fui ter um 
conhecimento mais detalhado sobre o que seja a robótica educacional por 
meio de metodologias ativas depois que passei a participar destas oficinas aqui 
na escola. No mais, eu posso citar como dificuldades a falta de interesse dos 
alunos, falta de capacitação dos professores, falta de estrutura na instituição, 
que não oferece, no momento, condições para o professor trabalhar com a 
robótica. Eu vejo que tudo isso interfere o professor trabalhar com a robótica 
educacional por meio de metodologias ativas. (Informação verbal) (Professor 4)17 

Considerando o discurso emanado por estes professores, é possível desvelar 

que existem, sim, inúmeras dificuldades hoje para o professor trabalhar com a 

robótica educacional por meio de metodologias ativas no ambiente da sala de aula. 

Ao estabelecer estas dificuldades em seu discurso, os professores acabam deixando 

claro que incorporar novas práticas pedagógicas no currículo escolar nem sempre é 

algo fácil para as instituições. Isto porque, além das instituições ainda manterem uma 

visão hierárquica-vertical dos procedimentos de gestão e currículo (PERRENOUD et 

al., 2002), a formação inicial do professor não o prepara para poder trabalhar com 

novos objetivos de ensino-aprendizagem apoiado em metodologias ativas na sala de 

aula. 

16 PROFESSOR 1. Entrevista. [Jun.2019]. Entrevistador: Richard Fernandes. Caraúbas, 2019. 
1 Arquivo. mp3 (60 Seg.).
17 PROFESSOR 4. Entrevista. [Jun.2019]. Entrevistador: Richard Fernandes. Caraúbas, 2019. 
1 Arquivo. mp3 (1:10 Seg.).
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De maneira geral, entende-se que estes fatores se tornam um dos principais 

entraves que existem hoje para as instituições poderem incorporar a robótica 

educacional no currículo escolar. Pois, como afirma Sancho (2007, p. 22), não basta 

as instituições aparelhar o ambiente da sala de aula com tecnologias digitais sem o 

professor saber usá-las corretamente com os alunos. Isto porque “[...] os professores 

têm um papel fundamental na hora de determinar o que é possível realizar com as TIC 

em aula”. Em outras palavras, o professor continua sendo ainda o principal agente 

educacional de mudanças no ambiente da sala de aula. Quando esse profissional não 

se sente motivado/preparado para incorporar novas práticas pedagógicas, dificilmente 

tecnologias leves e duras, como a robótica educacional por meio de metodologias 

ativas, irão contribuir para desenvolver novas habilidades e competências nos alunos. 

•	 ENSINAR E APRENDER A PARTIR DAS POSSIBILIDADES QUE A ROBÓTICA 
EDUCACIONAL VEM A OFERECER AO PROFESSOR 

A robótica educacional quando é incorporada pelas instituições no currículo 

escolar, além de contribuir para se repensar o ambiente de aprendizagem da sala 

de aula, permite ao professor a oportunidade de poder trabalhar com os alunos 

conhecimentos multidisciplinar/interdisciplinar ligados, sobretudo, a disciplinas 

STEAM.18

Nesse sentido, a forma lúdica como a robótica educacional por meio de 

metodologias ativas –ABP/ABP – envolvem os alunos com as disciplinas STEAM, 

permite ao professor adotar uma prática pedagógica dinâmica e inovadora, sem o 

rigor engessado/enciclopédico que configura, às vezes, o modelo de currículo escolar 

tradicional trabalhado pelo professor em sala de aula.

Deste modo, o professor quando compreende estas possibilidades de ensino-

aprendizagem, o seu estilo de ensinar e aprender passa a ganhar uma performance 

didática-pedagógica construcionista – na aplicação das atividades. Assim, os 

professores participantes desta pesquisa, ao serem questionados com a seguinte 

pergunta:  Quais são as possibilidades que a robótica educacional apoiada em 

metodologias ativas vem a oferecer para posicionar os alunos no centro do processo 

18 Sigla em Inglês que define Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.
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de ensino e aprendizagem? Estes passaram a discorrer o seguinte discurso. 
Quando o docente trabalha com a robótica educacional por meio de 
metodologias ativas, estas possibilidades surgem principalmente no momento 
em que os alunos aprendem fazendo. No final, o professor passa a não ser 
o único detentor de conhecimento, mas sim o de medidor de aprendizagens. 
(Professor 1)

No meu ver, estas possibilidades surgem quando os alunos têm condições de 
ter mais liberdade para desenvolver o seu processo de ensino e aprendizagem 
a partir do aprender fazendo. Os alunos quando usam os kits de robótica, 
interagem uns com os outros e aprendem em conjunto. Eu acho que isso é 
que facilita existir estas possibilidades. (Professor 4)

Ao se interpretar os sentidos emanados neste discurso, é possível 

compreendermos que estes professores instituem o estilo “aprender fazendo” como 

a principal possibilidade que o ensino de robótica educacional vem a oferecer para 

inserir o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, a robótica educacional ao proporcionar um estilo construtivista 

de ensinar e aprender inovador, o professor e o aluno têm a chance de construírem 

conhecimento, simultaneamente, uns-com-os-outros sem existir uma hierarquização 

de saberes no ambiente da sala de sala. Ao salientar essa relação intersubjetiva do 

existir humano, a escritora fenomenóloga brasileira, Forghieri (2019, p. 19) explica 

que: “os seres humanos, embora tenham suas próprias peculiaridades, existem todos 

no mundo, constituindo-o e constituindo-se, simultaneamente. Possuímos, de certo 

modo, uma “comunidade”, pois todos nós vivemos no mundo e existimos uns com os 

outros [...]”. Sob à luz desse discurso, é possível entender que o ser humano é um 

ser-no-mundo que precisa do outro para poder se constituir existencialmente.

Nessa perspectiva, o ser singular – aluno/professor – é deixado de lado ao 

imergir no micromundo da robótica, para dar lugar a um ser plural, que sempre pensa, 

age, programa o protótipo robótico, resolver problemas de modo cooperador uns-com-

os-outros. A robótica educacional, ao proporcionar essa performance construtivista 

de ensinar e aprender, possibilita as instituições públicas/privadas promoverem uma 

prática pedagógica inovadora para os alunos poderem construir conhecimento de 

forma objetiva e prática. 

Deste modo, os professores participantes desta pesquisa ao serem indagados 

com o seguinte questionar: Você considera que a robótica educacional, apoiada em 

metodologias ativas, pode contribuir para inovar a sua prática pedagógica? Estes 
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entes manifestaram o seguinte discurso.
Sim. Pode ajudar até mesmo estimular o interesse dos alunos pelos conteúdos, 
visto que é uma prática pedagógica inovadora. (Professor 1)

Com certeza. Entretanto, vale salientar que o professor antes de trabalhar 
com a robótica educacional é necessário que passe por uma capacitação, 
pois eu achei que os conteúdos teórico e prático da robótica educacional tem 
muita informação. (Professor 4)

Com base nos sentidos que foram emanados no discurso destes professores, 

é possível constatar que, a robótica educacional, por meio de metodologias ativas, 

fornece possibilidades de ampliar as chances de inovar a prática pedagógica em 

sala de aula. É, possível, ainda, desvelar nesse discurso, que, para os professores, a 

robótica educacional, embora possa contribuir para inovar a sua prática pedagógica, 

apresentam desafios profissionais que o professor precisa transpassá-los primeiro 

antes mesmo de buscar incorporar essa ferramenta de ensino-aprendizagem no seu 

fazer pedagógico.

Ao prosseguir com esse nosso estilo interpretativo de fazer fenomenologia, 

passamos a questionar aos professores participantes desta pesquisa com a seguinte 

pergunta: A instituição no qual você trabalha tem estimulado os demais professores 

a conhecerem o que seja a robótica educacional? Para essa questão, os professores 

reverberaram o seguinte discurso.

Não. Que eu saiba a instituição em si nunca estimulou nós professores a conhecer 
a robótica educacional. Eu tive conhecimento e estimulo para participar destas 
oficinas desenvolvidas por você, mas, pela instituição, eu desconheço. No início 
do ano letivo quem passa nas salas convidando os alunos para participarem 
do projeto de robótica são o monitores da UFERSA, e não a gestão. Mesmo, 
assim, é algo muito simplesmente, sabe; não tem uma explicação o porquê é 
interessante participar. Falta o incentivo para que nós professores pudéssemos 
ter também o real conhecimento. Isso eu acho que seria realmente importante, 
tanto para os alunos, quanto para nós professores entender melhor como 
trabalhar com a robótica educacional. (Informação verbal) (Professor 1)19 

Não. Não temos sido estimulados. Eu não sei se ocorreu com meus colegas 
de trabalho, mas eu nunca fui incentivada a participar das aulas de robótica 
educacional aqui na escola. O incentivo que tive foi esse de participar das 
oficinas desenvolvidas por você. Realmente eu me surpreendi, porque a robótica 
traz um conhecimento bastante contemporâneo para a gente trabalhar com 
os alunos em sala de aula. Amei participar! (Informação verbal) (Professor 3)20 

19 PROFESSOR 1. Entrevista. [Jun.2019]. Entrevistador: Richard Fernandes. Caraúbas, 2019. 
1 Arquivo. mp3 (1:16 Seg.).
20 PROFESSOR 3. Entrevista. [Jun.2019]. Entrevistador: Richard Fernandes. Caraúbas, 2019. 
1 Arquivo. mp3 (60 Seg.).
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Diante da realidade que se mostra no discurso destes professores, fica evidente 

que a instituição no qual trabalham não tem estimulado/proporcionado um contato 

direto com o projeto de extensão de robótica educacional que funciona no contraturno 

para os alunos. Essa falta de ação, principalmente por parte da gestão – de não buscar 

promovem a aproximação dos professores com o ensino de robótica educacional – 

contribui, de certa forma, para manter um modelo de ensino estritamente disciplinar 

no currículo escolar para os alunos. 

Portanto, superar esses desafios requer da instituição a necessidade de 

empreender um conjunto de ações pedagógicas, principalmente na questão de 

promover oficinas em robótica educacional para os professores, estabelecer um 

vínculo contínuo de contato com os monitores do projeto de extensão em robótica 

educacional, desenvolver ciclos de conversas entre os professores e os monitores – 

para estreitar relações humanas e didático-pedagógicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa, de cunho qualitativo, como buscou colocar em questão a 

experiência formativa vivenciada por professores com o ensino de robótica por meio 

de metodologias ativas, propusemos, assim, identificar neste estudo, os desafios 

e possibilidades na inserção dessa ferramenta de ensino-aprendizagem na prática 

pedagógica do professor. 

Mediante estes aspectos, verificou-se – a partir dos dados construídos com a 

aplicação dos instrumentos de pesquisa, que os professores participantes deste estudo 

puderam, através das oficinas, vivenciar pela primeira vez a experiência de trabalhar 

com a robótica educacional por meio de metodologias ativas. Ao refletirem sobre 

essa experiência vivida, os professores participantes desta pesquisa destacaram, 

em seu discurso, que existem, hoje, vários desafios para as instituições poderem 

empreender o ensino de robótica educacional por meio de metodologias ativas na 

prática pedagógica do professor. 

Dentre os principais desafios citados pelos professores, temos os seguintes: 

carência de políticas públicas para esse campo de saber multidisciplinar/interdisciplinar, 

inexistência de publicidade no âmbito das instituições para esclarecer aos professores 

o que seja a robótica educacional, falta de conhecimento didático-pedagógico por 
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parte do professor para saber trabalhar com essa ferramenta de ensino, carência 

de recursos financeiros na instituição para comprar os kits de robótica educacional 

(principalmente os comercializados no mercado consumidor), e ausência de incentivo 

no âmbito da instituição para motivar os professores a conhecer/trabalhar com a 

robótica educacional. 

Para tanto, mesmo existindo estes desafios a serem transpassados pelas 

instituições, os professores, ao participarem das oficinas de robótica educacional por 

meio de metodologias ativas, afirmaram em seu discurso que já se sentem motivados 

a incorporar essa ferramenta de ensino-aprendizagem na sua prática pedagógica. 

Para estes professores, a robótica educacional, por meio de metodologias ativas, 

quando é incorporada pela instituição na prática pedagógica do professor, além de 

oferecer uma abordagem de ensino interdisciplinar-multidisciplinar para os alunos, 

pode contribuir para inovar o modo como estes constroem conhecimento em sala de 

aula. 

Nesse contexto, mediante as reflexões que foram tecidas nesta pesquisa, 

consideramos que nossas interpretações fenomenológicas não estão aqui sob a 

égide de um conjunto de preposições una, estáveis e verdadeiras, mas, sim, parte de 

uma perspectiva relativa e provisória, sujeitas a outras compreensões/interpretações. 

E, por fim, espera-se que a partir desta pesquisa possam surgir novos debates 

sobre a importância que se tem, hoje, das instituições introduzirem tecnologias leves 

e duras, como a robótica educacional por meio de metodologias ativas na prática 

pedagógica do professor. 
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INTRODUÇÃO

Este artigo busca fomentar e discutir os reflexos da pandemia na educação de 

filhos e filhas de pais encarcerados, além de refletir acerca do ensino remoto dessas 

crianças, trazendo novas formas de ensino-aprendizagem educacional. Essa escrita 

é embasada por observações no Projeto Inspira, que tem por objetivo fortalecer o 

vínculo entre as mães privadas de liberdade e os seus filhos e filhas, promovendo 

alguns encontros ao ano, com estudantes de várias áreas de formação, além de 

trazer atividades pedagógicas e acompanhamento dentário. É importante ressaltar 

que o Projeto Inspira é um projeto de Extensão da Universidade Federal de Santa 

Maria em parceria com a Polícia Federal, apoiado pelo Observatório dos Direitos 

Humanos.

Atualmente no Brasil existe uma ampla discussão acerca de presídios e 

presidiários(as), essas discussões por muitas vezes são carregadas por estigmas e 

violam os conceitos de direitos humanos e direitos básicos de viver com dignidade. 

Apesar da ideia de reeducar e ressocializar as pessoas encarceradas, a superlotação 

e os índices de criminalidade nos trazem um falho sistema prisional e suas políticas 

públicas são insuficientes.

Nesse sentido, cabe problematizar como os filhos e filhas desses presidiários 

são vistos, quais as possíveis formas de trabalhar com essas crianças durante a 

pandemia do covid-19 e qual o papel do(a) professor(a) no ensino sensível a essas 

crianças que estão em contexto de vulnerabilidade.

DESENVOLVIMENTO

Gênero e o encarceramento feminino

Durante alguns eventos do Projeto Inspira, muitos questionamentos eram 

pautados com as mulheres, para saber mais sobre seu histórico e suas vidas. Muitos 

relatos contidos nas falas dessas mães encarceradas, era de que foram parar na 

prisão por conta de seus parceiros, que a levavam para o mundo do tráfico. Em 

interlocução com esses relatos em um levantamento de dados penais de 2016, cerca 
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de 43% das mulheres presas no Brasil foram detidas por tráfico de drogas. Desde 

o surgimento da nova Lei de Drogas, houve um aumento significativo no número de 

mulheres presas no Brasil, chegando até 119% a mais. A situação sociocultural em 

que a maioria está são determinantes, contudo, com essa lei, não existe um número 

exato da quantidade mínima de drogas apreendidas para ser considerada traficante 

ou usuária, isso faz com que ocorra um aumento considerável de mulheres nas celas 

de todo o Brasil.

Essa discussão acaba perpassando as questões de gênero, visto que é 

impossível fugir do contexto em que essas mulheres foram imersas no mundo criminal, 

muitas delas eram usadas por seus parceiros para contrabandear drogas. No interior 

desses contextos, existem outros fatores negativos e determinantes para que alguém 

entre para o crime, como: desemprego, desigualdade social, questões econômicas, 

fatores psicológicos e patológicos, entre outros.

Apesar de estarem vulneráveis aos mesmos fatores sociais que atingem 

a população, existe uma discrepância entre a quantidade de homens e mulheres 

presos. Segundo os dados do Ministério da Justiça e Departamento Penitenciário 

Nacional, havia 665 mil homens presos e 42 mil mulheres presas. Fausto (2001) 

evidencia que é quase unânime a hipótese, entre os criminologistas, de que as 

mulheres cometem menos crimes que os homens, sendo esse não só um cenário 

nacional como internacional.

Dentre todos os crimes penais, o maior fator de encarceramento de mulheres 

é o tráfico de drogas. Soares evidencia que a população carcerária feminina sob a 

ótica de gênero, afirma que as mulheres ocupam posições inferiores aos homens 

nesse universo de crimes (SOARES, 2002, p. 02). O perfil da mulher privada de 

liberdade atualmente no Brasil pode ser descrito com as seguintes características: 

jovens, negras e não ocupam lugares de liderança dentro do tráfico, isso nos leva 

diretamente a refletir sobre as questões étnico-raciais e como o machismo está 

instaurado no Brasil, mesmo que no mundo do crime.

As mulheres tendem ser mais protetoras e sofrem mais com a ausência de 

seus filhos e filhas, além de serem mais ligadas a questões familiares. De acordo 

com Amaral (2005, apud MAKKI, 2010) 



56 57

[...] o indivíduo mulher sofre mais discriminação familiar por estar presa, recebe 
menos visita e tende a perder seu relacionamento amoroso por estar longe 
de seu companheiro, na situação inversa ocorre o contrário, pois a mulher 
não abandona ou esquece de seu homem preso, cuida dos filhos, mantém 
financeiramente a casa e cultiva seu afeto, e de seus filhos pelo pai, até a 
volta da liberdade.

É evidente o quanto as mulheres vêm sendo excluídas em nossa sociedade, 

nesse contexto, é importante analisar por um viés de gênero, pois as mulheres 

ainda são marginalizadas em todos os âmbitos. Dessa forma, Giddens destaca 

que “semelhante ao que ocorre com outras áreas da sociologia, os estudos sobre a 

criminalidade têm historicamente ignorado as mulheres” (GIDDENS, 2002, s/p).

Mulheres privadas de liberdade durante a pandemia no Brasil

Segundo dados da The Intercept Brasil, existem mais de 3 mil mulheres detidas 

ilegalmente nas prisões de todo o Brasil enquanto o vírus evolui, é imprescindível 

destacar que, o vírus se espalha devido à falta de higienização e a aglomeração de 

pessoas no mesmo ambiente, que é o caso da maioria dos presídios pelo país, que 

aliás, está entre as piores prisões do mundo.

Em 2018, o Supremo Tribunal Federal determinou que mulheres mães de 

crianças com até 12 anos e gestantes presas deveriam receber prisão domiciliar. 

Devido a pandemia o Conselho Nacional de Justiça reforçou essa decisão, apesar 

da determinação do STF, 15,5% (dados DEPEN) das mulheres foram liberadas para 

a prisão domiciliar. 

Se por um lado, em algumas regiões do Brasil as mulheres mães continuam 

presas, mesmo com um vírus mortal se espalhando por todo o mundo, no presídio 

feminino de Santa Maria no Rio Grande do Sul quase todas as mulheres foram liberadas 

para cumprir prisão domiciliar. Segundo informações da assistente social do presídio 

regional, ainda há mulheres que se encontram nesse benefício, outras tiveram que 

retornar a prisão, assim como há algumas para as quais não foi deferida a prisão 

domiciliar. Não foi possível analisar como se deu a aproximação dessas mulheres 

com seus filhos, mas a assistente social garante que não houve um afastamento 

familiar muito intenso que afetasse o vínculo, visto que a prisão domiciliar se deu 
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apenas para as presas em situação provisória. 

Ainda de acordo com a Assistente Social, não foram registrados casos de 

covid-19 na prisão feminina de Santa Maria no Rio Grande do Sul, porém as visitas 

seguem um protocolo específico, sendo apenas uma visita por presa, com duração 

de uma hora e distanciamento. Essas visitas ocorrem uma vez ao mês e se estiver em 

bandeira vermelha, essas visitas são suspensas, é importante destacar que crianças 

e idosos do grupo de risco não entram.

A partir desse ponto iremos analisar como os professores e professoras 

poderiam contribuir para a vida dessas crianças em situação de encarceramento 

familiar, coletando relatos e abordando novas formas de ensino e aprendizagem no 

ensino remoto.

Entre os muros da escola e da prisão: crianças invisíveis

Os filhos e filhas de familiares em situação de encarceramento carregam junto a 

si um estigma dentro das salas de aula de todas as escolas, afinal, se seus genitores 

são prisioneiros, o que lhes aguarda no futuro é o mundo do crime, devido a isso, 

existe um processo de exclusão desses indivíduos no âmbito escolar, pois existe a 

ideia de que essas crianças irão cometer atos infracionais, como os seus pais.

É na escola onde tudo se constrói e reconstrói, é o primeiro espaço de 

interação entre os indivíduos. A escola é um espaço para as emoções, para sonhar, 

criar, brincar, imaginar, sentir, ouvir e se conhecer. Contudo, é na escola que se 

reproduzem as normas sociais e os artefatos culturais, quem fugir dessas normativas, 

será marginalizado. Não é de hoje que o ‘’diferente’’ causa estranheza e um olhar 

insensível no espaço educacional, filhos e filhas de mulheres encarceradas são 

invisíveis, sobretudo, a maioria das vezes não se tem um olhar diferenciado para a 

sua educação. Dessa forma, parece ser mais fácil ignorar as suas existências, do 

que dar voz a eles. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), garantem os direitos das crianças e a educação como um direito de todos.

Dito isso, alguns relatos de professoras e professoras foram coletados, sobre a 
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educação de filhos e filhas de pais encarcerados, ou que já estão em liberdade, para 

podermos pensar e repensar novas formas de ensino dessas crianças, além de tentar 

viabilizar isso no ensino remoto. Estabeleceu-se que esses relatos seriam mantidos 

em sigilo e seriam utilizados em um artigo que retratasse as questões de gênero e 

situação prisional, além de fazer uma interlocução com a pandemia. Obedeceu-se 

aos itens da resolução 196-96 que orienta sobre as Normas de Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos (BRASIL, 1996). Essa pesquisa foi desenvolvida com professoras 

e professores de Educação Infantil e Anos Iniciais, diante disso é garantido total 

anonimato dos participantes. Foi adotado uma pergunta ampla envolvendo novas 

formas de ensino e aprendizagem com crianças com pais em situação prisional e 

quais as possíveis atividades que poderiam ser desenvolvidas no ensino remoto para 

essas crianças em situação de vulnerabilidade.

Relato 1. ‘’Teve uma bebê da educação infantil, mais especificamente no 

maternal 1, ela não convivia muito com os outros, sempre em brincadeiras 

isoladas, era um pouco agressiva com os outros bebês, geralmente puxava 

os cabelos das meninas, empurrava e mordia bastante, disputava muito o 

brinquedo, sendo que já tinha um. Outra era uma menina, cuja o pai estava 

preso e a mãe foi assassinada, estive com ela no pré B, ela tinha uma 

situação bem difícil, já que estava sob a guarda da tia, foi separada da irmã 

mais velha, e não tinha uma convivência boa com as primas’’

O relato continua com a entrevistada colocando em jogo a questão do despreparo 

ao diferente: 

‘’acho que para ambas as crianças, dava pra observar um certo receio das 
professoras de como tratar aquela criança, no caso do bebê, sempre com 
muita cautela na agenda, no contato direto e indireto com a família, é uma 
escola de periferia, onde há bastante violência muito explícita, a polícia 
sempre estava fazendo ronda’’

Na obra literária ‘’admirável mundo novo’’, o escritor do livro Aldous Huxley 

traz a seguinte frase: ‘’O diferente está fadado a solidão’’ (1932), isso quer dizer que, 

atualmente, nas salas de aulas de todo o Brasil, existe um despreparo por parte dos 
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professores e professoras em relação as situações de encarceramento familiar, visto 

que, a escola é um lugar para todas as existências e corpos, negar e invisibilizar 

essas questões, faz com que essas crianças fiquem solitárias e isoladas, prejudicando 

diretamente seu desempenho escolar, além de afetar suas relações afetivas.

Relato 2. ‘’Essa criança inicialmente, era extremamente introvertida, falava 

pouco, era agressiva com os colegas e tinha o mau hábito de pegar objetos 

que não eram seus. Essa aluna não tem acesso à internet, a família vai 

na escola receber as atividades impressas e depois faz a devolução das 

atividades realizadas em casa. Não sei se existe uma ligação com o fato 

dessa criança ser filha de ex presidiário, mas percebo que é uma criança 

que apresenta muita insegurança, tem muita dificuldade de aprendizagem, 

tem pouco acompanhando familiar, é uma criança carente em todos os 

sentidos, mas apesar de todas as dificuldades que enfrenta, é uma criança 

amável, que está aberta para receber amor e carinho. Com a professora 

essa criança sempre foi gentil e carinhosa.’’

Relato 3. ‘’Algumas crianças necessitam ser ouvidas, necessitam contar as 

histórias delas. Tinha até algumas que tinham orgulho em falar que o pai ou 

a mãe era presidiário, para se impor dentro da escola.’’

A professora traz uma pontuação bem importante, que é a questão da aluna 

não ter acesso a internet, assim como muitas outras crianças que se encontram em 

vulnerabilidade social, diante disso, o contato com a aluna é inexistente, sobretudo, 

não tem como fazer um acompanhamento especial dessa criança e como está o 

vínculo com o seu pai. Em conseguinte, o relato 3 traz a competitividade, que é muito 

naturalizada no ambiente escolar, portanto, algumas crianças usam desse status de 

ter um pai ou mãe presidiário para impor superioridade aos demais colegas.

A seguir, os relatos continuam com uma pergunta inerente: Como desenvolver 

novas formas de ensino e aprendizagem com crianças com pais em situação prisional 

no ensino remoto?
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Relato 1. O primeiro caso não saberia muito como lidar, a educação infantil 

para algumas famílias é vista como “lugar para alguém cuidar enquanto eu 

trabalho”, e no caso deste bebe, os responsáveis não possuíam uma rotina 

de presença da criança, eles levavam alguns dias, ficavam vários outros 

sem levar, e como nesta etapa da educação infantil não é “obrigatório”, não 

haveria a garantia de que um adulto parasse para realizar atividades com 

esta criança, mas manteria as atividades propostas para com os colegas 

igualmente. Já o segundo caso, não mudaria as propostas somente para 

ela, trabalharia com todos, essas propostas seriam mais voltadas a escuta 

e fala, conhecer o outro e se reconhecer como parte de um todo, seja este 

todo uma configuração familiar ou parte da turma e escola, mesmo em 

estado de isolamento.’’

Neste caso, a professora aborda como a educação infantil é vista pelos 
responsáveis das crianças. Apesar do artigo não se aprofundar muito nessa questão, 
em toda sua historicidade, a educação infantil teve como princípio ser apenas um 
espaço no qual as crianças ficavam para que os pais pudessem trabalhar, ele não 
era tido como um espaço educacional e social. Diante do relato, é imprescindível 
destacar o quanto esse ponto de vista sobre as creches e instituições infantis ainda 
existe, portanto, muitos pais acabam não participando das abordagens pedagógicas 
desenvolvidas pelo âmbito educacional.

Relato 3.  ‘’Deixar as crianças falarem, deixar as crianças se expressarem, 

falar sobre essas temáticas abertamente, para desmistificar.’’

De acordo com os relatórios coletados, a grande maioria dos professores e 
professoras estão dispostos a propor atividades e intervenções pedagógicas a fim 
de fortalecer os vínculos das crianças e os seus pais, tecendo redes e relações 
entre eles, a fim de desdobrar uma proximidade. Apesar dos relatos serem positivos, 
alguns ainda reforçam uma posição de neutralidade, que no presente cenário em que 
vivemos, pode ser muito prejudicial a escolarização desses filhos e filhas com pais 
em situação de cárcere.
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A escola precisa ser aberta a essas questões, pois de acordo com algumas 
mães do Projeto Inspira, a escola é de suma importância na vida de seus filhos e 
filhas, é a esperança que elas têm de que essas crianças não sigam os passos de 
seus genitores.

Se no ensino presencial já existia uma certa invisibilidade dessas crianças, no 
ensino remoto e com o isolamento social isso é reforçado, portanto, o papel do(a) 
professor(a) é criar práticas humanizadoras e que auxiliem nessas micro relações, 
podendo resgatar e quebrar com esse ciclo de marginalização. Não existe uma 
fórmula mágica de como auxiliar na escolarização desses filhos e filhas de pais 
encarcerados, a escuta sensível é fundamental, além do que foi muito citado ao 
longo dos relatos, deixar que as crianças falem sobre essas situações, dessa forma, 
melhorando a proficiência delas no âmbito educacional. Ter um olhar diferenciado a 
esses indivíduos em vulnerabilidade pode nos causar um estranhamento, mas não 
pode deixar de acontecer.

A escola precisa dar um refúgio a essas crianças, e não as oprimir, até porque 
professores e professoras não podem salvar o mundo, mas junto a gestão escolar, 
podem fazer a diferença.

CONCLUSÃO 

O Estado traz consigo um discurso que viola os direitos humanos, pois o 
importante é proteger e defender o cidadão do ‘’bem’’, sobretudo, ainda existe uma certa 
insistência em valorizar os mecanismos de políticas públicas voltadas a segurança, 
do que encontrar afinco a causa de toda a problemática envolvendo o mundo do 
crime e da violência. Portanto, filhos e filhas de pais encarcerados vivem uma vida 
invisível, sem representatividade e a margem da sociedade. Neste texto, foi de suma 
importância trazer as questões de gênero para problematizar como a sociedade 
ainda exclui e inferioriza as mulheres em todos os setores socioculturais, destacando 
a questão de ser mãe e prisioneira como um ‘’pecado’’ já que a figura materna é 
tida como imaculada e não se pode esperar nada que fuja dessa normativa que foi 
construída historicamente. Em conseguinte, após essa análise, foi necessário trazer 
os dados das mulheres na pandemia e o quanto elas estão sendo marginalizadas, a 
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fim de chegar ao último subtópico que traz a invisibilidade das crianças que são filhos 
e filhas de pais em situação prisional. 

Como metodologia foram coletados relatos de professores e professoras de 
escolas públicas de Santa Maria, pontuando e construindo novas possibilidades de 
se ensinar e aprender no ensino remoto, dialogando com a temática dos filhos e 
filhas de pais encarcerados, repensando os modelos pedagógicos.

Compreende-se que é necessário tirar as crianças desse limbo que elas são 
colocadas, que é um espaço de estigmas e pré-conceitos, desenvolvendo uma escuta 
e olhar sensível a elas, dando espaço de fala, ouvindo suas vozes que precisam ser 
potentes e reconhecendo suas existências. Além disso, se faz de grande importância 
trazer o diálogo, que é tão importante no contexto escolar.

Não será possível construir uma educação igualitária, não tendo uma formação 
continuada desses professores e professoras, sobretudo, é necessário mais que 
igualdade, é preciso equidade, é com a equidade que será possível desenvolver 
práticas que não sejam excludentes, além de fazer com que docentes pensem mais 
nessas existências e nessas crianças que precisam ser vistas, porque isso não é 

contribuir com o estigma, é colocar no centro quem sempre esteve a margem.
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INTRODUÇÃO

Ao pensar o processo educacional em meio a pandemia imposta pela Covid-19, 

enxerga-se a necessidade de reestruturar uma estratégia educativa capaz de dialogar 

com a concepção de escola, de sujeito e de ensino, no qual se debruçam ao longo 

da trajetória enquanto rede municipal de ensino do município de Barra Mansa-RJ. 

Durante os meses vividos até aqui, no diálogo com o todo que constitui a comunidade 

educativa, foi essencial o entendimento da identidade de cada um antes da pandemia, 

se reconhecer na rede constituída durante este período e projetar a rede que se 

almeja ser nos próximos anos.

Importante ressaltar, que ao longo dos esforços para desenhar novas estratégias 

a inspiração surgiu da pedagogia participativa configurando caminhos possíveis e 

delineando ações projetadas a partir da visão de escola como espaço democrático, 

político e de direitos. O contexto de aprendizagem social nunca fez tanto sentido 

quanto neste momento, em que a vida é impactada. Pensar este instrumento educativo 

capaz de dialogar com concepções, sujeitos, famílias e comunidades no momento 

em que a educação de fato ultrapassa os muros da escola tornou-se desafiante e 

instigante na mesma medida. 

Entre o caminho proposto, originário das demandas e diálogos latentes, ousou-

se um percurso que proporcionador de caminhos e descaminhos, isto porque, durante 

o processo, saberes, sujeitos e processos foram reconfigurados, redefiniu-se lugares, 

ações, e, mesmo em meio ao conflito vivido, se pode enxergar passos exitosos e 

pontes para novas jornadas educativas, com ainda mais sentido.

CONFLITO, CONFRONTO, COMPLEXIDADE E CONSTRUÇÃO

 Em meio ao diferente cenário que se atravessou, foi necessário reconfigurar o 

olhar e repensar estratégias possíveis, dentro da realidade enquanto cidade; dentro 

da realidade enquanto secretaria de educação; dentro da realidade enquanto escola, 

dentro da realidade enquanto profissionais e dentro da realidade enquanto pessoas.

O exercício do pensar coletivo representa peça chave para desenhar caminhos 

e enxergar novos horizontes. Este pensar, dentro de um cenário incerto e obscuro, 

em primeira mão é doloroso, exaustivo e avassalador. A trajetória em questão partiu 
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primeiramente do encontro com o que se era antes da pandemia, revisitando crenças, 

teorias, conceitos e a visão de escola em que acredita. Foi partindo deste lugar, foi 

revisitando a história, foi refletindo sobre a rede, que se traçaram novos caminhos.

Ao olhar para trás, tentando enxergar em meio a tudo isto, busca-se solidez, o 

ideário educacional impulsionador e os princípios na constituição destes sujeitos que 

estão em nas escolas. Neste primeiro momento, reafirma-se o que de fato ficou claro 

e, para além disso, confronta-se com o que se acreditava e se fazia.

Ao (re)pensar educação oferecida no município, parte-se da visão totalitária das 

crianças e jovens que não apenas preenchem e frequentam as unidades escolares, 

mas, dão vida a este chão. Pensa-se nesta escola, que é a própria vida, como sempre 

v se verbalizou e que, neste momento, foi de maneira brutal atravessada. A questão 

mundialmente colocada pela Covid-19 permeava de maneira tão intensa em todos, 

comunidade escolar.

Os reflexos da pandemia afetaram todos que constituem cada escola, 

geograficamente situada nos cantos da cidade, contando múltiplas histórias. Pensar 

o conhecimento no momento imposto foi crucial, através deste exercício reflexivo 

retoma-se a visão do saber que se experienciava de fato e, o quanto, muitas vezes 

este campo esteve restrito às escolas e a figura do professor.

Frente ao desafio do problema real, houve a necessidade de construir um novo 

caminho nunca antes trilhado, reinventando rotas capazes de permitir vivências 

educativas em um novo formato. Ao pensar esse novo formato, foi necessário a 

mobilização intensa de tudo o que sempre se acreditou no processo de aprendizagem: 

pesquisa, experiência, escuta, criação e esforço coletivo.

O exercício da reflexão proporcionou rico momento de rememorar os passos 

dados até aqui. Quantas coisas foram realizadas! Quanta riqueza na troca com os 

pares! Quantas vezes as ideias se complementaram ou se sobrepuseram, no intuito 

de fazer melhor ainda. A pandemia chegou e abalou as estruturas. Claro! A educação 

não ficaria de fora. Mas... e agora? O que fazer? Como fazer? De onde partir? Onde 

chegar? Foram e ainda são muitas as incertezas. Uma coisa se teve como certa, não 

havia como permanecer na estagnação, esperando tudo voltar ao normal. Normal? 

Que normal?
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PEDAGOGIA PARTICIPATIVA: RESSONÂNCIAS DE DEWEY 
RECONFIGURANDO O NOVO CENÁRIO. 

 Contrapondo a prática convencional tradicional transmissiva, ao longo dos 6 

(seis) anos que esta equipe se constituiu na secretaria de educação como Gerência 

da Educação Básica do município, através da gestão compartilhada de uma rede, 

buscou-se dialogar todo tempo com a comunidade educativa. No decorrer desta 

atuação, redesenharam-se diversas vezes nossos encontros, reuniões, processos, 

cenários, agentes, instrumentos, tudo isto, no intuito de dar vozes aos educadores 

envolvidos no processo e, mais ainda, permitir através de posturas autônomas 

protagonismos docentes e discentes.

Através de programas de formação e visitas às Unidades Escolares foi possível 

realizar o desenho da rede, cada peça que constituía as 67 Unidades Escolares 

distribuídas nos bairros da cidade.

No momento em que as propostas educativas saem do lugar físico da escola, 

à medida em que os prédios físicos deixam de ser tomados por crianças, jovens, 

professores, pedagogos, diretores e todos os demais agentes educativos, questiona-

se sobre pensar esse novo ou antigo e corrente lugar do saber. Baseados na máxima 

que mesmo quando a criança sai da escola a escola está dentro dela, mais uma vez 

se convocou a pensar saberes, pessoas, crianças, jovens e comunidades. Nunca 

a educação transmissiva, as aulas dadas, o professor como detentor do saber, a 

criança como um ser imaturo e inativo, a escola, ou, até mesmo a sala de aula, como 

espaço exclusivo do conhecimento, esteve tão distante de uma proposta educativa. 

Movidos pela Covid-19, mobilizados pela constância em ações recorrentes até o 

momento no município e, firmados na pedagogia participativa, debruçou-se de modo 

a enxergar novos caminhos. As abordagens de John Dewey contrapõem a pedagogia 

transmissiva. Dewey foi o mais proeminente membro do movimento progressista 

(1859 -1952). Franco Cambi elucida Dewey como o maior pedagogo do século XX: 

o teórico mais orgânico de um novo modelo de pedagogia, nutrido pelas diversas 

ciências da educação; o experimentalista mais crítico da educação nova, que delineou 

inclusive suas insuficiências e desvios; o intelectual mais sensível ao papel político 

da pedagogia e da educação (CAMBI, 1999, p. 546). 
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A teoria da experiência de Dewey foi base para a projeção de ações. O intercâmbio 

ativo entre sujeito e natureza, previstos pelo autor, levou aos alunos a dialogar com 

a própria natureza, imposta neste momento em suas casas. Configurar a casa como 

organismo aberto, permanente e passível de mútuas transformações, um organismo 

caracterizado por crises, desequilíbrios e a possibilidade através do pensamento de 

equilíbrios novos e mais orgânicos voltou o olhar para a educação como organismo 

vivo. Através das ideias de Dewey sobre a natureza como princípio da integração 

racional e encontrando sua mais articulada expressão, buscou-se entender as 

razões das ações, e a integração das ideias com os sujeitos e suas comunidades. 

Teve-se o desafio de prever processos, caminhos, percursos educativos passíveis de 

expressões e experiências individuais.  

Uma das principais críticas da pedagogia participativa às pedagogias 

transmissivas são os conteúdos desvinculados dos contextos e dos sujeitos. Discorda-

se da pedagogia transmissiva, que se distanciava da educação em massa. 

A ideia de currículo previamente estabelecidos e fragmentados, dissociados 

de uma prática integrada, reflexiva, dialógica, se configuram como uma simples lista 

a ser cumprida. Por trás desta visão de currículo como lista de objetivos, outras 

implicações estão subjacentes ao processo, tais como: o professor como detentor do 

saber, o aluno como tábula rasa, o saber dissociado dos contextos e das experiências, 

escola como único espaço de aprendizagem.

Apoiados na pedagogia participativa, no princípio democrático da educação, 

no cenário emergente, na repercussão da Covid-19, da esfera mundial para os lares 

de nossas crianças e jovens, ampliou-se ainda mais a discussão sobre currículo em 

percurso.

 À medida que se aproximou das ideias de Dewey, entendeu-se os percursos 

projetados para as crianças em seus lares e com suas famílias; enxergou-se um 

processo educativo mediado, um coral de vozes perpassando as casas e promovendo 

grandes encontros entre alunos e famílias, entre alunos e linguagens, entre alunos e 

professores, entre alunos e comunidade.

De acordo com Dewey (1938, p. 17) apud Oliveira-Formosinho e Pascal (2019, 

p. 12)

A história da teria educacional está marcada pela oposição entre a ideia que 
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a educação é desenvolvimento de dentro (para fora) e que é formação de 
fora (para dentro). [...] No presente, esta oposição tende a tomar a forma de 
contraste entre educação tradicional e educação progressista.

As casas habitadas pelas crianças e jovens do município se tornaram este 

grande laboratório, lugar de inteligência criativa, desenvolvimento da experiência 

e uso da lógica. Ao pensar o instrumento físico que tomaria vida nas casas das 

crianças e jovens, em primeiro lugar pensamos uma linguagem acessível para tal 

instrumento. Propôs-se atividades desencadeadas a partir de repertórios imagéticos, 

utilizou-se linguagens variadas, pensou-se em diferentes momentos de construção 

do conhecimento a serem percorridos de maneira síncrona e com as famílias.

Segundo Dewey (1938)  apud Franco (1999, p. ):

Todavia, à arte, à imaginação e aos processos simbólicos também é atribuído 
um papel fundamental para o crescimento da experiência e para operar 
seu desenvolvimento inteligente, orgânico e criativo). A arte é o movimento 
fruitivo e projetual-imaginativo presente em toda experiência, momento que é 
desenvolvido organicamente na atividade estética, a qual deve tornar-se um 
fator central da experiência (individual e social) e da sua dimensão avaliativa, 
inspirada na unidade-continuidade-identidade entre meios e fins (como ocorre 
exemplarmente na arte).

As reflexões pedagógicas acompanharam a complexa produção deweyana, 

no campo filosófico, epistemológico, político etc. A pedagogia de Dewey foi se 

constituindo de maneira bem atenta à sociedade industrial moderna, agregando 

valor a uma pedagogia contemporânea que através do papel central ocupa reflexão 

política, gira em torno do princípio da democracia.

As pedagogias participativas envolvem uma ruptura com a pedagogia 

transmissiva tradicional para, dessa maneira, promover uma visão diferente 

do processo de aprendizagem, bem como das imagens e papéis de crianças e 

profissionais da educação. Para desenvolver pedagogias participativas é preciso 

desconstruir o modo tradicional transmissivo, a fim de criar nova consciência sobre 

metas e objetivos e sobre formas e fins. (OLIVEIRA-FORMOSINHO; PASCAL, 2019).

Neste momento, surge um sentimento de responsabilidade pelo processo 

educativo ativo, participativo, integral e integrante. Surgiu a convocação para repensar 

e reorganizar a educação de maneira ainda mais equitativa e múltipla. Dewey, 

através de seus escritos, convida a pensar as faces da sociedade e, no momento de 
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fragilidade social, precisava-se dar as caras através de um movimento participativo 

e de colaboração.

Na primeira grande obra da sua produção intelectual, A escola e a sociedade 

(1899), Dewey destaca a escola como um grande projeto que precisa estar ligada 

intimamente ao “progresso social”. Seguem trechos abaixo:

Torna [os rapazes] despertos e ativos, ao invés de passivos e receptivos, 
torna-os mais úteis, mais capazes, e, portanto, mais inclinados a ajudar na 
família; portanto prepara – os de certo modo para os deveres práticos da vida. 
(Cap.I).
Uma democracia é algo mais que uma forma de governo. É, antes de tudo, 
um tipo de vida associada, de experiência continuamente comunicada. 
A extensão no espaço do número e de indivíduos que participam de um 
interesse, de tal modo que cada um deve relacionar a sua ação à dos outros 
e considerar a ação dos outros para dar um motivo e uma direção à sua, 
equivale ao desmoronamento daquelas barreiras de classe, de raça e  de 
território nacional que impediam os homens de colher o pleno significado da 
sua atividade. (Cap.VII).

Partindo das citações colocadas, clarificam-se as ideias, enxerga-se o lugar 

e, com ainda mais certeza, busca-se respeitar as crianças e jovens, redirecionando 

esse saber ao sabor do cotidiano da minúcia, do protagonismo, do posicionamento 

e do lugar.

Dewey desenvolveu, desde a última década do século XIX, uma pedagogia 

baseada na participação dos estudantes na sua própria aprendizagem, dando valor 

à vida de comunidade como um contexto de aprendizagem, dando valor à vida 

de comunidade como um contexto de aprendizagem social (não somente como 

preparação para a vida futura) e defendendo um papel importante para a educação 

como fator contribuinte para a reforma social. A educação não é só transmissão de 

conteúdo, é participação na vida, pela vida e pela democracia (DEWEY, 1916).

Destaca-se a afirmação acima como o principal viés, o ponto de encontro e 

confronto, a retomada a cada ação de maneira a não se distanciar de um território fértil, 

de uma concepção, de uma ideia, de uma pedagogia que elucida todos os sujeitos, 

que historiciza a educação em um dado momento e através de um determinado grupo 

de pessoas. Com a chegada da Covid-19, sobressai sobre a sociedade de maneira 

intensa a voz das famílias, das crianças e jovens. O momento pede uma reflexão 

sobre a figura dos profissionais da educação e, mais ainda, as reflexões sobre o 
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significado da escola para as comunidades e sujeitos que o cercam. Baseando-se 

na obra de Dewey e sob influência do momento vivido de maneira tão intensa por 

todos, questiona-se: a escola promoveu participação na vida das crianças, jovens e 

famílias? A escola se preocupou com a vida das crianças, jovens e famílias? A escola 

representou um espaço democrático?
 

PED (PLANO DE ESTUDO DIRIGIDO): O INSTRUMENTO ADOTADO E A 
EMERGÊNCIA DE UMA NOVA COMUNIDADE EDUCATIVA

Conforme relatado nas seções acima, foi necessário todo um movimento 
reflexivo inicial e, através disto, após o entendimento acerca do cenário local em 
detrimento do mundial, traçaram-se objetivos claros e ações possíveis para toda a 
comunidade educativa. Partindo daí, foram reelaborados calendários escolares, pois 
os que se tinha já não servia mais! Elaborou-se o primeiro calendário, com retorno 
previsto para maio e o segundo calendário com o retorno previsto para junho. Junho 
passou! Pensou-se no terceiro, no quarto, no quinto e, por último, o calendário com 
a tão sonhada volta presencial às escolas, no mês de outubro. Porém, ainda não 
foi possível. Paralelamente aos calendários, a questão do retorno às escolas, foi 
pensada, estudada, debatida e (re)planejada.  Neste momento, soube-se que já não 
seria possível continuar de onde se interrompeu. Como disse o músico Paulinho da 
Viola: voltar quase sempre é partir para um novo lugar! 

Vale ressaltar que, em momento algum, a confiança na capacidade de se 
reinventar do grupo foi perdida. Quando se diz grupo, estão incluídos todos da 
Secretaria de Educação (SME) de Barra Mansa, juntamente com os Gestores das 
Unidades Escolares e suas equipes, sempre presentes e atuantes na efetivação das 
ações pensadas em conjunto.

Recomeçar como? A SME, antes de qualquer ação, fez o levantamento, junto 
às famílias dos alunos, acerca da possibilidade de acesso à internet que pudesse 
garantir oportunidades de aprendizagem iguais para todos. Porém, de acordo com 
o retorno obtido, concluiu-se que seria inviável a adoção da prática de aulas online, 
pois o direito de assistir às aulas seria impossibilitado para a grande maioria. 

Vista a realidade, à priori, foi pensado o retorno no modelo híbrido, com 
inspiração na pedagogia da alternância, onde os alunos teriam aulas presenciais, 
nomeadas de Tempo Escola (aulas presenciais) e de Tempo Família (aulas não 
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presenciais). Além da organização do tempo, criou-se os Planos de Estudo Dirigido 
(PED), complementando a carga horária obrigatória prevista no documento emitido 
pelo Conselho Nacional de Educação.

O tempo foi passando... Chegou o momento em que foi constatado que não 
seria mais possível a adoção da estratégia pensada, pois o retorno presencial não se 
daria em tempo de se colocar em prática as ações pedagógicas descritas. Durante 
esse percurso, dialogou-se com as escolas sobre as possibilidades e os esboços 
pensados para uma ideia de retorno inicial. Ao longo do processo, em um determinado 
momento, houve a necessidade de “recalcular a rota”. O Tempo Escola já não seria 
mais possível e os PEDs já não seriam mais complementares. A partir daí, os PEDs 
passaram então a ser o instrumento de aprendizagem: o elo, o canal, uma ideia, uma 
proposição, um caminho a percorrer, a vivenciar, experienciar e reconfigurar essa 
aprendizagem antes detida à escola e alcançando outros territórios. 

O desafio agora seria fazer com que os Planos de Estudos, tão bem elaborados 
pela equipe da Gerência de Educação, articulando profissionais da rede de maneira 
diferenciada e em movimentos distintos, chegassem às famílias. E isso foi feito. 
Quanta expectativa com relação a chegada destes instrumentos nas mãos das 
famílias e, principalmente, a espera pela experiência vivida em cada casa pelas 
crianças e jovens. 

Após a entrega do primeiro PED, as redes sociais reconfiguram um novo 
espaço de diálogo entre as famílias e escolas e as propostas elaboradas em cada 
PED passam a percorrer lugares de maior visibilidade e alcançam toda uma rede. As 
vivências experienciadas em família e nos lares ressaltam temas detonadores para 
maiores discussões em rede, a visão de currículo, o papel das famílias, a figura do 
professor, a construção do saber, todas estas questões vão sendo pensadas para 
aerem trabalhadas no percurso.

A cada PED que vai para casa, surge a oportunidade de analisar as propostas 
e crescer sobre as teorias e práticas que validam cada ação educativa prevista ali.

Com intuito de tornar ainda mais vivo o processo, pensando na retomada de 
vínculo, e com vistas a ampliar a capacidade das famílias de realizarem as propostas 
descritas nos PEDs, realizou-se um movimento sensibilizador dos professores, a 
fazerem pontes com as famílias através da equipe-técnico pedagógica das escolas, 
estreitando os diálogos por meio de grupos de WhatsApp e fortalecendo essa 
comunidade aprendente na disseminação do saber para além dos muros da escola.
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Até o momento já foram entregues cinco dos oito PEDs para os alunos, 
que devem realizar as atividades propostas e os devolver à escola. Ao longo das 
devolutivas do instrumento físico, os feedbacks acontecem, a leitura dos processos 
de aprendizagem neste período é debatida em macro discussões. O saber passa a 
ser algo de muitas mãos, a mobilização ultrapassa segmentos, e, à medida que as 
ações vão sendo materializadas pelas famílias junto às crianças e jovens, permitem 
um olhar ao todo.

Partindo de discussões de professores de diferentes lugares, e repensando 
este saber que quebra barreiras, que é pluri, que é gradual, mais uma vez, no bojo 
do processo que não permite parada, delinearam-se muitas novas ações e diferentes 
propostas para agregar sentido à educação neste novo tempo.

Seguem algumas imagens dos registros dos responsáveis no momento da 
realização dos PEDs. Vale ressaltar que todas as imagens aqui anexadas foram 
compartilhadas nas páginas das escolas na qual as crianças pertencem. A iniciativa 
de divulgação dos momentos de realização das propostas partiu dos responsáveis e 

o movimento foi tomando força nas redes sociais.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1 – Arquiteturas Efêmeras. Fonte: acervo do autor.
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2 – Autorretrato Diferente.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3 – Investigação.
Fonte: acervo do autor.
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CONCLUSÃO 

Ao descrever todas as linhas acima, o processo de reconstrução e desconstrução 

da educação de nosso município é revivido. A cada movimento, a cada pensamento, 

a cada diálogo, a cada conquista, a cada derrota houve a reinvenção.

Concomitante a elaboração dos PEDs (Planos de Estudos Dirigidos), outras 

ações importantes foram realizadas no município. Muitas ideias foram se encontrando, 

evocando por mais ações ou clamando por mais pessoas. Descreve-se abaixo um 

pouco de ações percorridas ao longo do ano que elucidam todo movimento para 

além dos PEDs.

Desde o mês de março, após a parada obrigatória, pós bloqueio inicial costurou-

se possibilidades de ações, sempre muito respeitosas, tendo a preservação da vida 

como prioridade.

A cada novo plano, respeitando protocolos e, de maneira presencial ou ON 

LINE partilhamos os desenhos das propostas para gestores, pedagogos, no intuito de 

delineamento com todos as ações e possibilitando o repasse ao coletivo das escolas.

Discutimos propostas, revisamos currículos, repensamos projetos e convidamos 

escolas ao exercício do saber em meio à pandemia.

As novas estratégias oriundas do COVID nos fizeram envergar lacunas ainda 

presentes em nossa rede. A força das comunidades e a maneira como esta enxergava 

o saber oferecido nas escolas até então foi pauta muito discutida e que urge por 

mais discussões. Voltar a escola que deixamos já não é mais possível e em muitos 

aspectos isso é visto de maneira positiva. Um impacto mundial nos faz repensar toda 

nossa trajetória e queremos reconstruí-la de onde paramos com olhos muito mais 

provocativas, com questões mais sólidas e latentes e com espaço para ainda mais 

vozes.

Diante de tantos desafios e dúvidas que o momento nos impõe, temos a 

certeza de que muito repensamos, construímos, desconstruímos e, acima de tudo, 

aprendemos. Concluímos que na caminhada que ainda temos a percorrer, faremos 

(DES)caminhos, revisitaremos a rede que éramos, enxergaremos a rede que somos 

para entender a rede que ainda queremos ser.

 O caminho se faz caminhando e a cada novo passo vamos nos revigorando 
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diante a longa jornada!!!!
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fazer parte desta equipe que me faz crescer enquanto pessoa e por ter permitido o 

crescimento de todo um grupo. Agradeço em especial a nossa Gerente de Educação 

Básica Saionara Maciel pôr em nenhum momento ter largado o barco, agradeço 

por ter segurado cara um dos marujos.  Agradeço a cada um dos companheiros e 

companheiras que fazem parte da Gerência de Educação Básica por tantos remos 

e infinita força para não abandoná-los. Agradeço ao companheiro Lucas por ter me 

inspirado a ser porta vez deste processo e ter dado todo aparato. Agradeço a cada 

profissional e criança dessa rede que através da sua práxis me ajuda a encontrar um 

sentido para minha. Na travessia que nos encontramos cada um sentiu de maneira 

peculiar o esforço para atravessar o barco. Posterior a esta maré cheia teremos que 

encontrar o novo sentido do nosso rio que não pode jamais deixar de remar para uma 

mesma direção.
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A entrevista foi realizada e publicada em novembro, pelo podcast Eureka! do 

Programa de Pós-Graduação em educação (PPGE) da Universidade do Planalto 

Catarinense (UNIPLAC). A divulgação acontece pelas plataformas de streaming, e 

Youtube da Universidade. A conversa com a pesquisadora, doutora em estudos da 

criança e docente no PPGE da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Ângela 

Maria Scalabrin Coutinho, foi pelo Google Mett no dia 19 de novembro de 2020 e 

resultou no 11º episódio. 

O Eureka!3 surgiu no contexto da pandemia do novo coronavírus, com a 

finalidade de discutir temas relevantes para a sociedade de uma forma simples, mas 

com conteúdo. Foi uma inovação do ponto de vista de encontrar formas de fazer 

promover o acesso ao conhecimento, utilizando as tecnologias disponíveis.  

A temporada encerrou em dezembro de 2020 com 13 episódios4 

, nos quais foram discutidos assuntos como, a importância do conhecimento científico, 

a situação das mulheres na pandemia, meio ambiente e sustentabilidade, feminismo, 

a morte e os rituais da sociedade, fake news, entre outros. O programa também conta 

com a participação de estudantes do Ensino Médio e da Graduação, que contribuem 

com a pesquisa e gravação de dicas culturais, apresentadas no momento “A coruja 

quer saber”. 

A entrevista que segue neste capítulo foi motivada pela necessidade de discutir 

o retorno das aulas presenciais no Brasil. A participação da professora Ângela se deve 

ao fato dela ser uma pesquisadora da área, com reconhecimento nacional, sendo 

atualmente, Coordenadora do Grupo de Trabalho Educação de Crianças de 0 a 6 

anos (GT07), da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd). No que se refere a discussão sobre a pandemia, há outras questões que 

atravessam a vida escolar, de ordem sanitária, econômica, social e política. 

O ensino remoto acontece de formas distintas no Brasil e no mundo. As 

desigualdades sociais ficaram mais evidentes. Seja em relação aos países ricos e 

pobres, seja entre indivíduos do mesmo país. Como apontam Lima, Buss e Souza 

(2020): 

Mesmo nas grandes catástrofes, o infortúnio nunca é distribuído 
3 Têm direção geral de Jaime Farias Dresch; apresentação e produção de Suzane Faita; 
edição de som de Jary André Carneiro Júnior, divulgação de Rosana Tizatto; apoio acadêmico de 
Geraldo Augusto Locks.
4 Episódios disponíveis em https://anchor.fm/ppge e https://cutt.ly/mhvbUgq
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de forma igual. A prévia, e por vezes secular, acumulação de 
recursos dota nações e indivíduos de capacidades diferenciadas 
para o enfrentamento de crises, mesmo quando sobrevêm erros 
na abordagem inicial dos problemas. (LIMA; BUSS; SOUZA; p.3, 
2020)

As famílias empobrecidas são as que mais sofrem, sem dúvida. E não apenas 

por não conseguirem acessar o conteúdo, mas por todas a questões sociais e 

econômicas que envolvem. Conforme Boaventura Souza Santos (2020) “é o caso 

também da emergência alimentar, porque se passa fome nos bairros e os modos 

comunitários de a superar (cantinas populares, merendas) colapsam ante o aumento 

dramático da procura”. Ao fechar as escolas, muitas crianças e adolescentes ficam 

sem o acesso a merenda escolar, uma garantia de alimentação. 

Entrevista

Suzane Faita: É possível que em 2021 os alunos do Brasil ainda estejam 

estudando em casa, como foi em 2020, considerando que o Conselho Nacional de 

Educação aprovou a possibilidade de ensino remoto até dezembro do próximo ano. 

O que temos de informações sobre esse assunto, e de como está a situação da 

educação para o próximo ano?

Ângela Maria Scalabrin Coutinho: Este é um tema pertinente que tem se 

alongado por esse ano, mas que, de fato, nos põe a pensar nesse momento em 

que estaríamos fechando um ano letivo e planejando o início do ano seguinte.  O 

que nós temos de informações, no sentido de perspectivar o ano de 2021, ainda é 

um conjunto de informações que é muito esparso e que não nos permitem ter um 

quadro geral de organização dessa retomada das atividades efetivamente em 2021. 

Quando o Conselho Nacional de Educação aprova uma legislação que permite, que 

autoriza os sistemas de ensino a manterem a sua oferta educativa de modo remoto 

até o final de 2021, não significa que esteja induzindo, ou que o Conselho esteja 

aconselhando os sistemas a seguirem esse modo de organização. O que o Conselho 

Nacional está dizendo é que, diante do quadro sanitário que se apresente e das 

dificuldades que, possivelmente, nós ainda vamos enfrentar em relação à contenção 

da transmissão do coronavírus, os sistemas de ensino podem considerar a hipótese 
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do ensino remoto. O que o Conselho quer dizer é que, a depender do quadro, do 

cenário sanitário, está autorizada a permanência da educação remota. No entanto, 

o que temos observado, acompanhando ao longo desse ano todo o processo, é que 

a permanência do ensino remoto exigiria, por parte dos sistemas (educação), uma 

reformulação tão grande quanto a retomada do ensino presencial. Podemos dizer 

que do ponto de vista sanitário ainda não temos indicativos de um retorno seguro, até 

pelo que estamos observando dessas oscilações, esses ciclos de contaminação. No 

Sul do país, por exemplo, principalmente em Santa Catarina, não tínhamos índices 

tão elevados, estamos observando um aumento considerável desses índices. Há uma 

oscilação que depende de um conjunto de outras questões, mas isso nos indicaria 

então, uma não certeza das condições sanitárias para volta do ensino presencial. O 

que sabemos também é que o ensino remoto não teve êxito, numa avaliação geral 

da sua proposição. Temos acompanhado nas redes de ensino, sobretudo públicas, 

em que temos uma heterogeneidade muito grande dos sujeitos que compõem essas 

redes públicas. Tanto do ponto de vista das suas condições socioeconômicas, que 

interferem de forma muito direta no seu acesso, ou não, à essas aulas remotas, como 

também do ponto de vista das suas condições pedagógicas. Porque não afeta apenas 

o ter ou não ter, embora seja uma condição primordial, o ter ou não ter o recurso do 

ponto de vista de ter acesso ao computador, a internet, e essa é uma condição básica, 

mas também não basta essa condição básica. Estamos falando de um trabalho que 

tem uma especificidade, que é uma dimensão pedagógica. A família não consegue se 

ocupar da mesma forma que a escola se ocupa, é por isso que existe esse espaço, 

a instituição escolar formal. E também vamos nos deparar com um conjunto de 

desafios até para o próprio profissional da educação, que não estava preparado, e 

que não teve ao longo do seu processo uma formação específica para trabalhar com 

a educação remota.  O que nós sabemos é que virá em 2021, provavelmente, uma 

pressão e uma necessidade da retomada das atividades presenciais, isso já vem se 

manifestando.  A gente tem observado que há uma pressão social para que se retome, 

mas ao mesmo tempo o contraste com essa ausência de uma condição sanitária. A 

gente está vivendo esse dilema que ainda não nos permite ter um quadro exato do 

que acontecerá no próximo ano, mas aponta, sinaliza muito mais para o movimento 

de retomada das atividades do que permanência dessas atividades remotamente até 
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o final do próximo ano. 

S.F.: Há um movimento de alguns pais, no Brasil e fora também, do ensino 

em casa - homeschooling - defendendo que as crianças não precisam da escola. 

Observando, parece que muitas pessoas se deram conta da complexidade que é 

educação e a importância da escola, tanto para o ensino e aprendizagem, como 

também para a convivência social. Como você observa essa questão?

A.M.S.C.: Com certeza, nós temos observado uma pressão. Esse movimento 

do homeschooling não é novo, existe há algum tempo. É um movimento que já está 

institucionalizado em alguns países, em que a legislação autoriza o homeschooling, 

como Estados Unidos e França, e já está na legislação há algum tempo. Quando a 

gente olha as estatísticas, estive há pouco tempo fazendo uma inserção na França, 

mesmo que a legislação autorize há muitos anos, o percentual de homeschooling é 

baixíssimo. Porque as famílias reconhecem que não conseguem desenvolver esse 

trabalho substituindo o papel da escola. Mesmo que seja autorizado, o governo não 

incentiva, não dá incentivos para família fazer esse trabalho em casa. Isso acaba 

caindo um pouco no descrédito à medida em que as famílias vão vivendo essa 

experiência, e vamos nos dando conta de que não é aquilo que imaginávamos no 

início, afinal de contas, essa coisa de ensinar dá trabalho. Exige um conhecimento 

específico, uma dinâmica e uma rotina, que no espaço público em que você tem isso 

institucionalizado, e intencionalmente pensado é possível; no espaço privado é muito 

desafiante. Essa discussão vem há algum tempo nos acompanhando, e no Brasil 

avançou muito, com esses movimentos que são movimentos mais conservadores, 

no sentido de que são movimentos que querem definir a pauta do que se ensina na 

escola. À medida que há um certo descontentamento, com o fato de a escola estar 

cada vez mais tornando seu currículo mais vivo, para as questões que estão na nossa 

sociedade, como discriminação, relações de gênero e de poder entre os gêneros. 

Todas essas falas que têm ido para o contexto da escola, causam resistência em 

alguns grupos que são tidos como mais conservadores, eles têm avançado mais na 

proposição do homeschooling. Também com uma falsa ideia de que isso desoneraria 

o Estado, isso tornaria a educação mais barata, com menos custos para o Estado, 

e isso também é uma ilusão, porque se nós pensarmos que as pessoas que terão 
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condições de desenvolver o homeschooling, mais uma vez, seriam aquelas em que a 

família tem uma condição apropriada para desenvolver esse ensino em casa, que os 

pais, os responsáveis, as mães, detém tempo e um capital  econômico e cultural para 

desenvolver um processo pedagógico educativo. E se nós olharmos para a realidade 

do nosso país a conclusão que nós vamos chegar é que, muito mais da metade 

da nossa população não tem essas condições asseguradas e a gente vai ampliar 

essa desigualdade, e ampliar as condições que são mais precárias de acesso ao 

ensino e ao ensino sistemático e com qualidade. Sobre o homeschooling, penso 

que a pandemia, ela serviu, também, em alguma medida, para nos apontar o quanto 

fazer educação, e educação com qualidade, exige condições mínimas objetivas que 

no espaço doméstico não vamos encontrar. Eu sou professora, tenho formação em 

pedagogia, e não assumiria o homeschooling com as minhas filhas, porque entendo 

que é uma relação que tem que se constituir a partir de alguns referenciais que no 

contexto da nossa casa, da nossa vida privada, estarão ausentes.  Uma  delas, por 

exemplo, é o confronto com as diferenças, é conviver com o outro, ter de se deparar 

no dia a dia com um conjunto heterogêneo de pessoas que têm diferentes histórias 

de vida, e que também são tão educativas quanto aquilo que a gente denomina de 

um currículo formal. A convivência, o estar em outro espaço tendo que interagir com 

os diferentes sujeitos, todo esse conjunto de elementos que constituem a escola, 

que constitui o fazer educativo, eles ficam ausentes no espaço doméstico. A gente 

também tem conseguido qualificar esse debate, embora haja resistência, à medida 

que ao viver isso agora as famílias também sentiram o quão restritivo é esse ensino 

que se dá apenas nesse espaço.

S.F.: Ângela, saindo do espaço privado que discutimos anteriormente, como 

você percebe as ações dos governos federal e estadual, no caso de Santa Catarina, 

para oferecer suporte aos professores e alunos, e também o planejamento para a 

volta às aulas presenciais?

A.M.S.C.: Esse é talvez, eu diria, um dos maiores problemas que temos 

enfrentado.  Desde o início da suspensão das atividades presenciais em 

março, até esse momento, temos observado uma ausência de coordenação 
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por parte do Governo Federal, e quando essa coordenação acontece, como 

é o caso específico do Conselho Nacional de Educação, que aprovou alguns 

documentos regulatórios, como a primeira portaria que trata do ensino remoto, 

esse segundo documento que autoriza o ensino remoto até o final de 20215 

, esses documentos são muito gerais, e acabam não orientando de modo mais pontual 

o que os entes federados, tem de fazer, no caso, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios. Essa previsão que está na Constituição, de que os entres federados 

precisam trabalhar, se organizar, a partir de uma perspectiva de colaboração, 

essa prática de colaboração não tem existido, assim como uma coordenação que 

é esperada do Governo Federal, também não tem ocorrido, sobretudo a partir do 

Ministério da Educação (MEC). Diante desse fato o que a gente tem observado é, 

estados e municípios tomando iniciativas autônomas, tomando as suas decisões 

a partir do lugar que cada um ocupa e das condições que encontra. E isso tem 

ocasionado alguns desencontros do ponto de vista daquilo que a gente entende 

como o razoável, dentro das possibilidades de tomadas de decisão. Por exemplo, 

nós temos no Brasil a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação, que é uma rede bastante interessante que congrega os secretários 

de educação dos municípios do Brasil e tem constantemente feito debates com 

os secretários e secretárias, no sentido de conseguir, minimamente, discutir que 

desafios têm encontrado e que saídas são possíveis. A Undime tem ocupado este 

lugar, enquanto uma organização autônoma tenta criar alguns espaços de debate e 

possibilidades de encaminhamento de questões que atravessam, e que são comuns 

nos diferentes contextos. No caso do estado de Santa Catarina, as tomadas de 

decisão ainda estão centralizadas. O estado, num diálogo entre as secretarias de 

Educação e de Saúde, tomou uma decisão que foi de encaminhar um documento6 

 no início de outubro, autorizando a retomada das aulas presenciais na rede estadual 

para as escolas que atuam tanto no ensino médio quanto nos anos finais do ensino 

fundamental. Ao fazer isso o estado se posiciona em relação às escolas que estão 

diretamente sobre sua responsabilidade, mas joga para os municípios a decisão de 

como orientar e organizar as atividades, seja remotamente, seja a retomada dessas 

5 Ver em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=-
160391-pcp015-20&category_slug=outubro-2020-pdf&Itemid=30192
6 Ver em https://www.sc.gov.br/images/Portaria_Conjunta_SES_SED_778_-_retorno_das_
atividades_escolares.pdf
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atividades presenciais. Ter autonomia de escolha é importante. É importante que os 

municípios possam avaliar suas condições e não só os municípios, que cada escola, 

cada instituição possa olhar as suas condições de retomada, porque não é algo 

simples.  Agora, fazer isso de forma centralizada e não dialogar com as escolas, não 

dialogar com professoras e professores, com as famílias, ou não propor um diálogo 

com os secretários e com os gestores municipais prefeitos e prefeitas dos municípios 

de Santa Catarina, acaba por também tirar a possibilidade de construir uma decisão 

mais coletiva. Não basta dizer que a decisão é do município, que pense, que tome 

sua decisão, a escola privada que pense e que tome sua decisão, não basta remeter 

para os entes a sua responsabilidade. Ainda que possa ter a decisão final, discutir 

essas questões seria fundamental.  E isso tem sido bastante generalizado, tanto 

que agora nós tivemos, há poucos dias, um posicionamento do Tribunal (Justiça) de 

Santa Catarina, propondo a suspensão justamente da portaria que autorizava esse 

retorno, para aquelas regiões que são regiões que têm índices, nesse momento de 

alto risco, risco gravíssimo de contaminação. O estado autorizou e o Tribunal de 

Justiça aqui de Santa Catarina suspendeu essa autorização, por entender que isso 

colocaria as pessoas em risco. Principalmente, se não me engano, duas regiões que 

foram a Grande Florianópolis e Xanxerê, que estavam no mapa com a cor vermelha, 

que significa risco gravíssimo de contaminação e o estado não havia suspendido 

a autorização para essas regiões. O Tribunal de Justiça teve de entrar em ação, e 

ainda bem que a gente tem esses mecanismos de controle e regulação para que 

esses municípios suspendessem o atendimento.  Nesse momento a gente tem essa 

autorização para o Ensino Médio e para Ensino Fundamental, para a Educação 

Infantil estão suspensas as atividades e sem uma previsão de retomada, não há 

nenhum documento que aponte nesse momento, principalmente aqui em Santa 

Catarina, essa possibilidade de retomada das atividades na Educação Infantil.  Veja, 

não autorizar, mas também não debater, não resolve e não resolve por aquilo que 

eu iniciei dizendo, porque há uma pressão social muito forte em relação ao retorno. 

Quando você silencia, não acolhe essa pressão e não pensa que caminhos são 

possíveis, isso não resolve o problema. Na verdade, isso vai criando um conjunto 

de outras preocupações que não se têm tomado como foco, que não se tem tomado 

como importante na agenda de debates.
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S.F.: Quando você fala a respeito do que aconteceu recentemente em Santa 

Catarina, percebe-se que causou muita confusão.  Eu sou mãe de um menino de 15 

anos que está no nono ano. A escola informou que voltaria e ele ficou angustiado, 

com medo de voltar. De repente mudou, e a escola não voltou ao ensino presencial, 

o que de certa forma foi um alívio. Nós estamos no fim do ano, passamos um ano 

inteiro com aulas remotas, há justificativa para o retorno das aulas no fim do ano? 

Como mãe também como mestranda em Educação, penso sobre isso. E mais uma 

questão, a respeito do que você falou, da necessidade da gestão democrática, o que 

não está acontecendo.  Quando há o debate a decisão é em conjunto.

A.M.S.C.: Isso é fundamental, e veja, tudo isso que nós estamos falando são 

preceitos constitucionais. São preceitos que estão em toda a nossa legislação, 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), todos essas normativas nacionais, que são documentos 

mandatórios, preveem uma gestão democrática, o direito de participação do sujeito. 

Não podemos esquecer que são essas pessoas - trabalhadores da educação - que 

estarão ali na linha de frente, esse é um aspecto super importante para a gente 

considerar. Você pode ter o melhor protocolo, com todos os passos a serem seguidos 

para não haver contaminação em termos de higienização, pode ter tudo previsto 

no protocolo, se essas pessoas não participarem desse debate, se essas pessoas 

não compreenderem a necessidade de alguns protocolos, se não puderem dizer das 

especificidades do trabalho pedagógico, não vai funcionar. Pode ter um protocolo 

muito bem firmado, fundamentado, do ponto de vista sanitário, mas pode se contrapor 

completamente ao que é um princípio pedagógico pensando no desenvolvimento 

dos estudantes e das crianças. Se não propício esse diálogo, e não coloco essas 

coisas em relação, o que vai acontecer? Esse protocolo vai existir, as atividades 

vão retornar e esse protocolo não será seguido. E como não vai ter capacidade de 

fiscalização, de acompanhamento, isso será muito difícil. Vamos pensar em qual é, 

de que universo nós estamos falando, do número de escolas, número de creches, 

é um universo muito extenso.  O que vai começar a acontecer é o que a gente está 

observando em alguns contextos em que este retorno já aconteceu. E a gente não 

pode culpabilizar as pessoas que estão fazendo essa educação acontecer, porque 
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a culpa não é dessas pessoas, pelo contrário, o fato de a gente não ter feito esse 

debate anteriormente é que ocasiona esses desencontros. Em muitos contextos 

tem havido contaminação e escolas têm sido fechadas, porque é muito difícil você 

seguir um protocolo que está completamente assentado em condições sanitárias 

que são importantes, mas que não leva em consideração a especificidade de um 

contexto que pelo seu objetivo, pelo seu escopo, é altamente interativo. É o contexto 

em que diferentes sujeitos frequentam e estão em contato diariamente. A ausência 

dessa gestão democrática Suzane, tanto do ponto de vista do que ocorre no espaço 

micro da escola, quanto a outras dimensões, você tem que pensar na questão do 

transporte desses estudantes e dessas estudantes até chegar à escola. Não são 

todos que utilizam o transporte escolar, que está prevendo algumas regras para, de 

fato, garantir essa segurança com o distanciamento dentro dos ônibus escolares, 

mas alguns deles vão se deslocar em transporte público. As professoras se deslocam 

em transporte público, a gente está falando de outras questões e, questões de 

infraestrutura que, muitas vezes, o próprio município vai precisar considerar. Tem 

um aspecto, eu acabei não falando quando da tua pergunta do próximo ano, mas 

que vale a pena lembrar, que a gente tá vivendo um processo eleitoral, o que que 

isso significa? Que ano que vem teremos muitos municípios com nova gestão, isso 

significa que em 2021, vai ter muitas secretarias de Educação e de Saúde, também 

com novos gestores.  Ouvindo o presidente da Undime falar, ele trazia o dado de que 

para cada eleição Municipal há entre 70% e 80% de mudança de alteração desses 

gestores, mesmo quem mantém na prefeitura o prefeito ou a prefeita, os gestores 

tendem a mudar em 70% a 80% dos casos. Então vocês imaginem que a gente 

está entrando 2021 ainda pandêmico, com 2020 do ponto de vista educacional não 

resolvido, porque a gente ainda tem esse 2020 que para muitas crianças e para 

muitos estudantes foi um ano nulo, de não terem conseguido acompanhar, porque 

esse processo, talvez não tenha favorecido a sua aprendizagem. Nulo do ponto de 

vista daquilo que a gente considera como formal do processo educativo. Se a gente 

ainda vai ter de dar conta desse 2020, vai entrar em 2021 com novas gestões, a 

gente tem que fazer isso de uma forma muito cuidadosa, muito planejada e de fato 

com muita gestão democrática, porque se não for dessa forma a gente vai enfrentar 

muitos outros problemas, acho que um elemento fundamental, sobretudo, para os 
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municípios pensarem nessa correlação, nessa coordenação com o estado, é como 

se constrói esse planejamento, esse processo, seja dessa continuidade do ensino 

remoto ou seja da retomada das atividades presenciais, de modo muito dialógico, com 

muito diálogo e também considerando esses aspectos dessas múltiplas dimensões, 

tanto do ponto de vista da infraestrutura, dos recursos que serão necessários, até 

das relações pedagógicas cotidianas dentro das instituições. 

S.F.: Professora há também as diferenças nos níveis de educação, fala um 

pouco para a gente dessas especificidades da Educação Infantil em relação aos 

outros níveis de educação e também as questões sociais e econômicas, você já 

falou um pouco, mas aborda um pouco mais, pois elas ficaram bastante evidentes na 

pandemia, essas desigualdades sociais e econômicas. 

A.M.S.C.: Sem dúvida essa questão é muito importante, porque acho que é o 

maior tensionamento que a gente tem vivido. A própria produção do conhecimento ao 

longo dos anos foi nos mostrando o quanto o espaço institucional é positivo, ele 

favorece o desenvolvimento das crianças. Nós temos uma ampla defesa de que as 

crianças, desde bem pequenininhas, desde bebês, tenham o direito de estar nos 

espaços institucionais coletivos, principalmente nos públicos e gratuitos que é um 

direito constitucional. Temos essa defesa já há largo tempo, e seguimos com essa 

premissa. Fato é que, agregada a defesa de que esse espaço é altamente importante 

para as crianças do ponto de vista do seu desenvolvimento, nós temos, no caso 

brasileiro, especificamente, talvez de outros países, sobretudo latino-americanos, 

temos as instituições de Educação Infantil como espaços de compartilhamento dessa 

educação e cuidado com as famílias que são quase que aportes exclusivos do Estado 

para a educação e cuidado das crianças. O que acontece, na ausência da creche, 

que não é universal, a gente já sabe que muitas crianças estão fora, antes do período 

da pandemia um número significativo de crianças não acessava a creche. A nossa 

média nacional fica em torno de 32%. Muitas crianças estavam fora da creche, mas 

essas que estavam na creche ou que estavam em outros contextos, foram altamente 

afetadas nesse período, agora de suspensão das atividades presenciais, isso porque, 

diferente de crianças com mais idade em que as famílias geralmente conseguem se 
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organizar prevendo alguns arranjos, para que alguém tome conta da criança, porque 

não há uma dependência tão grande em relação ao adulto. Uma coisa é pensarmos, 

por exemplo, a suspensão de atividades para uma criança de 10 anos em que se 

tiver algum outro adulto que possa estar com ela no espaço da casa, a família é 

afetada, mas possivelmente consegue se reorganizar. No caso de uma criança bem 

pequena, com menos de 6 anos de idade, a dependência é maior em relação ao 

adulto e isso afeta a organização cotidiana da família, isso afeta de forma direta, 

sobretudo, essa disponibilidade das mulheres para o trabalho, pois, no Brasil, e de 

modo geral a gente sabe que o cuidado é uma atividade que está muito mais  atribuída 

às mulheres, é uma função tida como feminina. No caso do Brasil é recorrente termos 

famílias monoparentais, nas quais são as mulheres que se ocupam da provisão da 

casa e do cuidado dos filhos. Todas essas questões vêm à tona quando pensamos 

na suspensão dessas atividades presenciais, porque essas crianças estavam 

cotidianamente numa creche, às vezes, um número significativo de horas por dia, 

não tem mais esse espaço, ao não ter mais esse espaço vai se criando um conjunto 

de consequências. O problema é que nós precisaríamos, e acho que esse momento 

tem provocado um pouco essa reflexão, que a gente precisa avançar mais nas nossas 

políticas (públicas) não só focalizadas na educação, mas as políticas no campo da 

assistência social, por exemplo, que precisam ser pensadas nessa correlação de 

educação e de cuidado dessas crianças. Precisamos ter outros aportes para essas 

famílias que não única e exclusivamente a creche, pois na ausência da creche as 

famílias ficam completamente destituídas de um outro apoio.  Acho que essa é uma 

questão para pensarmos, que políticas temos focalizadas nas crianças pequenas e o 

quanto a ausência da creche de fato afeta. Uma outra questão que eu acho que a 

gente precisa considerar, sobretudo, nesse debate da retomada das atividades 

presenciais, é que na Educação Infantil o que caracteriza o trabalho pedagógico é, 

sobretudo, a relação estabelecida, seja entre adultos e crianças, seja entre as próprias 

crianças, é a interação. A interação é um elemento-chave do ponto de vista do nosso 

trabalho. Quando você pensa em retomar as atividades presenciais seguindo 

protocolos, que são protocolos que preveem como um dos primeiros aspectos o 

distanciamento físico, você fica tentando imaginar como será estar em um contexto 

com bebês. Vou dar o exemplo dos bebês, em que para alimentar, muitas vezes, tem 
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que dar colo, trocar fralda e acalentar, em que os bebês compartilham objetos. E aí 

as pessoas dizem, “esses objetos serão retirados”, bom, então, o que os bebês farão 

no espaço da creche se eles não vão poder interagir, não vão poder acessar brinquedos 

e demais materialidades? Se um adulto sempre que tiver que ter contato com esse 

bebê vai ter que ter contato portando máscara, talvez, luvas, o que isso significa do 

ponto de vista relacional? Em alguns países que esse processo aconteceu, acompanhei 

um pouco, especificamente, o caso da França, esse processo de retomada foi muito 

difícil para as crianças, mas ele foi muito difícil, sobretudo, para os adultos, porque as 

professoras não estão habituadas a ficar no papel ou em uma posição que é de 

controle, que é isso que acaba ocorrendo, a professora acaba ficando mais na posição 

de controle das crianças. Veja, é uma questão muito paradoxal. Antes o papel era de 

incentivar as interações, disponibilizar um espaço rico em materialidades, estar em 

contato com essas crianças dando atenção individual e agora o que nós vivemos são 

orientações que vão na contramão desse processo, que significa conter interações, 

tirar materialidades e ter um controle bastante grande em relação à assepsia, à 

esterilização e à limpeza. Para nós é muito incoerente, não dá nem para dizer que é 

contraditório, porque as situações são contraditórias na vida, mas nesse caso é 

efetivamente muito incoerente. Achar esse meio termo, Suzane, que eu acho que é 

um pouco onde o debate deveria chegar, que não é simples. Não é algo que a gente 

resolva muito rapidamente. Por isso que temos chamado a atenção para a importância 

de um planejamento cuidadoso, e ainda que não saibamos a hora que vai acontecer 

esse retorno, mas o quanto antes a gente de fato iniciar esse processo de planejamento 

de discussão, pensar nas demandas, muito melhor, porque isso vai ter uma exigência 

muito grande. Se a ausência das instituições de Educação Infantil no dia a dia das 

crianças e das famílias afeta significativamente, retomar essa convivência também 

afetará e exigirá um conjunto de cuidados e um planejamento muito específico. Do 

ponto de vista de todas as etapas educacionais, talvez, a Educação Infantil seja a 

que tenha o maior desafio, justamente, pela natureza da atividade que se desenvolve. 

Nesse contexto, pelo o que caracteriza a relação pedagógica, acho que a gente tem 

de ir ponderando, a necessidade de retomada me parece que se anuncia cada vez 

com mais força, seja pelas razões sociais que eu disse, socioeconômicas, que são 

evidentes. A gente tem visto muitas famílias que têm sofrido com desemprego e falta 
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de recursos, famílias que têm pensado em arranjos, em formas de organização para 

poder compartilhar o cuidado dessas crianças. Eu fiz algumas entrevistas junto com 

uma orientanda, um estudo que fizemos, há pouco tempo, ouvindo mães negras com 

crianças que frequentavam creche, em que elas relataram essa questão de alguém 

na família sair do emprego para cuidar das crianças da família, para que as outras 

possam trabalhar. Desenvolvendo um senso comunitário, mas que vejam por um 

lado a gente pode dizer que interessante, que movimento bonito, mas ao mesmo 

tempo é uma precarização dessas condições que não deveria recair só sobre os 

ombros dessas mulheres, que o Estado também deveria ter uma responsabilidade e 

uma implicação no encaminhamento dessas questões. Acho que todos esses 

elementos compõem para nós elementos de atenção e que a gente vai precisar 

discuti-los e levá-los em conta entendendo que há especificidades do ponto de vista 

do trabalho com as crianças pequenas, mas que também há questões sociais, de 

ordens social e econômica que não dizem respeito somente a este contexto micro, 

mas que exigem pensar sobre ela em toda tomada de decisão. É difícil resumir todos 

esses elementos que demarcam esse contexto, mas eu queria que são esses os 

principais que a gente precisa ter em mente. 

S.F.: A gente percebe como o Estado é ausente, já era ausente antes da 

pandemia, não ficou ausente agora, mas ficou mais explícito com essas questões 

envolvendo educação, assistência social e saúde.

A.M.S.C.: Sabe Suzane, só fazendo um comentário em relação a isso, a ausência 

do Estado, gostaria de destacar uma questão que acho que é muito importante, da 

gente considerar. Se a gente olhar para o estado de Santa Catarina, por exemplo, 

a gente tem mais ou menos quase 80% do atendimento educacional público. Eu 

acho que são esses elementos que fazem a gente pensar, a gente tem a maioria 

da população que frequenta educação pública e gratuita, seja ela municipal ou 

estadual. A nossa parcela de educação privada é muito pequena em torno de 21% ou 

22%. Algumas pessoas podem estar no setor privado por falta de opção no público, 

principalmente, no caso da Educação Infantil, muitas famílias não conseguem vaga. 

Mas no geral as pessoas que procuram o setor privado procuram por uma opção, 
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pode acontecer, como eu disse, no caso da Educação Infantil.  Mas isso é para gente 

ver, acho que é preciso, também, dimensionar esses elementos para pensar. Quer 

dizer, o Estado tem ofertado, tem se ocupado dessa oferta para a maioria, só que ele 

ainda não tem dado conta de todas as demandas que estão implicados nesta oferta. 

Gosto muito de reconhecer e cada vez mais as minhas pesquisas têm buscado fazer 

isso, de reconhecer o valor do que é público. A gente tem ótimas escolas públicas, 

a nossa Educação Infantil pública, quando entramos nos espaços e vamos nos 

deparando com as experiências, com as possibilidades que estão ali presentes, a 

gente vê coisas muito interessantes acontecendo. Só que o aporte do Estado ainda 

não é suficiente, acho que esse elemento vale a pena destacar. A gente precisa 

avançar mais nesse sentido e avançar mais, principalmente, nessa dimensão que 

eu falava antes, dessa relação de colaboração entre os entes federados, porque nós 

temos municípios muito pequenos que não têm recursos, que não têm arrecadação e 

que vão depender sim, do recursos do Governo Federal,  e de programas que sejam 

pensados pelo Governo Federal. Assim como temos municípios que são mais ricos 

e vão conseguir suprir as suas demandas. Esse olhar particularizado, quais são as 

necessidades, como que o Estado precisaria se posicionar em relação a isso numa 

lógica, mas colaborativa, embora ele tenha um papel de coordenação. Acho que a 

gente precisa avançar mais. Vale a pena destacar esse aspecto, grande parte das 

nossas crianças dependem e está na educação pública.

S.F.: Sim, essa ausência que eu me referia mais no sentido do que a professora 

falou, a escola não está funcionando para a Educação Infantil, especialmente para 

aquelas famílias o Estado acaba ficando ausente porque não oferece uma outra 

alternativa. O próprio Sistema Único de Saúde (SUS) se mostrou fundamental na 

pandemia e como ele é importante e precisa ser defendido, assim como a educação 

pública. É preciso entrar em defesa da saúde e da educação públicas. 

A.M.S.C.: Concordo plenamente contigo, a tua observação é importante na 

perspectiva de a gente ter essa visibilidade. Pensar assim, nós somos parte do 

Estado, nós precisamos também estar atentos no modo como nos posicionamos em 

relação a essas pautas, no modo como agimos em relação a essas pautas. Há muitas 
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formas de se posicionar, desde a escolha dos nossos governantes, até ocupar esses 

diferentes espaços públicos de debate. Acho bem importante que a gente faça também 

esse papel, inclusive que é necessário, de olhar, por exemplo, onde os recursos têm 

sido investidos, onde têm sido gastos agora na pandemia, porque é uma questão de 

escolha. Se tem um recurso, quais são as áreas prioritárias? Educação e saúde é 

prioridade? Mas a gente está em um país que tem uma emenda constitucional que 

estabeleceu o teto de gastos, justamente para essas áreas. Então, acho que é lutar 

um pouco contra essas questões que têm sido políticas governamentais, Suzane. 

São escolhas de determinados governos, mas que impactam completamente a 

nossa organização, do ponto de vista social e público.  Acho que é uma chamada de 

atenção importante. 

S.F.: Isso professora, temos de militar!

A.M.S.C.: Exato, não dá para descuidar, tem de estar o tempo inteiro atento. 
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INTRODUÇÃO

Tendo em vista que uma sociedade democrática se constrói quando for 

considerada uma sociedade inclusiva, o presente artigo tem como objetivo apresentar 

as novas formas de ensino devido ao contexto atual, durante a pandemia do covid-19. 

O sistema educacional necessitou adequar-se às novas condições e ferramentas 

com criatividade e formas facilitadoras no processo de ensino e aprendizagem, 

para que todos os alunos possam se desenvolver, aprender e vivenciar momentos 

significativos de sua infância.

Considerando o rápido avanço tecnológico da sociedade atual, o reconhecimento 

das tecnologias de informação e comunicação que estão cada dia mais presentes na 

educação, desta forma a tarefa foi, e está sendo saber aproveitá-las, mesmo que 

encontrarmos dificuldades no caminho.

Diante das dificuldades encontradas, devemos avaliar o cenário atual, não 

só da vida escolar, mas da situação cotidiana dos alunos, famílias, professores e 

escola. A nova organização das instituições de ensino mediante a pandemia do 

covid-19, buscou como objetivo evitar perdas no desenvolvimento, evasão escolar e 

a defasagem na educação, sendo que anteriormente estas já eram presentes.

Para que as perdas, e a evasão escolar não atingisse proporções maiores 

devido a pandemia, que envolveu diversas situações de vulnerabilidade e outros 

fatores vivenciados pelas famílias, os educadores buscaram alternativas, repensaram 

as metodologias adotadas, utilizando ferramentas digitais propostas neste período e 

buscaram formação quando necessário, fazendo o que parecia impossível tornar-se 

realidade, envolver os alunos e os resgatar, mesmo à distância.

Desta forma, buscamos realizar uma análise com base nas diversas crianças 

que frequentam a educação infantil, em escolas com realidades diferentes, tanto o 

contexto das escolas privadas quanto das públicas. Analisando como os educadores 

realizaram suas práticas a distância, de maneira que os alunos construíssem seus 

conhecimentos de forma apropriada às suas condições, ao seu tempo e local, 

fazendo com que se tornasse possível superar suas dificuldades, uma vez que suas 

vivências do cotidiano podem ser consideradas facilitadoras do processo de ensino 

e aprendizagem.
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DESENVOLVIMENTO

A Pandemia do Covid-19 foi identificada em 1 de dezembro de 2019 na China. Ao 

acompanhar as notícias fomos percebendo a gravidade, como o vírus se espalhava 

facilmente, a falta de medicamentos comprovados que pudesse contê-lo ou proteger 

as pessoas, pensávamos que não chegaria até nós. Porém em fevereiro tivemos 

o primeiro teste positivo no Brasil e a partir de então as mudanças começaram a 

aparecer. Diante dos cenários que o Covid-19 trazia, precauções foram tomadas 

pelas organizações governamentais e alguns setores sofreram alterações em seus 

serviços, sendo as instituições de ensino uma das quais mais teve que se adequar, 

visto que necessitou fechar, interrompendo suas atividades presenciais.

Em nosso estado (Rio Grande do Sul) no mês de março recebemos as notícias 

de isolamento e suspensão das aulas presenciais em função da pandemia do 

COVID 19, pelo Decreto Estadual nº 55.154/2020 e a possibilidade da realização de 

atividades pedagógicas não presenciais nos respectivos decretos municipais. Neste 

primeiro momento pensava-se que tanto o isolamento social quanto o afastamento 

das atividades escolares duraria pouco tempo, em torno de quinze dias e retornaria 

a rotina normal, mas devido ao número de casos e decretos, percebeu-se que era 

necessário se adaptar à nova realidade para evitar as perdas em relação a educação, 

assim as escolas e instituições de ensino buscaram alternativas para manter contato 

com seus alunos. Segundo dados da Unesco: 

“2020 não é apenas o ano em que o mundo parou diante da pior pandemia 
em mais de um século. É também o ano em que ocorreu a maior ruptura 
educacional da história, que obrigou, em seu auge, quase 1,6 bilhão de 
estudantes a deixarem suas salas de aula em mais de 190 países. Isso 
representa mais de 90% da população estudantil de todo o mundo.”

A partir desse contexto, o qual estamos passando, a escola e os educadores 

tiveram que rever seus conceitos, métodos, formas de educar, ensinar e avaliar, pois 

os processos de aprendizagem estão intimamente ligados às diferentes maneiras de 

interação com o meio e com os objetos. Corroboramos com Henry Wallon (2001), 

quando fala que é através da interação que nos desenvolvemos e aprendemos, “O 

ambiente social da criança codetermina a sua existência e fornece o primeiro meio 
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de satisfação das suas necessidades.” 

Os professores se reinventaram e repensaram em um ensino igualitário e 

significativo, para ser realizado no contexto que as crianças vivem, buscando sempre 

compreender que a escola não é mais o único meio de aprendizagem, mesmo que ela 

nunca tenha detido o saber. Durante esse período “em casa” as crianças desenvolveram 

diferentes saberes através de brincadeiras, vivências, descobertas, ensinamentos 

dos pais, avós e familiares, que estiveram presentes neste novo processo de ensino 

e aprendizagem. A partir disso, considerou-se a importância da formação para que o 

ensino ocorresse de forma concreta e com resultados, pensando que as rotinas das 

práticas cotidianas podem ser ressignificadas pelas crianças como instrumento no 

processo de construção do conhecimento.

A globalização possibilitou a troca de informações de forma avançada e 

rápida, os avanços em relação às tecnologias aumentam a cada dia, porém ainda 

não contemplam todas as pessoas. Por vezes dedicamos seu uso a somente o 

que nos interessa, desta forma com o desafio de utilizá-las em prol da educação foi 

necessário buscar meios e formas adequadas à realidade de cada local, sendo que 

foram utilizadas ferramentas de ensino, EAD e outras formas que contemplassem os 

alunos.

A educação passou por diferentes fases de ensino, diante de cada uma tivemos 

pensadores, estudiosos e filósofos, que defenderam suas teorias em prol de uma 

educação mais justa e de qualidade a todos. Segundo  Maria Montessori (apud 

Hermann Röhrs, p.71) “Para ser eficaz, uma atividade pedagógica deve consistir 

em ajudar a criança a avançar no caminho da independência”, foi através dessas 

teorias e documentos criados que a educação passou a pensar no aluno como parte 

importante do processo de ensino e aprendizagem, sendo protagonista de suas 

construções e produções.  

A Educação a Distância (EAD) é um processo de ensino-aprendizagem mediado 

por tecnologias, onde professores e alunos não estão normalmente juntos fisicamente, 

mas podem estar conectados, interligados por tecnologias (online), para isso deve-se 

estimular a autonomia no aprendizado dos alunos. Ao utilizar-se do ensino EAD, as 

possibilidades de comunicação e informação se dão a qualquer momento através de 

aulas síncronas ou assíncronas, onde o aluno deve ter disciplina e se regrar quanto 
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a seus estudos.

O ensino presencial e o EAD podem conviver em harmonia, aproveitando o 

que cada um oferece de melhor, quando o presencial e o EAD caminham juntos, 

a probabilidade é de aumento no desenvolvimento do desempenho de todos os 

envolvidos, mas para isso os educadores precisam estar mais preparados para 

atender os alunos utilizando a tecnologia.

O ensino remoto desenvolvido em algumas instituições de ensino buscou por 

momentos em que o aluno recebe materiais e estuda sozinho e outros momentos 

de maneira online, onde o professor tira dúvidas e explica os conteúdos. Porém em 

muitas instituições o material impresso foi instrumento importante nesse processo, 

pois como já citado, infelizmente as tecnologias ainda não contemplam a todos de 

forma igual. 

As tecnologias de informação e comunicação nos fornecem soluções práticas, 

às quais estão influenciando diretamente e indiretamente as nossas formas de 

pensar, agir e viver, devemos levantar alguns dados e estratégias compatíveis de 

organização e gestão de forma ágil e eficaz, focando sempre em planejamento, 

organização, formação continuada, avaliação e atividades diretamente ligadas com 

a direção/coordenação, verificando anomalia referente à estrutura organizacional, 

os recursos humanos, a comunicação interna, sistemas e instrumentos de gestão e 

docência para assim chegar a informações decisórias.

Diante de um exponencial desenvolvimento de recursos tecnológicos e digitais, 

com avanços surpreendentes, cada tecnologia criada permite-nos saltar sobre 

milhões de anos de evolução natural, essas tecnologias ainda são desafiadoras para 

muitos, outra parte não tem acesso às mesmas, sendo assim não são suficientes para 

superar as novas necessidades e desafios de ensino neste período, principalmente 

na educação infantil

[...] o mundo mudou, as pessoas vivem em outra época e as escolas precisam 
estar atentas para isso. Portanto, o gestor tem o papel fundamental de propor 
novas formas de organizar o trabalho escolar, tornando esse ambiente o mais 
próximo possível dessa realidade. Para tanto, ele precisa estar preparado 
para encarar os desafios que se impõem à educação e à própria escola. 
(ALMEIDA E ALONSO, 2007, p. 30).

A partir do novo cenário da educação, cada instituição de ensino junto a sua equipe 
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de professores, direção, coordenação e secretarias de educação, desenvolveram 

planos de ensino diante a realidade de contextos escolares e familiares, na educação 

infantil, onde a tecnologia não se faz tão presente, foi feito um trabalho em conjunto, 

zelando sempre pela infância, sabendo que a família é considerada a primeira 

instituição social responsável pela efetivação dos direitos básicos das crianças, 

devendo ser um conjunto de indivíduos que compartilham momentos e  ideias.

 De acordo com o PARECER CNE/CP Nº: 9/2020 “... quando possível, é 

importante que as escolas busquem uma aproximação virtual dos professores com 

as famílias, de modo a estreitar vínculos e melhor orientar os pais ou responsáveis 

na realização destas atividades com as crianças.”

As instituições de Educação infantil utilizaram-se de ferramentas como, 

aplicativos, vídeos, imagens, WhatsApp, entre outras para manter o vínculo com as 

crianças e encaminhar sugestões de atividades que poderiam ser realizadas com os 

familiares, este vínculo em algumas situações não teve retorno, em outras o resultado 

foi maior que o esperado, a aproximação da comunidade escolar fez com que a 

criação de novas ideias, propostas e metodologias fossem repensadas e recriadas.

Pozo (2002) ressalta que não há um só tipo de prática eficaz para todas as 
aprendizagens. Muitos professores, com vontade de melhorar sua prática 
docente ou instrucional, se lançam na busca de uma alternativa didática. 
“Há muitos tipos diferentes de prática, cujo êxito dependerá das metas da 
aprendizagem e dos processos que os alunos possam pôr em marcha” 
(POZO, 2002, p. 91).

Os diferentes documentos criados durante os últimos anos, que defendem e 

asseguram o direito de todos a educação, foram instrumentos balizadores durante 

esse período de atividades não presenciais. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009)27, em seu Artigo 4º, 

definem a criança como:

Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 
2009).
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A Base Nacional Comum Curricular é o documento que rege a educação 

Brasileira, garantindo que independente de suas condições físicas, intelectuais, 

sociais e emocionais as crianças sejam acolhidas e tenham seus direitos garantidos 

no contexto escolar.  A BNCC garante para educação infantil os seis direitos de 

aprendizagem: “CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR 

E CONHECER-SE”, além de trazer competências e habilidades que devem ser 

desenvolvidas, para que a criança ingresse no ensino fundamental. Sendo assim 

os professores precisaram buscar alternativas e formas de encaminhar vivências, 

atividades, materiais que contemplem essas competências e habilidades sendo 

possível que os familiares desenvolvessem as mesmas com as crianças.    

A educação infantil é uma fase muito especial na vida das crianças. É o período 

de muitas descobertas, aprendizagens, desenvolvimento, socialização e vivências 

significativas para seu crescimento. A infância nem sempre teve seus reconhecimentos 

e avanços que podemos perceber nos dias de hoje, as escolas de educação infantil 

já vivenciaram tempos de assistencialismo, nos dias de hoje a criança é considerada 

como ser pertencente, protagonista de suas construções, sendo que a educação 

infantil passou a ser vista com outros olhos pelos educadores. 

O brincar é reconhecido como ferramenta importante na educação infantil, 

pois é através do brincar, as crianças socializam, interagem, descobrem, constroem, 

exploram, criam hipóteses e se desenvolvem. A brincadeira é o momento especial para 

a criança, ela se sente livre para expressar seus sentimentos, emoções e sensações. 

Quando ampliamos o brincar trazendo diferentes desafios, as aprendizagens são 

significativas, de maneira lúdica a criança se desenvolve e aprende.

De acordo com Horn (2004, p. 71): “o brinquedo satisfaz as necessidades 
básicas de aprendizagens das crianças, como, por exemplo as de escolher, 
imitar, dominar, adquirir competências, enfim de ser ativo em um ambiente 
seguro, o qual encoraje e consolide o desenvolvimento de normas e valores 
sociais”.

As realidades vividas pelas instituições de ensino são diferentes, devido às 

circunstâncias que envolvem os contextos familiares e condições de vida. Em algumas 

situações a tecnologia não conseguiu aproximar professores e crianças, necessitando 

de outras estratégias para manter o contato com as crianças e enviar as atividades. 

As escolas de educação infantil buscaram através de meios de comunicação levar 
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um pouco do contexto escolar, e o olhar pedagógico até o contexto familiar, através 

de vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras, ou construções de brinquedos 

com materiais que tinham em casa, de forma que as atividades fossem significativas, 

sendo que neste contexto atual não existe um método exato, algo concreto e palpável 

que possa suprir a escola e as aulas presenciais na educação infantil.

A situação educacional que estamos vivendo hoje é permeada de discussões 

e reflexões sobre o ato de ensinar e aprender, sendo assim é necessário em todas 

as áreas do conhecimento proporcionar e facilitar o entendimento da realidade em 

que vive a criança, partindo do conhecimento que ela possui. O papel do professor 

é sintonizar a criança com o mundo, buscando compreender o processo social 

cotidianamente vivido por ela, onde a criança participa ativamente do processo de 

construção de seus conhecimentos.

É importante salientar que todo planejamento parte de um diagnóstico, cujo 

propósito é identificar situações sobre as quais há necessidade de intervir para 

alcançar o que se pretende superar. Por este motivo, este momento se torna 

importante, durante e depois das práticas pedagógicas, pois tem como finalidade a 

aprendizagem do aluno, a avaliação das metodologias adotadas no processo e os 

resultados obtidos na realização das propostas, apontando saídas para melhorar o 

planejamento que se desenvolve durante a pandemia.

A educação neste momento mais do que nunca precisa ser percebida e 

valorizada, pois através da educação os alunos estabelecem vínculos, interagem, se 

desenvolvem, descobrem, aprendem. As aprendizagens buscam o desenvolvimento 

integral do aluno, através de situações desafiadoras, objetivam a autonomia e a 

ampliação de suas competências. Para Libâneo (1994, pg.16), “a prática educativa é 

um fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana necessária à existência 

e funcionamento de todas as sociedades”

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os espaços escolares na educação infantil, passaram a ter novos significados 

com o passar dos tempos. Podemos citar a obrigatoriedade do ensino a partir dos 

4 anos, bem como a base nacional comum curricular, referencial gaúcho, regimento 

escolar, documentos balizadores da educação. E neles podemos perceber o quanto a 
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infância é importante na vida das crianças e que as situações as quais estão inseridas 

são significantes em suas vidas.

A cada início de ano as expectativas são muitas, seja por aquelas crianças que 

estão iniciando sua vida escolar, ou por aquelas que já tem uma caminhada, quanto 

aos colegas, amigos, professores e aprendizagens. O que não esperávamos é que 

nesse ano teríamos uma mudança significativa na vida de cada um. A pandemia 

chegou silenciosa e precisamos nos isolar, nos afastar e repensar a nossa prática 

pedagógica para a proteção das vidas. 

As novas formas de ensinar e aprender partiram de uma avaliação geral de 

acordo com cada realidade escolar, onde as metodologias foram adequadas ao 

contexto específico de cada instituição, sendo que o instrumento balizador está sendo 

a BNCC. 

Buscou-se junto com a família, retomar o processo de ensino aprendizagem por 

meio do vínculo e atos de mediação entre professores e familiares, com atividades 

que estivessem de acordo com os direitos de aprendizagem da BNCC, bem como 

estivessem ligadas aos campos de experiências e habilidades, instigando a explorar 

as diversas áreas do conhecimento, pois a família é considerada a primeira instituição 

social que deve proporcionar experiências. As crianças desde que nascem estão 

inseridas em um contexto do qual diversos conhecimentos fazem parte, participando 

de várias situações que envolvem todas as áreas no sentido de orientá-las e dirigi-

las.

Dentre as diferentes formas que foram utilizadas, podemos destacar que em 

vários momentos as tecnologias estiveram aliadas, possibilitando através de fotos 

vídeos, vídeo chamadas, áudios, ligações, mensagens o encaminhamento de 

atividades, mantendo o contato e o vínculo. Percebemos que as famílias necessitam 

de uma base, seja, um material impresso, os materiais pedagógicos iniciais, como 

também uma orientação detalhada para o desenvolvimento da atividade, visto que a 

visão de ensino dos pais é a forma em que eles vivenciaram, e não a mesma que se 

vive nos dias de hoje.

Com o passar do tempo a saudade aumentava, o contato a distância e a nova 

rotina diminuía o vínculo, os drives thurs foram a opção de rever as crianças e enviar 

uma lembrança da escola, sendo através de diversos tipos de materiais, estruturados 
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e não estruturados, pedagógicos, elementos naturais, atividades e lembranças 

e recordações deste momento. Diante disso, mesmo de longe, essas atividades 

contribuíram para estreitar o vínculo e estimular a continuidade no processo educativo. 

Dentro das possibilidades de cada instituição, procurou-se as alternativas adequadas 

a este momento atípico.  

CONCLUSÃO

A educação passou por diferentes mudanças no decorrer dos tempos, avanços, 

elaboração de documentos balizadores, inclusão, entre outros. A pandemia trouxe 

mudanças diferentes, tanto para as instituições, quanto para alunos, professores 

e familiares, que precisaram se adequar à nova realidade.  As instituições se 

reinventaram e aos poucos se adaptaram às novas tendências, como por exemplo 

o acompanhamento dos alunos através de ferramentas que proporcionam o contato 

a distância, sendo aplicativos, vídeos, áudios, fotos mesmo a distância possibilitou 

com que os professores se tornassem mais próximos das famílias e conhecessem 

sua realidade. 

Com essa situação onde as crianças passaram a estar mais tempo em casa, 

as famílias reconheceram sobre quanto a função da escola é importante, avaliando a 

rotina, estímulos, alimentação, higiene, atividades físicas e todo o processo didático 

que está defasado neste período de isolamento social.

Para que essa nova forma de ensinar ocorra de forma que dê resultados, é 

necessário investir em projetos de aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, ou seja, 

capacitar os professores, para que possam encontrar novos caminhos de acordo 

com a necessidades dos alunos e a realidade de cada escola, como também utilizar 

a tecnologia como uma ferramenta facilitadora no ensino e aprendizagem, sempre 

buscando favorecer o desenvolvimento de cada aluno e suas especificidades.

Como educadores devemos dar continuidade na busca de novas formas de 

ensinar e aprender, estamos enfrentando algo novo, não existe um modelo a ser 

seguido, mas sim dar continuidade neste processo de adaptar sempre que necessário. 

Devido ao contexto atual, as particularidades de cada realidade escolar e 

resultados, adequaram-se às novas realidades, atendendo de forma remota todos 
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os alunos, dando continuidade no processo educativo como também o vínculo na 

relação família e escola, para que todos, independentes da situação acompanhem, 

sendo incentivados, aprendendo, desenvolvendo sua autonomia. Preparando para a 

readaptação, conscientização dos protocolos e retomada das atividades, valorizando 

as vivências e experiências deste período, acolhendo as crianças que vivem esse 

momento histórico na sociedade, “o novo normal”. De acordo com desenvolvimento 

de competências e habilidades descritos na BNCC.
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INTRODUÇÃO

Sabemos que o homem, desde os primórdios da história, desenvolve 

instrumentos e ferramentas para resolver problemas práticos do seu cotidiano e facilitar 

muitos aspectos da sua vida. A essas ferramentas e instrumentos denominamos 

tecnologia. Com o passar do tempo, as tecnologias  foram aprimoradas e inovadas, 

agregando diversos instrumentos e ferramentas que possibilitaram maior facilidade 

e comodidade à vida humana.

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) não param de se 

desenvolver e com isso surgem ferramentas potentes, que podem auxiliar o docente 

da matemática no processo de ensino- aprendizagem. As plataformas virtuais 

adaptativas se destacam pelo foco natural na educação e os conteúdos de tais 

plataformas estão cada vez mais acessíveis nos mais diversos idiomas. Ainda, o 

conhecimento da existência de tais plataformas já era presente há algum tempo, 

mas com a necessidade de se criar novas ferramentas de aprendizagem devido 

a pandemia, a tecnologias da informação e comunicação se tornaram importantes 

aliadas dos professores, principalmente para as adequações para as pessoas com 

deficiência.

Ao pensarmos em adaptações para as pessoas com deficiência, 

principalmente a física neuro motora, devemos levar em consideração três aspectos 

que contemplam as principais dificuldades apresentadas por essas pessoas, as 

quais são: as adaptações físicas, linguísticas e sociais.

DESENVOLVIMENTO 

Diante desses avanços tecnológicos, encontramos uma área do 

conhecimento denominada Tecnologia Assistiva (TA). Essa área do conhecimento 

contribui para potencializar as habilidades funcionais de pessoas com deficiências. 

Para tanto, busca recursos, pesquisas, estratégias, práticas, serviços, fabricação 

de instrumentos, produtos e ferramentas que viabilizem a qualidade de vida, 

proporcionando a independência, autonomia, acessibilidade e a inclusão social de 

pessoas com alguma deficiência. Tal área vem sendo desenvolvida por diversos 

profissionais de diferentes campos do conhecimento que interagem para proporcionar 
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melhores condições de vida para sujeitos com deficiência (BRASIL, 2009).

A aplicação da TA é ampla e abrange diferentes aspectos do desenvolvimento 

humano, devido a isso ela se torna uma área do conhecimento, não se restringindo 

a técnicas e métodos isolados adotados para facilitar a vida de pessoas com 

deficiência, mais do que isso, ela busca alternativas que valorizam esse sujeito diante 

da realidade social, econômica e de saúde. A classificação da TA se apresenta em 

onze aspectos gerais que se desdobram em suas especificidades, sendo eles:

[...] Tratamento médico pessoal; Treinamento de habilidades; Órteses e 
próteses; Proteção e cuidados pessoais; Mobilidade pessoal; Cuidados 
com o lar; Mobiliário e adaptações para residências e outras edificações; 
Comunicação e informação; Manuseio de objetos e equipamentos; Melhorias 
ambientais, ferramentas e máquinas; Lazer. [...] (BRASIL, 2009, p. 18).

O avanço tecnológico nunca cessa e está presente nas mais diversas áreas, 

sejam comerciais, científicas ou pedagógicas. Sempre acaba atingindo a população, 

influenciando-a diretamente ou indiretamente por meio de aparelhos eletrônicos, 

melhorias na medicina, no transporte e tantas outras áreas.

Com esse avanço, a facilidade no acesso e compartilhamento de informação 

aumenta de uma maneira gritante; com ele vem também a necessidade de as 

pessoas se adaptarem, seja no trabalho ou no dia a dia. Não seria diferente com os 

profissionais da educação.

Segundo Mendes (2009, p. 1), a Tecnologia da Informação e Comunicação 

pode ser definida como:

(...) um conjunto de recursos tecnológicos que, se estiverem integrados entre 
si, podem proporcionar a automação e/ou a comunicação de vários tipos 
de processos existentes nos negócios, no ensino e na pesquisa científica, 
na área bancária e financeira, etc. Ou seja, são tecnologias usadas para 
reunir, distribuir e compartilhar informações, como exemplo: sites da Web, 
equipamentos de informática (hardware e software), telefonia, quiosques de 
informação e balcões de serviços automatizados.

Percebe-se que em uma área tão abrangente como as TICs, não faltaria 

espaço para a área educacional, principalmente no que tange ao processo de 

ensinagem da matemática. A mediação dos recursos tecnológicos na educação é 

uma realidade inevitável, em ascensão já há algum tempo.

Apesar dos currículos dos cursos de licenciatura atualmente contemplarem 
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disciplinas voltadas para o uso dos softwares computacionais básicos, muitos 

professores remanescentes de formações passadas não possuem tal habilidade 

ou competência técnica. Alguns evitam o uso do computador por diversos motivos, 

geralmente é por não saberem utilizá-lo. O mesmo pode se aplicar a outros dispositivos 

mais modernos como os smartphones e tablets.

Essa aparente recusa da tecnologia por parte de muitos docentes é algo 

muito comum. Segundo Pimentel (2007, p. 6) uma das causas dessa resistência 

deve-se ao forte vínculo às práticas de ensino-aprendizagem, que, por muitas 

vezes, prendem os professores à estrutura burocrática exigida pelas secretarias dos 

respectivos cursos.

Antonio (2014) apresenta uma visão mais ampla do assunto, afirmando que 

essa recusa não diz respeito às novidades tecnológicas ou mesmo à concepção 

teórica de uma escola inovadora e libertária. Ele vai mais além, dizendo que a recusa 

deve-se também à dificuldade e insegurança na transposição desses conceitos para 

metodologias de ensino, práticas efetivas de sala de aula e a falta de ideologias que 

acolham essas novas concepções no cotidiano do fazer pedagógico. Por outro lado, 

há aqueles docentes que não resistem às novidades tecnológicas, que estão sempre 

se atualizando, e os professores mais jovens, que já utilizam a tecnologia em seu 

dia a dia, inclusive em suas aulas, seja para confeccioná-las ou para enriquecê-las 

através de pesquisas, com a utilização da internet, vídeos e filmes.

Utilizar o computador durante as aulas não é uma tarefa fácil, mesmo para 

quem tem experiência com o equipamento. A realidade de cada escola pode influenciar 

muito na hora de se trabalhar com os alunos usando um recurso tecnológico do tipo, 

sendo necessário um bom planejamento, capacitação do docente da matemática e 

talvez toda uma orientação aos alunos, por parte da equipe gestora e professores.

Devemos mobilizar o corpo docente da escola a se preparar para o uso do 
Laboratório de Informática na sua prática diária de ensino-aprendizagem. Não 
se trata, portanto, de fazer do professor um especialista em Informática, mas 
de criar condições para que se aproprie, dentro do processo de construção de 
sua competência, da utilização gradativa dos referidos recursos informatizados: 
somente uma tal apropriação da utilização da tecnologia pelos educadores 
poderá gerar novas possibilidades de sua utilização educacional. (FRÓES, 
2009, p. 4)

Entende-se então que não basta saber utilizar uma ferramenta tecnológica, 
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mas sim mediar a prática docente com o uso da ferramenta para contribuir no 

processo de ensino-aprendizagem.

O conceito da mediação a partir da teoria vygotskyana nos revela que,

O processo de mediação, por meio de instrumentos e signos, é fundamental 
para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, distinguindo o 
homem dos outros animais. A mediação é um processo essencial para tornar 
possível as atividades psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo 
próprio indivíduo (OLIVEIRA, 1997, p. 33).

Na sala da aula e no uso da tecnologia adotada para o ensino da matemática 

devemos pensar primeiramente no assento do aluno. Se o mesmo é condizente com 

suas condições físicas, psicológicas, motoras e linguísticas. É importante perceber a 

posição dos pés, calcanhares e quadris na cadeira, o posicionamento adequado dos 

membros inferiores permitirá o equilíbrio da criança na cadeira, bem equilibrada ela 

não se preocupar em cair. Outro fato a se observar se o sujeito consegue segurar o 

tronco e o pescoço de forma voluntária. Digamos que a pessoa controle o tronco com 

dificuldades, necessitando que toda sua atenção se mantenha no fato de permanecer 

com sua postura de forma adequada, consequentemente não conseguirá prestar 

atenção em outras atividades que lhe forem propostas. Nesse caso, utilizar recursos 

físicos como faixas e cintas, facilitando esse processo é primordial para garantir a 

aprendizagem.

Verificar a necessidade da adaptação física de material, como de lápis, 

cadernos ou recursos de alta tecnologia, como computadores, notebooks ou tablets 

irá depender da condição física de cada sujeito. Na observação com o manejo de 

materiais que sabemos qual é o recurso que será mais viável para sua interação 

com o meio. Durante essa observação o próprio sujeito sinaliza o que melhor facilita 

o seu acesso com o recurso, ouvir atentamente a pessoa é fator primordial para 

adequar seus materiais conforme suas necessidades. Também é importante pensar 

na adaptação de brinquedos, materiais de vida diária e lazer no intuito de propiciar 

a efetiva participação com os signos sociais e culturais, possibilitando a ampliação 

da participação social.

As adaptações físicas têm como objetivo propiciar o sujeito conforto 

sensorial e físico. Ninguém consegue se concentrar em uma determinada atividade 

se sua concentração está toda focada em manter a postura, ou, com medo de que 
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a qualquer momento seu corpo pode apresentar um movimento involuntário que 

prejudicará sua relação com os objetos que o cercam. Muitas vezes a consciência 

da pessoa com deficiência física está voltada ao controle do próprio corpo, deixando 

outros estímulos que o cercam como secundário. Passando despercebido o contato 

com signos sociais que permitiram o desenvolvimento de suas funções psicológicas 

superiores. Estar confortável no ambiente é essencial para que a aprendizagem 

ocorra.

A linguagem possui um papel fundamental na vida dos seres humanos, sendo 

um recurso indispensável para o desenvolvimento do pensamento verbal, categorial 

e abstrato, permitindo o comportamento racional, ações essas especificamente 

humanas. Além disso, a linguagem também permite a comunicação, possibilitando 

ao sujeito as vivências e trocas sociais, que por sua vez viabilizam o desenvolvimento 

tanto da espécie humana, quanto de sua história.

Von Tetzchner e Martinsen (2000) pontuam que desde o período pré-

verbal, crianças com dificuldades na linguagem e comunicação terão um contato 

empobrecido com seus pais, familiares, educadores, sentindo-se muitas vezes 

confusos e incompreendidos. Além disso, poderão ter dificuldades nos aspectos 

relacionados à aprendizagem, visto que para se apropriar dos conhecimentos e 

valores culturais do ambiente em que estão inseridos, necessitarão da interação 

completa com as pessoas ao seu redor.

Os mesmos autores afirmam que pessoas com habilidades comunicativas 

reduzidas, podem ter sérias dificuldades de autonomia e autoestima. O fato de não 

dominarem a linguagem verbal, necessitando sempre do outro para expressar seus 

sentimentos, pensamentos, interesses e desejos, os levam a perder o controle de 

suas vidas. Muitas vezes, o que é dito pelo outro nem sempre é o que a pessoa quis 

realmente falar. A interpretação da linguagem emotiva é muitas vezes equivocada.

Dessa forma, sujeitos com prejuízos na linguagem e comunicação, 

necessitam de recursos que compensem tais dificuldades, possibilitando meios 

alternativos e suplementares de comunicação. Somente ao desenvolver tais 

capacidades linguísticas, eles poderão compreender e interagir com o mundo que 

os cerca, ampliando as possibilidades de expressão referentes às suas próprias 

necessidades, tornando possível o desenvolvimento das funções mais complexas 
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da mente humana.

A Comunicação Aumentativa Alternativa (CAA) é viabilizada como um 

desdobramento da TA, procurando suprir com recursos eficazes, as necessidades 

comunicativas dos sujeitos com algum prejuízo ou defasagem na fala.

Von Tetzchner e Martinsen (2000) conceituam a comunicação alternativa 

da seguinte forma: comunicação alternativa é referente a qualquer tipo de fala, 

que seja expressa na oralidade, como os signos gráficos, gestuais e tangíveis, a 

escrita e o código Morse, ou seja, toda a forma alternativa de comunicação. Já a 

comunicação aumentativa neste contexto é sinônima de comunicação de apoio ou 

complementar. Em outras palavras, corresponde a uma ampliação de possibilidades 

no campo da linguagem. Esta por sua vez tem como objetivo ser o complemento da 

fala do sujeito com grave comprometimento de linguagem. Quando nos referimos a 

Comunicação Aumentativa e Alternativa estamos pensando em diversas estratégias 

para proporcionar a fala, nas suas diversas formas de expressão, que não seja oral, 

promovendo a fala aos sujeitos que não conseguem articulá-la na oralidade. Assim, 

pode ser garantida uma forma de comunicação e desenvolvimento linguístico viável 

para suas necessidades.

Visão dos professores sobre a tecnologia

Apesar dos currículos dos cursos de licenciatura atualmente contemplarem 

disciplinas voltadas para o uso dos softwares computacionais básicos, muitos 

professores remanescentes de formações passadas não possuem tal habilidade 

ou competência técnica. Alguns evitam o uso do computador por diversos motivos, 

geralmente é por não saberem utilizá-lo. O mesmo pode se aplicar a outros dispositivos 

mais modernos como os smartphones e tablets.

Essa aparente recusa da tecnologia por parte de muitos docentes é algo muito 

comum. Segundo Pimentel (2007, p. 6) uma das causas dessa resistência deve-se ao 

forte vínculo às práticas de ensino-aprendizagem, que, por muitas vezes, prendem os 

professores à estrutura burocrática exigida pelas secretarias dos respectivos cursos.

Antonio (2014) apresenta uma visão mais ampla do assunto, afirmando que 

essa recusa não diz respeito às novidades tecnológicas ou mesmo à concepção 

teórica de uma escola inovadora e libertária. Ele vai mais além, dizendo que a recusa 
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deve-se também à dificuldade e insegurança na transposição desses conceitos para 

metodologias de ensino, práticas efetivas de sala de aula e a falta de ideologias que 

acolham essas novas concepções no cotidiano do fazer pedagógico.

Por outro lado, há aqueles docentes que não resistem às novidades 

tecnológicas, que estão sempre se atualizando, e os professores mais jovens, que já 

utilizam a tecnologia em seu dia a dia, inclusive em suas aulas, seja para confeccioná-

las ou para enriquecê-las através de pesquisas, com a utilização da internet, vídeos 

e filmes.

Inovação conservadora

Um cuidado que se deve tomar ao utilizar uma tecnologia em sala de aula, 

envolve saber que ter um equipamento disponível não significa saber usá-lo. Segundo 

Cysneiros (1999, p. 15- 16), define-se inovação conservadora quando uma ferramenta 

cara é utilizada para realizar tarefas que poderiam ser feitas satisfatoriamente por 

equipamentos mais simples (gravadores, retroprojetores, copiadoras, livros e até 

mesmo lápis e papel). O autor completa dizendo que: “São aplicações da tecnologia 

que não exploram os recursos únicos da ferramenta e não mexem qualitativamente 

com a rotina da escola, do professor ou do aluno, aparentando mudanças substantivas, 

quando na realidade apenas mudam-se aparências”.

Apesar disso, não devemos encarar todas as inovações conservadoras 

como erradas. Há algumas muito interessantes, como o uso de projetores para exibir 

apresentações de slides. Outras seriam os vídeos e as videoaulas, atualmente fáceis 

de encontrar sobre os mais variados conteúdos na internet.

(...) para evitar ou superar o uso ingênuo dessas tecnologias, é fundamental 
conhecer as novas formas de aprender e de ensinar, bem como de produzir, 
comunicar e representar conhecimento, possibilitadas por esses recursos, que 
favoreçam a democracia e a integração social. (ALMEIDA & PRADO, 2006).

Não bastando apenas conhecer a ferramenta e saber utilizá-la, o docente 

deve ainda estar disposto a encarar os desafios de integrar a utilização da ferramenta 

nos novos conceitos de aprender e ensinar, que surgem constantemente, à medida 

que a tecnologia avança.
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CONSIDERAÇÕES 

A escolha do melhor método no ensino da matemática para efetivar uma 

via de comunicação capaz de suprir com as necessidades linguísticas do sujeito 

será feita a partir da condição física da pessoa, a facilidade do manuseio e acesso 

com o recurso e a possibilidade de ampliar a autonomia comunicativa do sujeito. 

Quanto mais autônoma for à comunicação da pessoa, mais suas possibilidades de 

desenvolvimento intelectual ela terá. Nesse aspecto, destacamos as formas de CAA 

respaldadas na leitura e escrita, devido ao fato de que a escrita é representação mais 

consistente da linguagem falada. Nem tudo o que pensamos e fazemos conseguimos 

comunicar com pictogramas ou imagens, mas, tudo o que pensamos podemos 

comunicar por meio da escrita. Dessa forma, garantir o acesso à aprendizagem 

da leitura e escrita a sujeitos sem fala oral é possibilitar ao mesma autonomia de 

expressão de suas ideias, de organização do pensamento e consequentemente de 

ampliação de suas condições intelectuais.

Compreender os impactos que as dificuldades intelectuais, auditivas, 

motoras e os prejuízos linguísticos causam à vida de pessoas atendida em educação 

especial nas escolas é primordial para pensarmos em estratégias pedagógicas que 

promovam o seu desenvolvimento intelectual da matemática. 
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