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Apresentação

O livro “Debates Contemporâneos: Temas Interdisciplinares” – Volume 

3, reuni discussões de temáticas transversais, que se apresentam como assuntos 

importantes e que requerem maior visibilidade, principalmente no contexto ho-

dierno. O primeiro capítulo, intitulado “Efeitos Econômicos da Implementação 

de Novas Instituições Públicas de Ensino Superior sobre a Economia Local”, 

escrito por Sâmia Nagib Maluf e Mafudje Seide, analisa a interferência da im-

plementação de Campis de Universidades e de Institutos Federais no Estado do 

Ceará em economias locais, em uma curta escala de tempo.

No capítulo “A Arte de Ensinar e o Uso das Ferramentas Digitais: Desa-

fios Enfrentados pelos Docentes em Tempos de Pandemia, Jairo Conceição da 

Silveira dos Santos e Mauricio Ramos Lutz discutem sobre o a utilização de 

ferramentas digitais, sobretudo do Google Classroom, nas aulas de dois com-

ponentes curriculares: Ciências e Biologia. O período de investigação desta 

pesquisa ocorre durante o isolamento social decorrente da pandemia do Co-

vid-19. A área de estudo desde trabalho corresponde às instituições de ensino 

localizadas no espaço urbano de Francisco de Assis, Rio Grande do Sul.

Gabriel Christino Borges, no capítulo “A incorporação na Umbanda: sua 

Manifestação Sagrada”, aborda um assunto muito pouco explorado pela comu-

nidade acadêmica: a noção de incorporação dentro de um terreiro umbandista. 

Explora a concepção de incorporação como sendo um fenômeno que, segundo 

o autor, está atrelado à mediunidade e ao sagrado. Aponta para a necessidade 

de rompimento de preconceitos que atravessam a presente religião e, ao mesmo 

tempo, o prazer daqueles sujeitos que vivem e cultuam a mesma como algo que 

traz a transcendência humana e uma maior conexão com diferentes manifesta-

ções espirituais. 



No capítulo “A Sala de Aula enquanto um Espaço de Vida: Breves Re-

flexões”, Adriani Dias da Silva e Gabriel Christino Borges sinalizam para a 

relevância de dar visibilidade aos indivíduos que compõe a comunidade esco-

lar, refletindo a respeito de vários aspectos que envolvem a escola, apontando 

para os desafios e oportunidades que envolvem as instituições educativas. O 

trabalho procura refletir sobre a importância das vivências, trocas de saberes e 

de afetos dos diferentes sujeitos dentro da sala de aula, corroborando, direta ou 

indiretamente, para a construção da cidadania.

No capítulo “Origem das Famílias atingidas por Barragens e do Movi-

mentos dos Atingidos por Barragens – MAB: Uma Breve Contextualização 

Teórica”, Alessandra Regina Müller Germani e Jacir João Chies dialogam e 

aprofundam, por meio da pesquisa bibliográfica, a problemática que diz respei-

to ao surgimento de famílias que foram e estão em situações de rompimento de 

barragens. Além disso, expõe os intentos do MAB e discute sobre as lutas pela 

terra que são oriundas dessa realidade. 

Para finalizar, Antonio Pereira Santos, no capítulo “Transtornos da Apren-

dizagem: um estudo acerca da dislexia”, discorre sobre um assunto muito per-

tinente na contemporaneidade, sobretudo para a construção de uma educação 

mais inclusiva: a dislexia. O autor define, através da revisão de literatura, o que 

vem a ser a dislexia, apresenta os desafios enfrentados pelos alunos que são 

diagnosticados com esse transtorno e as maneiras de trabalhar para que ocorra, 

de maneira mais efetiva, a escolarização e inclusão desses estudantes no espaço 

escolar. 

Desejamos a todos e todas uma ótima leitura!

Ivanio Folmer
Gabriella Eldereti Machado

Lucian Armindo da Silva Brinco
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CAPÍTULO 1 

EFEITOS ECONÔMICOS DA 
IMPLANTAÇÃO DE NOVAS 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE 
ENSINO SUPERIOR SOBRE A 

ECONOMIA LOCAL
Sâmia Nagib Maluf

Mafudje Seide

Doi: 10.48209/978-65-5417-051-1

Introdução

A educação é considerada, pela teoria, como mecanismo importante no 

processo de crescimento e desenvolvimento local e regional. Desta feita, a 

Instituição de Ensino Superior (IES) apresenta efeitos de curto e longo prazo sobre 

a economia local e protagoniza impactos sobre o processo de desenvolvimento 

regional por possibilitar o estreitamento de vínculos com vistas à construção de 

soluções para os problemas da região (FERNANDES, 2009). 

O impacto econômico das universidades é um tema tradicional na 

literatura sobre desenvolvimento regional, entretanto pouco explorado, seja 
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nos estudos nacionais ou nos internacionais, que utilizam preponderantemente 

a metodologia de multiplicadores de gastos e de matrizes insumo-produto. 

Estudos avaliativos que explorem outras metodologias são desejáveis para 

adensar a literatura, uma vez que a avaliação de políticas públicas se constitui 

como um dos ciclos ou fases da teoria das políticas públicas e tem sido 

reconhecida, cada vez mais, a sua importância nas sociedades democráticas, 

nos processos de implementação das ações estatais (ALMEIDA; GOMES, 

2018; RAMOS; SCHABBACH, 2012; RUA, 1998; TREVISAN; BELLEN, 

2008).

No Brasil, nas últimas duas décadas, ocorreu uma forte expansão da 

rede pública de Ensino Superior, aumentando consideravelmente o número de 

instituições, cursos de graduação e vagas ofertadas. O governo federal começou, 

no final da década de 1990, a implantar uma série de políticas para aumentar a 

oferta de IES. 

O estado do Ceará, por apresentar um déficit de Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES), recebeu, ao longo desse tempo, várias unidades 

acadêmicas federais, seja através da criação (sede) ou da ampliação de unidades 

(campi).

Considerando que inexiste estudo que abarque todo esse período de tempo 

(últimos 20 anos) e a região específica (Ceará), além de contemplar tanto as 

Universidades Federais (UFEDs) quanto os Institutos Federais do Ceará (IFCE), 

em termos de sede e campi, esta pesquisa tem por objetivo cobrir essa lacuna, 

fazendo uso da coleta de dados de variáveis anuais, em detrimento daquelas 

realizadas a cada dez anos, indisponíveis devido à pandemia de Covid-19, mas 

que, nem por isso, deixam de agregar à literatura contribuições relativas às IES 

que não foram contempladas nos estudos nacionais anteriores. Logo, o estudo 

parte da seguinte pergunta de pesquisa: quais são os efeitos de curto prazo da 
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implantação dos campi das Universidades e dos Institutos Federais no Ceará 

sobre as economias locais? 

A próxima seção apresenta a nova teoria de desenvolvimento econômico 

para o caso das universidades; posteriormente aborda-se o processo de expansão 

do Ensino Superior brasileiro; em seguida, descreve-se a estratégia empírica; 

logo após, trazem-se a apresentação e a discussão dos resultados; e, por fim, 

realizam-se as considerações finais. 

Nova Teoria de Desenvolvimento Econômico: O 
Caso Das Universidades

Com vistas a desenvolver uma teoria de crescimento econômico 

sustentável, Romer (1986) parte dos retornos crescentes como modelo de 

equilíbrio competitivo com mudanças tecnológicas endógenas, de crescimento 

de longo prazo, e demonstra que o conhecimento seria o insumo na produção, 

com essas características em termos de retornos. Segundo Lucas Junior (1988), 

o sucesso da teoria de desenvolvimento econômico dependeria da identificação 

dos mecanismos que fossem consistentes com um crescimento sustentável e 

com a diversidade sustentada dos níveis de renda, ressaltando que não existe 

um padrão de crescimento que acomode todas as economias. Desta feita, a 

teoria deve permitir a captura de algumas forças para mudanças nesses padrões 

e um mecanismo que permita que essas forças operem. Romer (1990) avança 

ao desenvolver um modelo de crescimento impulsionado por mudanças 

tecnológicas advindas de decisões de investimento intencionais de agentes 

maximizadores de lucro. Consequentemente o estoque de capital humano 

determinaria a taxa de crescimento e a integração nos mercados mundiais 

aumentaria a taxa de crescimento econômico e não dependeria do tamanho 

populacional. 
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A partir desses avanços, surge a Nova Teoria de Crescimento Econômico 

(NTCE). Nessa perspectiva, o crescimento é considerado como resultado das 

forças econômicas endógenas nos sistemas de mercado descentralizados, que 

protagonizam a possibilidade de uma trajetória de crescimento sustentável, 

baseada nas suas forças internas, a considerar: inovação tecnológica endógena, 

como o esforço dos agentes produtivos na maximização dos seus lucros; capital 

humano, como estoque de conhecimento dos agentes econômicos e os arranjos 

institucionais; incluem-se a política governamental e a sociedade civil (SILVA 

FILHO; CARVALHO; BARBOSA, 2001). 

Yusuf e Nabeshima (2007) consideram a importância da implantação de 

uma universidade para o desenvolvimento regional, considerando as parcerias 

com o setor privado, além da geração de empregos diretos e indiretos e dos 

investimentos em infraestrutura. 

Florax (1992) considera que a presença de uma instituição de ensino 

(universidade) sobre a economia local promove impactos de duas naturezas. 

O primeiro, de curto prazo, denominado por efeito-gasto; e o segundo, de 

longo prazo, designado por efeito-conhecimento. O efeito de curto prazo é 

decorrente do aumento da demanda por produtos e serviços diretos e indiretos, 

em função da criação e funcionamento da instituição, levando a que ocorra 

um aumento da renda local. Desta feita, os impactos esperados equiparam-

se ao efeito do estabelecimento de um empreendimento de nível estruturante. 

A extensão dos efeitos de longo-prazo esperada dependerá da capacidade de 

atração e retenção do capital humano na economia local, para que as melhorias 

dos processos produtivos e dos serviços e a atração de novos empreendimentos 

sejam reverberadas na economia, revitalizadas e retroalimentadas. 
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Estudos e Principais Resultados

Os estudos empíricos internacionais e nacionais sobre os impactos 

econômicos da criação das universidades sobre a economia local estão 

compilados e apresentados no Quadro 1, segundo a metodologia e os resultados 

encontrados. 

Quadro 1 – Estudos empíricos internacionais e nacionais dos impactos da                 
criação da IES sobre a economia local

Autores Metodologia Resultados encontrados

Leslie e 
Slaughter 

(1992) como 
citado em
Barbosa, 
Petterini 
e Ferreira 

(2020)

Buscaram mensurar o impacto 
da Indiana University Southeast, 
nos Estados Unidos da América 
(EUA), na economia regional da 
região onde a universidade está 
localizada. Utilizaram multipli-
cadores de gastos re-gionaliza-
dos para mensurar o impacto 
de curto prazo dos novos campi 
nos gastos da região, incluindo 
os gastos da universidade, dos 
professores, dos alunos e dos 
em-preendimentos comerciais 
existentes na re-gião. Também 
buscaram mensurar o im-pacto 
da universidade sobre a criação 
de empregos em tempo integral.

Impacto médio de US$ 1,82 para 
cada US$ 1,00 gasto e a criação 
de 53 novos empregos para cada 
US$ 1 milhão gastos diretamen-
te pela  Indiana University Sou-
theast nos EUA. Concluíram que 
a universidade é um dos princi-
pais empreendi-mentos institu-
cionais para fomentar a econo-
mia local, por estimular e agregar 
valores aos negócios locais, am-
plia a base de crédito da área e 
gera um número significativo de 
empregos em tempo integral.
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Fernandes 
(2009)

Mensura o impacto econômico 
e de desenvolvimento nos muni-
cípios de Bragança e Mirandela, 
em Portugal, pela implantação 
do Instituto Politécnico de Bra-
gança (IPB), com dados de 2007. 
Abordagem, pelo lado da deman-
da, o modelo American Council 
on Education (ACE)1. Analisa 
quatro fontes de impacto direto: 
gastos locais relacionados com 
a IES, trabalhadores (docentes e 
técnicos), estudantes e visitantes. 
A estrutura simplificada buscou 
reduzir o número de fontes de in-
formação utilizadas, o tempo e os 
recursos consumidos na aplicação 
do modelo ACE, mas considera as 
mesmas fontes de impacto. Lado 
da oferta (longo prazo): modelo de 
Bluestone (1993)2. 

O modelo ACE apontou um im-
pacto total de €54,9 milhões (= 
8,7% do PIB/dois municípios), 
criação de cerca de 2.400 em-
pregos e, para cada €1,00, gerou 
€2,46. Impacto total da estru-
tura simplificada: €52 milhões 
(=8,2% do PIB/duas cidades), 
criação de 3.380 empregos e, 
para cada € 1,00, gerou € 2,33. 
Efeitos de longo prazo: durante 
43 anos, serão geradas receitas 
tributárias de €10,4 milhões. Au-
mento do capital humano: € 30,5 
milhões. PIB aumenta para € 61 
milhões (9,7% do PIB total/duas 
cidades) e a 2,7% da região.

1 Caffrey e Isaacs (1971) propuseram uma abordagem simplificada, mantendo uma perspectiva 
conservadora dos pressupostos e rigor das fontes de dados para obter mais facilmente o impacto 
econômico de uma IES sobre a economia local. 
2 Considerado, na literatura, pioneiro dos estudos sobre o impacto a longo prazo (ou impacto pelo 
lado da oferta) em uma determinada região onde o capital humano é de suma importância, através 
do estudo de impacto da Universidade de Massachusetts. “A grande contribuição do Modelo de 
Bluestone é o fato de considerar que os graduados que vão ganhar mais vão também gastar mais 
e, desta forma, as regiões beneficiarão de um maior movimento nos negócios locais, beneficiando 
também o Estado, pois poderá arrecadar mais impostos (sobre o rendimento e/ou sobre as vendas” 
(FERNANDES, 2009, p. 42).
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Kureski 
e Rolim 
(2012)

Técnica de insumo-produto, uti-
lizando a matriz insumo-produto 
brasileira de 2005 para mensu-
rar o impacto de curto prazo das 
UFEDs na economia brasileira. 
As variáveis utilizadas foram as 
seguintes despesas: custeio, in-
vestimento – construção civil e 
investimento – e outras despesas.

Efeito-gasto de R$ 1,94 sobre a 
renda média municipal para cada 
unidade – R$ 1,00 investido no 
campus universitário.

Vinhais 
(2013)

Método de diferença em diferen-
ças para avaliar a expansão das 
redes de UFEDs, incluindo os no-
vos campi, no período de 2000 a 
2010. Variáveis: renda domiciliar 
per capita, população residente, 
população entre 18 e 24 anos de 
idade com ensino médio com-
pleto ou incompleto, localização 
do município (urbano ou rural), 
distância do município da capital, 
matriz de vizinhança especial, 
microrregião e áreas comparadas 
pelo IBGE e o IDH.

Efeito de tratamento positivo de 
3,3% sobre a renda domiciliar 
per capita municipal. O efeito 
encontrado para os municípios 
com até 65 mil habitantes foi de 
5,2% sobre a renda domiciliar 
per capita.

Faveri, 
Petterini 

e Barbosa 
(2018)

Método de diferenças em dife-
renças para mensurar os efeitos 
da expansão dos IFs sobre a eco-
nomia local no período de 2000 
a 2010. Variáveis utilizadas: PIB 
per capita municipal, renda per 
capita municipal em salários mí-
nimos (SM), salário médio dos 
trabalhadores formais em SM, 
anos de escolaridade da popu-
lação com até 24 anos, taxa de 
desocupação, taxa de empregos 
formais, taxa de emprego públi-
co e de nível superior.

Impacto de 28% do aumento do 
PIB per capita nos municípios 
com até 70 mil habitantes. Efei-
to de 10% sobre o salário médio 
municipal, sobre as unidades de 
análise tratadas há mais tempo 
(final de 2003 a início de 2004), 
independentemente da popula-
ção. Aumento de 5% do nível da 
escolaridade da população adul-
ta.
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Niquito, 
Ribeiro e 
Portugal 
(2018)

Método de diferenças em diferen-
ças para mensurar o impacto da 
criação das UFEDs no período de 
2000 a 2010. Variáveis utilizadas: 
dependentes: renda domiciliar per 
capita municipal a valores cons-
tantes de agosto de 2010, nível de 
escolaridade da população adulta, 
taxa de fecundidade total e o Índi-
ce de Gini. Variáveis independen-
tes: proporção de homens sobre a 
população, proporção de brancos 
e amarelos sobre a população, 
proporções de pessoas por faixa 
etária; habitantes e densidade de-
mográfica.

Efeito de 3,57% sobre a renda 
domiciliar per capita municipal. 
Quanto à taxa de fecundidade, 
registrou-se uma piora de 0,05%, 
isto é, a queda de número médio 
de filho por mulher. Observou-se 
aumento na concentração de ren-
da e do Índice de Gini em 1,53 
pontos nas unidades que recebe-
ram tratamento.

Barbosa et al. 
(2020)

Técnica de pareamento por esco-
re de propensão e posteriormente 
a estimação do efeito tratamento 
sobre tratados (municípios brasi-
leiros com campus universitário 
federal e o ano de implantação 
até 2010). Variáveis: vagas ofer-
tadas; receita corrente municipal 
per capita; população total e per-
centual de pessoas em situação 
de extrema pobreza; renda do-
miciliar per capita; percentuais 
da população em domicílios com 
energia elétrica e da população 
de 25 anos ou mais com ensino 
médio completo; PIB per capita 
municipal.

A expansão da rede federal das 
UFEDs no Brasil provocou im-
pacto sobre a renda domiciliar 
per capita dos municípios que 
receberam novos campi entre 
3,47% e 5,82% em média. O es-
tudo não identificou efeito signi-
ficativo sobre o PIB.
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Casqueiro, 
Irffi e Silva

(2020)

O método de pareamento foi 
usado para a escolha dos municí-
pios e para identificar os fatores 
que influenciaram essa escolha. 
O método de pareamento com 
escore de propensão foi utiliza-
do para a construção do grupo de 
controle mais próximo do grupo 
de tratamento quanto possível. 
Para estimação dos efeitos uti-
lizou-se o método de diferenças 
em diferenças. 

Fatores influenciadores na es-
colha dos municípios: popula-
ção superior a 50 mil habitantes 
e possuem influência na região 
(importância do PIB). Efeitos 
sobre os indicadores: redução do 
percentual de pobres nos municí-
pios em 1.5 per capita; evidência 
fraca de aumento da renda per 
capita; percentual de ocupados 
em nível superior e com nível 
médio.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2022).

O Caso Brasileiro 

Desde o final dos anos 1990, a política pública de Ensino Superior brasileira 

sofreu alterações significativas que levaram a um redimensionamento da missão 

das instituições, deixando em evidência a função das IES para responder às 

demandas do mercado, por meio da oferta dos serviços de ensino, pesquisa e 

extensão (BRUNE; BIDARRA, 2015). Segundo Vinhais (2013), o Brasil iniciou, 

no final da década de 1990, uma política pública de expansão da oferta de Ensino 

Superior público, que se concentrou em três fases, como apresentado pelo Quadro 

2.



18

Pesquisas e Escritas Interdisciplinares: Olhares Contemporâneos

Volume III

Quadro 2 – Expansão do Ensino Superior público

Fase Descrição

1ª. fase: 1998 a 2002 Aumento das vagas nas UFEDs existentes.

2ª. fase: de 2003 a 2006
Programa Expansão Fase I

Objetivo: promover a democratização do 
acesso ao Ensino Superior público. 
Criação de diversas novas UFEDs.

3ª. fase: Programa de Apoio 
a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades 
Federais (Reuni) – Decreto nº 

6.096/2007

Objetivo: ampliar o acesso por meio
 do aproveitamento das estruturas físicas

e humanas existentes.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados pesquisados (2022).

A primeira fase atuou especificamente sobre o aumento de vagas, 

considerando a estrutura das unidades acadêmicas existentes. Entretanto, 

considerando o estado físico das universidades públicas brasileiras e a identificação 

da necessidade de ampliação da oferta de acesso ao Ensino Superior, iniciou-se 

a segunda fase do Programa de Expansão através da interiorização dessa oferta, 

para também corrigir as assimetrias regionais em termos tanto de ampliação das 

vagas quanto de democratização do seu acesso. 

A terceira fase caracterizou-se pela instituição do Reuni, com o objetivo 

de garantir as condições necessárias tanto para a ampliação ao acesso quanto 

para a permanência na Educação Superior; manutenção da qualidade através 

das inovações acadêmicas; promoção da articulação dos diferentes níveis de 

ensino (graduação, pós-graduação, educação básica e educação profissional e 

tecnológica); e, por fim, otimização dos recursos humanos e de infraestrutura das 

IFES (CASQUEIRO et al., 2020). 



18 19

Pesquisas e Escritas Interdisciplinares: Olhares Contemporâneos

Volume III

Segundo Trevizan e Torres (2020), a contrapartida das UFEDs e dos IFES 

para o aumento dos investimentos governamentais concentrou-se no compromisso 

com a ampliação da oferta de vagas e de cursos; na reestruturação dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC) na perspectiva da atualização das disciplinas e 

das suas metodologias de ensino e alinhamento da carreira com o mercado de 

trabalho; na flexibilidade no itinerário formativo dos discentes. 

Considerando a estratégia brasileira adotada durante o período analisado 

(últimos 20 anos), o Gráfico 1 ilustra a evolução do quantitativo de UFEDs 

nacionais.

Gráfico 1 – Evolução das sedes das UFEDs brasileiras ativas por localização: 
capital e interior (2000-2020) .

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MEC/INEP (2022).

Pelo Gráfico 1, em termos longitudinais, comparando o ano de 2000 com o 

de 2020, observou-se um crescimento total de 74,35% das sedes das UFEDs bra-

sileiras. Considerando a localização houve um aumento de 208,33% de sedes 

de UFEDs no interior. Em 2020, passaram a existir 46% de sedes de UFEDs 

localizadas nas capitais brasileiras e 54% delas localizadas no interior. Em 2013, o 

percentual de UFEDs nas capitais e no interior iguala-se e permanece o percentual 
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das capitais e a aumentar o percentual de UFEDs no interior, chegando, em 2020, 

aos patamares mencionados anteriormente. Esse resultado vai de encontro com o 

objetivo da política pública de expansão e de interiorização das UFEDs. O Gráfico 

2 apresenta a expansão das UFEDs nacionais, segundo as regiões brasileiras.

Gráfico 2 – Expansão das sedes UFEDs brasileiras ativas, em termos regionais 
(2000 a 2020)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MEC/INEP (2022).

Pelo Gráfico 2, observa-se em 2000 uma distribuição regional brasileira, 

em relação ao quantitativo total de sedes das UFEDs, em que 15,4% estão 

localizadas no Norte; 25,6% no Nordeste; 33,3% no Sudeste; 15,4% no Sul; e 

10,3% no Centro-Oeste. Após duas décadas da política pública, a distribuição 

regional passa a ser de 15% no Norte; 29,0% no Nordeste; 28,0% no Sudeste; 

16,0% no Sul; e 12,0% no Centro-Oeste, ou seja, a implantação das UFEDs 

buscou reduzir essa assimetria de distribuição regional. O Gráfico 3 apresenta 

a expansão dos IFES no Brasil, levando em consideração os quantitativos das 

suas unidades acadêmicas e administrativas e polos de inovação.
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Gráfico 3 – Criação dos IFES brasileiros por sede administrativa, campi acadê-
micos e polos de inovação por unidade da federação (Lei nº 11.892/2008)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MEC/INEP (2022).

Através do Gráfico 3, pode-se acompanhar a evolução das sedes dos IFES, 

considerando a localização na capital e interior. Observa-se que ocorreu um 

aumento total de 263,64% ao longo das duas décadas.

Estratégia Empírica 

Com vistas a alcançar o objetivo da pesquisa, adotou-se a metodologia 

de dados em painel, indicada para observações longitudinais, para melhor 

captura de possíveis heterogeneidades individuais (BLAIKIE; PRIEST, 2019; 

BRYMAN; 2015). As unidades de análise consideradas foram os 184 municípios 

que compreendem o estado do Ceará, identificando aqueles em que foram 

instituídas as UFEDs ou campus e aqueles com IFCE ou campus, identificando 

a data de implantação de cada um deles no período de 2000 a 2020. 

Os dados foram coletados nas diversas bases e plataformas disponibilizadas, 

preponderantemente os do IBGE, sendo que, quanto aos dados que dependem da 

coleta através do Censo Demográfico, foram considerados os valores estimados 

pelo IBGE para o período de 2020. O Quadro 3 descreve as variáveis utilizadas.
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Quadro 3 – Descrição as variáveis

Variáveis Descrição

Variáveis dependentes

Logaritmo do PIB 
per capita (PIBpc)

Logaritmo da razão do PIB sobre a população (total 
ou estimada).

Logaritmo da Renda 
Média Domiciliar em

 Salário Mínimo 
(RMD_SM)

Logaritmo da soma dos rendimentos mensais recebidos 
por moradores, em termos de SM, dividido pelo núme-
ro total dos moradores no domicílio.

Logaritmo do Salário 
Médio Real (SLR)

Logaritmo da soma dos rendimentos mensais recebidos 
por moradores, em termos de SM, dividido pelo núme-
ro total dos moradores no domicílio.

Logaritmo da Taxa de 
Emprego Formal (TEF)

Logaritmo da razão entre os números de empregos 
formais sobre a população economicamente ativa.

Logaritmo da Taxa de 
Emprego Público (TEP)

Logaritmo da razão entre os números de empregos 
formais no setor público sobre a população economi-
camente ativa.

Logaritmo do Índice 
de Desenvolvimento 

Municipal Total (IDMT)

Logaritmo do IDMT: a mensuração é baseada em um 
conjunto de trinta indicadores agregados em quatro 
grupos: Primeiro grupo: indicadores fisiográficos, 
fundiários e agrícolas. Segundo grupo: indicadores 
demográficos e econômicos. Terceiro grupo: indica-
dores de infraestrutura de apoio. Quarto grupo: indi-
cadores sociais.

Variáveis independentes

Existência de UFED

Variável dummy: assume o valor de 1 a partir do ano 
em que iniciaram as atividades acadêmicas e, valor 0, 
para os municípios que não receberam as UFEDs ou 
para os anos anteriores ao início das atividades delas. 
Considerou-se não somente o campus, mas também 
os campi, no Ceará.
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Existência de IFES

Variável dummy: assume o valor de 1 a partir do ano 
em que iniciaram as atividades acadêmicas e, valor 
0, para os municípios que não receberam os IFES ou 
para os anos anteriores ao início das atividades deles. 
Considerou-se não somente o campus, mas também 
os campi, no Ceará.

Variáveis de controle

Logaritmo da população 
(estimada: 2011 a 2020)

Estimativas do número total de habitantes nos anos de 
2011 a 2020 e nos anos anteriores àqueles registrados 
pelo Censo Demográfico que é computado a cada dez 
anos.

Logaritmo da densidade de-
mográfica (estimada para o 
período de 2011 a 2020)

Quociente da população total do município pela área 
em km2 (extensão territorial do município), que, por 
depender da população, também será considerada 
aquela que estiver atrelada ao período de 2011 a 2020.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE, RAIS e Ipece (2022).

Para verificar os efeitos de curto prazo da criação das UFEDs e/ou IFCE 

sobre as economias locais, o modelo descrito pela equação 1 foi assim estimado: 

Yi,t = β0 + β1*PIBpci,t + β2*RMD_SMi,t + β3*SMRi,t + β4*TEF,t + β5*TEPi,t + β6*IDMTi,t 
+ β7*CNTit+ ei,t                                                                                    (1), onde:

Yi,t  =  Municípios que receberam UFED e/ou IFCE(i) e no ano de sua criação(t) em dado 
tempo.

β0  = O valor do intercepto.

β1*  =  Coeficiente de inclinação da reta para a variável explicativa associada ao PIB per 
capita, em dado tempo, t, e para cada município cearense, i.

β2*  =  Coeficiente de inclinação da reta para a variável explicativa associada à Renda 
Média Domiciliar em Salário Mínimo, em dado tempo, t, e para cada município cearense, 
i.

β3*  =  Coeficiente de inclinação da reta para a variável explicativa associada ao Salário 
Médio Real, em dado tempo, t, e para cada município cearense, i.
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β4*  =  Coeficiente de inclinação da reta para a variável explicativa associada à Taxa de 
Emprego Formal, em dado tempo, t, e para cada município cearense, i.

β5*  =  Coeficiente de inclinação da reta para a variável explicativa associada à Taxa de 
Emprego Público, em dado tempo, t, e para cada município cearense, i.

β6* = Coeficiente de inclinação da reta para a variável explicativa associada ao IDM-To-
tal, em dado tempo, t, e para cada município cearense, i.

β7* = Coeficiente de inclinação da reta para as variáveis de controle associadas à Popu-
lação e Densidade Demográfica, em dado tempo, t, e para cada município cearense, i.

μi  =  Representa um termo de erro aleatório independente e distribuído de forma idêntica, 
para cada unidade de governo local, i.

ei,t =  Relata o termo de erro para cada unidade, i, por um determinado tempo período, t.

Considerando o desenho de pesquisa, o banco de dados compõe-se de 

3.680 observações iniciais; depois de transformadas, as variáveis resultaram em 

905 observações. Em termos de municípios, as unidades de análise consideradas 

para as UFEDs foram de que 86 municípios receberam ou sede ou campus e 93 

municípios não receberam. Em relação aos IFES, no estado do Ceará (IFCE), as 

unidades de análises estão identificadas como sendo 89 que receberam campus 

e 93 municípios que não receberam nem sede nem campi. 

O modelo descrito pela Equação 1 considera como variáveis dependentes as 

variáveis Dummy, da existência de UFED e IFCE; como variáveis independentes 

ou explicativas o PIB per capita; Renda Média Domiciliar em Salário Mínimo; 

Salário Médio Real; Taxa de Emprego Formal (TEF); Taxa de Emprego Público 

(TEP) e Índice de Desenvolvimento Municipal Total (IDMT); como variáveis 

de controle, foram consideradas a População Total ou Estimada para cada 

município cearense, em cada período de tempo (ano) considerado no estudo, 

e a Densidade Demográfica Total ou Estimada (hab/km2) de cada unidade de 

análise (cidade cearense), para cada um dos anos analisados. A transformação 

logarítmica na base 10 das variáveis foi realizada para assegurar a distribuição 

normal da amostra e redução do número de valores discrepantes. Para realizar a 
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análise de regressão para dados em painel, adotou-se o procedimento de regressão 

multivariada, Generalised Linear Model (GLM), para testar a relação entre as 

variáveis independentes (explicativas) e as dependentes (existência de UFEDs 

e dos IFES) cearenses. As variáveis dependentes são categóricas e necessárias 

para a estimação da regressão dentro do modelo dos efeitos fixos. Por se tratar 

de uma regressão múltipla para grandes amostras, fez-se necessária a realização 

do teste F-Wald para assegurar a inexistência de viés dos erros estimados, o que 

pode garantir padrões robustos de inferência estatística. O valor p ≤ 0.05 foi 

considerado para a inferência sobre a significância dos parâmetros do modelo 

estudado. Esses estudos foram realizados através do Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 26. 

Resultados e Discussão

Enquadramento

Considerando que o objeto de estudo da pesquisa concentrou-se no Ceará, 

os Gráficos 4 e 5 ilustram a evolução tanto das UFEDs (sede e campi) quanto 

dos IFES (sede e campi). 

Gráfico 4 – Evolução das UFEDs ativas no Ceará (sede e campi) da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) (2000 a 2020)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do site da UFC (2022).
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O Gráfico 5 apresenta a evolução da sede e campi no Ceará relativa à 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) 

e à Universidade Federal do Cariri (UFCA), que foram criadas no período 

estudado. 

Gráfico 5 – Evolução das UFEDs ativas no Ceará (sede e campi) da Unilab e 
UFCA (2000 a 2020)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do site da Unilab e da UFCA (2022).

O primeiro gráfico, à esquerda, refere-se ao início das atividades 

acadêmicas da Unilab, localizadas no interior do Ceará. Salienta-se que o 

campus das Auroras está instalado entre os municípios de Redenção e 

Acarape. O gráfico da direita ilustra a sede e campi da Universidade Federal 

do Cariri (UFCA). Ressalta-se que os campi do Juazeiro do Norte, Barbalha 

e Crato foram campi da UFC até a data da criação da UFCA pela Lei Federal 

nº 12.826, de 2013, como universidade autônoma; a partir desse ano, esses 

campi passaram a integrar a UFCA. O Gráfico 6 ilustra a distribuição dos 

IFES no estado do Ceará em termos de ano do funcionamento de cada uma das 

unidades acadêmicas. 
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Gráfico 6 – Evolução dos IFES ativos (sede e campi) no Ceará (2000 a 2020)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados IFCE em números (2022).

Resultados estatísticos

Consoante a estratégia empírica adotada para o estudo, os resultados foram 

compilados em tabelas e serão discutidos nesta seção. A Tabela 1 apresenta a 

estatística descritiva do modelo.

Tabela 1 – Estatística descritiva

N Mean Std. 
Dev. Minimum Maximum

Variáveis dependentes 3.6425 0.31094 2.97 4.94

PIB per capita (log) 905 0.4549 0.88321 -0.46 6.24

Remuneração média – SM 
(log) 905 3.2247 0.02071 3.20 3.27

Taxa emprego formal (log) 905 1.5634 0.01315 1.54 1.58

Taxa emprego público (log) 905 1.1051 0.01340 1.09 1.13

IDM (log) 905 1.3696 0.16590 0.78 1.88
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Variáveis independentes

Existência UFED 905 0.0378 0.19070

Existência IFCE 905 0.0611 0.23950

Variáveis de controle 

População estimada (log) 905 4.3714 0.36926 3.55 6.43

Densidade estimada (log) 905 1.6041 0.35195 0.77 3.00

Ano 905 2010 6.056 2000 2020

Fonte: Elaboração própria através do SPSS – versão 26 (2021).

A Tabela 2 apresenta os resultados da regressão para o estudo dos efeitos 

sobre a economia local, a partir da criação ou implantação de UFED e/ou IFES 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

Tabela 2 – Regressão para os efeitos de existência de UFED e IFCE sobre a 
economia local

Variáveis 
dependen-

tes/
independen-

tes e
controle

PIB
per capita 

(log)

Rem.
Média

SM 
(log)

Salário 
Med. Real 

(log)

Taxa 
emprego 
formal 
(log)

Taxa 
emprego 
público 

(log)

IDM 
(log)

Intercepto 0.000*
(212.722)

0.000*
(19.205)

0.000*
(1118.070)

0.000*
(1024.436)

0.000*
(60.000)

0.941
(0.006)

Existência 
UFED

0.660
(0.194)

0.001*
(10.500)

0.750
(0.101)

0.413
(0.671)

0.392
(0.732)

0.414
(0.667)

Existência 
IFCE

0.016*
(5.859)

0.598
(0.279)

0.614*
(0.254)

0.475*
(0.511)

0.466*
(0.531)

0.232*
(1.430)
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Variáveis de 
controle 

População 
estimada 

(log)

0.000*
(169.342)

0.000*
(79.934)

0.883
(0.022)

0.913
(0.012)

0.917
(0.011)

0.000*
(286.057)

Densidade 
estimada 

(log)

0.354
(0.861)

0.530
(0.394)

0.931
(0.008)

0.840
(0.041)

0.837
(0.042)

0.443
(0.590)

Ano 0.000*
(231.659)

0.000*
(18.765)

0.000*
(2044.304)

0.000*
(729.330)

0.000*
(21.226)

0.990
(0.000)

Obs.: 

R-Squared 0.000*
(13.039)

0.000*
(1.052)

0.000*
(0.158)

0.000*
(0.074)

0.000*
(0.003)

0.000*
(8.771)

Degrees of 
freedom 5 5 5 5 5 5

F-Wald 0.000*
114.129

0.000*
(40.300)

0.000*
(410.619)

0.000*
(146.638)

0.000*
(4.484)

0.000*
(98.076)

* sig. p < 0.5
F-statistics in parentheses

Fonte: Elaboração própria a partir do SPSS – versão 26 (2021).

Observa-se que, pelo modelo estudado, considerando hierarquicamente 

os resultados estatisticamente significativos, a variável que é afetada pelo início 

das atividades acadêmicas (criação) tanto das UFEDs (sede e campi) quanto dos 

IFES (sede e campi), no estado do Ceará, é a Remuneração Média em termos 

de SMs, conforme evidenciado pela Tabela 2. Resultado esse que corrobora 

o encontrado e elencado no Quadro 2, em Faveri et al. (2018). Apesar de este 

estudo ter utilizado como estratégia empírica a regressão multivariada, GLM e 

os demais estudos terem utilizado o método de diferença em diferenças, todos 

chegaram à mesma variável explicativa. 
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Considerações Finais

Este estudo empírico contribui para corroborar a teoria sobre os efeitos 

da criação de IFES sobre a economia local de instituições que não foram 

contempladas em outros estudos. Não foi possível investigar e explorar outras 

prováveis variáveis explicativas, considerando a indisponibilidade de dados 

censitários que deveriam ter sido coletados em 2020 e não o foram em razão da 

pandemia de Covid-19. Entretanto, isso não invalida a pesquisa, considerando 

as evidências estatisticamente significativas para o efeito de curto prazo sobre a 

remuneração média em SMs sobre as economias que receberam os campi, seja 

de UFEDs ou de IFES. Em termos de efeitos de longo prazo, não foi possível 

identificar nenhuma evidência, considerando o curto espaço de tempo de 

funcionamento da rede pública de Ensino Superior da política pública estudada. 

Sugere-se que novos estudos sejam realizados quando da disponibilidade 

dos dados censitários, assim como estudos exploratórios sobre as condições 

necessárias e medição dos seus efeitos de longo prazo.
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CAPÍTULO 2 

A ARTE DE ENSINAR E O USO 
DAS FERRAMENTAS DIGITAIS: 

DESAFIOS ENFRENTADOS 
PELOS DOCENTES EM 

TEMPOS DE PANDEMIA

The art of teaching and the use of digital tools: challenges faced by teachers 
in times of pandemic

El arte de enseñar y el uso de las herramientas digitales: los retos de los 

profesores en tiempos de pandemia

Jairo Conceição da Silveira dos Santos 

Mauricio Ramos Lutz

Doi: 10.48209/978-65-5417-051-0

Resumo: A presente pesquisa teve como objetivo investigar o uso das ferramentas 
digitais nas aulas de Ciências e Biologia durante a pandemia do Covid-19, em espe-
cial atenção a utilização do Google Classroom, como ferramenta de apoio durante as 
aulas, pelos docentes das escolas estaduais urbanas, presentes no município de São 
Francisco de Assis/RS. Justificamos a pesquisa pela necessidade de conhecer um 
ambiente até então pouco estudado, um contexto imposto pela pandemia com impo-
sições sanitárias, fazendo com que o ensino remoto fosse o principal caminho para 
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que o processo de ensino e de aprendizagem continuasse sendo ofertado aos educan-
dos de todas as etapas e modalidades de ensino, pelo Brasil e mundo. Além disso, 
foi um momento desafiador para muitas instituições, mas principalmente para seus 
docentes, que atuam possibilitando o aprendizado. A pesquisa foi desenvolvida por 
meio de um questionário online, enviado aos docentes que aceitaram participar da 
investigação. O questionário foi estruturado em cinco tópicos, sendo duas questões 
de múltipla escolha e uma dissertativa, favorecendo assim o tempo de resposta. Foi 
possível observar com a coleta, que os docentes ainda não se sentem preparados para 
enfrentar o mundo do ensino totalmente mediado pelas tecnologias, principalmente 
por não terem recebido uma formação inicial em Tecnologias Digitais da Informação 
e Comunicação (TDIC), sendo quase unânime essa afirmação nas respostas obtidas. 
Concluiu-se que ainda precisamos de um longo caminho para a adaptação do ensino 
baseado nas TDIC no contexto educacional atual, de uma maneira efetiva e constru-
tiva no aprendizado.

Palavras-chave: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Ensino remo-
to. Pandemia.

Abstract: This research aimed to investigate the use of digital tools in science and 
biology classes during the Covid-19 pandemic, with special attention to the use of 
Google Classroom as a support tool during classes, by teachers of urban state schools 
in the city of São Francisco de Assis/RS. We justify the research by the need to get 
to know a hitherto little studied environment, a context imposed by the pandemic 
with sanitary impositions, making remote teaching the main way for the teaching and 
learning process to continue being offered to the students of all stages and modes of 
education, throughout Brazil and the world. Moreover, it was a challenging time for 
many institutions, but mainly for their teachers, who work to make learning possible. 
The research was developed by means of an online questionnaire, sent to the teachers 
who agreed to participate in the investigation. The questionnaire was structured in 
five topics, with two multiple-choice questions and one dissertation, thus favoring 
the response time. It was possible to observe with the collection that teachers still 
do not feel prepared to face the world of teaching fully mediated by technologies, 
mainly because they have not received an initial training in Digital Information and 
Communication Technologies (DICT), being almost unanimous in this statement in 
the responses obtained. It was concluded that we still need a long way to adapt teach-
ing based on TDIC in the current educational context, in an effective and constructive 
way in learning.

Keywords: Digital Information and Communication Technologies. Remote Lear-
ning. Pandemic. 
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Resumen: Esta investigación tuvo como objetivo investigar el uso de herramientas 
digitales en las clases de ciencias y biología durante la pandemia de Covid-19, con 
especial atención al uso de Google Classroom como herramienta de apoyo durante 
las clases, por parte de los profesores de las escuelas estatales urbanas en el muni-
cipio de São Francisco de Assis/RS. Justificamos la investigación por la necesidad 
de conocer un ambiente hasta entonces poco estudiado, un contexto impuesto por la 
pandemia con imposiciones sanitarias, haciendo que la enseñanza a distancia fuera 
el principal medio para que el proceso de enseñanza y aprendizaje continuara siendo 
ofrecido a los estudiantes de todas las etapas y modalidades de educación, por Brasil 
y el mundo. Además, fue un momento difícil para muchas instituciones, pero sobre 
todo para sus profesores, que trabajan haciendo posible el aprendizaje. La investi-
gación se desarrolló mediante un cuestionario en línea, enviado a los profesores que 
aceptaron participar en la investigación. El cuestionario se estructuró en cinco temas, 
con dos preguntas de opción múltiple y una disertativa, favoreciendo así el tiempo 
de respuesta. Se pudo observar con la recolección, que los profesores aún no se sien-
ten preparados para enfrentar el mundo de la enseñanza totalmente mediado por las 
tecnologías, principalmente porque no han recibido una formación inicial en Tecno-
logías Digitales de la Información y la Comunicación (TDIC), siendo casi unánime 
esta afirmación en las respuestas obtenidas. Se concluyó que aún falta mucho para 
adaptar la enseñanza basada en las TDIC en el contexto educativo actual, de manera 
efectiva y constructiva en el aprendizaje.

Palavras-chave: Tecnologías digitales de la información y la comunicación. Apren-
dizaje a distancia. Pandemia.

Introdução 

A presente pesquisa faz parte do trabalho de conclusão do curso de pós-

-graduação em Gestão Escolar, do Instituto Federal Farroupilha – Campus Ale-

grete (IFFar-Al). Este trabalho teve como tema central o uso das ferramentas 

digitais nas aulas de Ciências e Biologia durante a pandemia do Covid-19, em 

especial atenção a utilização do Google Classroom, como ferramenta de apoio 

durante as aulas, pelos docentes das escolas estaduais urbanas, no município 

de São Francisco de Assis/RS. A cada dia surgem novas possibilidades para se 

compartilhar informações, fazendo com que o docente se torne, cada vez mais, 
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um curador do processo de aprendizagem. (CORTELLA; DIMENSTEIN, 

2015).

O professor, com a evolução constante da tecnologia, tem de se integrar 

a esse processo, manter-se atualizado ao novo mundo tecnológico, algo que se 

tornou mais evidente no ano de 2020, quando uma pandemia assolou o mun-

do. Por esse motivo, as principais instituições da sociedade foram obrigadas a 

se reinventar, e se integrar a sociedade conectada que vem emergindo desde o 

início dos anos 2000.

A escola, como um dos pilares da sociedade, não poderia ficar de fora dis-

to, como um ponto de encontro das novas gerações, mas que ainda resistia a se 

integrar a métodos tecnológicos de aprendizagem, teve de se conectar de forma 

arbitrária e rápida a esse novo contexto que revolucionou o ensino no mundo 

todo. (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020).

Portanto, esta pesquisa buscou reconhecer os principais desafios enfren-

tados pelos docentes com o uso das ferramentas digitais, para que pudessem 

desenvolver suas aulas de forma a contemplar as imposições sanitárias oca-

sionadas pela pandemia do Covid-19. E principalmente mantendo o processo 

de ensino de maneira qualificada e significativa aos educandos, superando os 

desafios surgentes com o uso constante da tecnologia nas aulas diárias.

A pesquisa justificou-se por buscar desbravar um ambiente ainda pouco 

estudado, que teve sua implementação de forma desafiadora, devido ao surgi-

mento da pandemia do Covid-19. O contexto contemporâneo ao qual vivencia-

mos pode apresentar incertezas e desafios para o uso das ferramentas digitais 

no ensino, sejam elas de cunho formativo para os docentes, como do acesso às 

plataformas, devido a falta de equipamentos ou conectividade a internet, rea-

lidade observada em muitas regiões. Por meio  da pesquisa procurou-se com-
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preender o cenário volúvel ao qual estamos vivenciando, visando contribuir 

positivamente com os profissionais que atuam na área de educação e gestão 

educacional, proporcionando possíveis caminhos para o desenvolvimento de 

atividades que contemplem de maneira mais abrangente os sujeitos do processo 

de ensino e de aprendizagem.

Mediante o descrito acima, surgiram os objetivos da pesquisa, tendo 

como ponto central, compreender como ocorreu o uso das ferramentas digitais, 

Google Classroom, pelos docentes durante o processo de ensino e de apren-

dizagem nas instituições de ensino estaduais no município de São Francisco 

de Assis/RS. Buscando reconhecer de forma mais específica analisar e com-

preender se as ferramentas digitais ofertadas no Google Classroom, no período 

de isolamento domiciliar em virtude da pandemia do Covid-19; identificar os 

principais desafios impostos pelo uso das ferramentas digitais aos docentes de 

Ciências e Biologia.

Fundamentação teórica 

As instituições de ensino vêm passando por uma constante construção de 

suas práticas educativas, a educação em si vivencia uma constante transforma-

ção ao longo dos séculos, por mais que muitos defendam que ela é caracteriza-

da por um contexto tradicional de ensino. Com o passar do tempo, evolução da 

sociedade e os processos educativos vêm se adaptando cada vez mais a contem-

poraneidade, atualmente somos contemporâneos a uma sociedade conectada, a 

sociedade da informação, como afirma Serres (2015), na qual os jovens, edu-

candos que adentram os espaços escolares estão acostumados a vida conectada 

por meio de um smartphone, sendo denominados Polegarzinhos. Estes estão 

acostumados a acessar uma infinidade de informações constantes e atualizadas 

a todo segundo com o auxílio da internet e da globalização, entretanto Cortella 
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e Dimenstein (2015), destaca que nem toda informação disponível é conhe-

cimento. Cabe ao docente realizar esta ponte entre as múltiplas informações 

online e os saberes, conhecimentos, fazendo com que o professor se torne um 

mediador, curador, do saber nesta era conectada. (SERRES, 2015).

Na sociedade líquida como o filósofo e sociólogo Bauman (2012) cu-

nhou durante sua vida, na qual é possível perceber a constante transformação 

das coisas e informações. Em uma sociedade em que tudo é volúvel, em uma 

velocidade a qual é quase impossível acompanhar o número de informações 

lançadas na rede a cada milésimo. (LÉVY, 1999).

A educação atual vem superando uma dicotomia entre o tradicional e o 

inovador, duas linhas de pensamento e ação distintas dentro do campo do en-

sino e da aprendizagem, o contexto ao qual a pandemia do Covid-19 criou no 

mundo. Segundo Singer (2020), ela afetou principalmente as instituições que 

são pilares da sociedade, a escola sendo uma das fundamentais instituições teve 

de se adaptar às novas condições sociais e sanitárias da pandemia.

De acordo com Oliveira, Gomes e Barcellos (2020), buscou-se imple-

mentar o uso das tecnologias para mediar o aprendizado, facilitando o desen-

volvimento das aulas na modalidade remota, possibilitando a continuidade do 

trabalho docente mediante a pandemia.  

Corroborando com essa ideia, Schuartz e Sarmento (2020), que o ensino 

teve várias adaptações ao longo de 2020, falou-se muito no ensino híbrido, en-

sino remoto e Educação a Distância (EaD)1, todos fazendo uso das tecnologias 

para seu desenvolvimento, Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

ou em um termo mais atual para os pesquisadores da área, Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação (TDIC).

1 Segundo  Moran (2000)  é uma modalidade de educação mediada por tecnologias em que alunos 
e professores estão separados espacial e/ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes 
em um ambiente presencial de ensino e de aprendizagem. 
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Com a incorporação das ferramentas digitais da informação no contex-

to educacional, foi possível dar continuidade ao ano letivo, com uma grande 

adaptação, principalmente, pelo corpo docente, que segundo Imbernón (2010), 

não possui formação para o uso de tecnologias em sua formação inicial. As 

ferramentas digitais, segundo SAE Digital (2020a), são os recursos digitais que 

possibilitam a utilização das tecnologias com o objetivo de facilitar a comuni-

cação e o acesso à informação por meio dos dispositivos eletrônicos.

Para Barroso e Antunes (2016), as ferramentas digitais são programas 

e recursos disponíveis online, websites, plataformas e aplicativos, que podem 

ser utilizados por professores e gestores na prática educativa. Corroborado por 

Barroso e Antunes (2016), um dos principais benefícios que a tecnologia traz é 

a flexibilidade de tempo e espaço, o material pode ser disponibilizado online a 

qualquer momento, para que o educando faça o acesso com auxílio da internet 

a partir de qualquer dispositivo conectado em qualquer momento e local.  

Segundo Bacich, Neto e Trevisani (2015), às crianças e jovens que en-

tram nas instituições de ensino estão cada vez mais conectadas às tecnologias 

digitais, configurando uma nova relação com o conhecimento, requerendo que 

as transformações aconteçam na escola. Sendo que estas afirmações não são 

novidades na educação, há muitos estudos dedicados a este tema, sendo o uso 

da tecnologia digital na educação uma pauta cada vez iminente na sociedade.

Em 2020, a incorporação da tecnologia digital ocorreu de forma abrupta, 

avassaladora em todas as etapas e modalidades do ensino, fazendo com que os 

docentes utilizassem as ferramentas digitais sem sequer estarem preparados 

para isso. Imbernón (2010) destaca que não há formação inicial em tecnologias, 

nos cursos de graduação em licenciatura. Com ele temos Demo (2009), que o 

docente tem que procurar a formação específica, adequada,  para ter sua eman-

cipação quanto ao uso das tecnologias em aula, pois ele é o formador de futuros 
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sujeitos da sociedade, que ainda estão em um processo de construção do saber, 

imersos em um mundo tecnológico.

A integração das tecnologias digitais às aulas surpreendeu até aqueles 

educandos mais atualizados quanto às tecnologias digitais, pois quando pensa-

mos na sociedade da informação, nos nativos digitais, pressupomos que todos 

fazem e têm acesso à tecnologia. O termo Nativos Digitais de acordo com Coe-

lho (2012), tem como intuito descrever os jovens que já nascem no contexto 

digital e recorrem aos meios digitais de pesquisa e comunicação em primeiro 

lugar, instintivamente, como a Polegarzinha, descrita por Serres (2015), a qual 

se comunica e se informa exclusivamente fazendo uso do Smartphone,  com o 

auxílio de seus polegares para possibilitar o contato com o meio de comunica-

ção.

Para Dias e Pinto (2020), mesmo coexistindo em uma sociedade conecta-

da, a tecnologia não está disponível a todos em todos os locais, aqui entramos 

em um campo muito perigoso da generalização, pois costumamos afirmar que 

atualmente os jovens já nascem conectados. Entretanto, esquecemos que a tec-

nologia ainda é um artigo de luxo para muitas famílias, ainda mais em um país 

com a situação socioeconômica que nem o Brasil, isto ficou muito evidente ao 

longo das ações voltadas à educação e ao desenvolvimento das aulas remotas, 

principalmente, nas instituições públicas de ensino. 

Neste período em que houve uma explosão no uso das TDIC no ensino, 

destacaram-se principalmente as metodologias ativas2 e o ensino híbrido3, se-

2 Nas metodologias ativas, as práticas pedagógicas são estruturadas com a finalidade de fazer com 
que o estudante participe do seu processo de aprendizado. Além disso, essas metodologias esti-
mulam a resolução de problemas práticos, contribuindo para o desenvolvimento de competências 
como o pensamento crítico. Os estudantes também conseguem trabalhar a autonomia, a responsa-
bilidade, a proatividade, o trabalho em equipe e a independência. (GEMIGNANI, 2012).
3 Ensino híbrido é uma metodologia que combina a aprendizagem presencial e remota, permitindo 
que o aluno estude sozinho online ou em sala de aula interagindo com os colegas e com o professor. 
(SAE DIGITAL, 2020b).
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gundo Lankshear e Knobel (2015), às práticas de educação contemporâneas 

devem ser entendidas como um novo Ethos4 ou uma nova mentalidade nos edu-

candos, diferenciando-se do tradicionalismo da década de 1970, na qual tudo 

era centrado na hierarquiedade, autoritário. Diferente, o contexto virtual busca 

a construção coletiva, com a participação contínua seja nas relações sociais ou 

no contexto educacional da construção do aprendizado.

Segundo Pereira, Lescano e Rocha (2019), a tecnologia e a incorporação 

dela na educação e a possibilidade de o educando fazer sua própria pesquisa, 

por meio das metodologias ativas, a construção do conhecimento se torna mais 

prazerosa e estimuladora, ocorrendo de forma crítica. O professor assumiu o 

papel de curador, termo cunhado por Cortella e Dimenstein (2015), para definir 

aquele docente que possibilita e media os caminhos de aprendizagens de seus 

educandos, sem assumir o posto de único de detentor do conhecimento. 

Vivenciamos uma era na qual o docente deixou de ser o oráculo do saber 

e passou a ser um eterno aprendiz, deixando apenas de transmitir os conteúdos, 

mas favorecendo o processo ativo de construção do conhecimento pelos edu-

candos, despertando o interesse e curiosidade em saber mais sobre os assun-

tos discutidos em aula. Favorecendo um processo ativo de aprendizagem, de 

acordo com Libânio (1998), o docente atua como mediador do conteúdo e do 

aluno, favorecendo uma relação ativa do educando com a matéria, trazendo as 

experiências de vida, os conhecimentos prévios, e desenvolvendo os específi-

cos a partir daí, possibilitando uma aprendizagem mais ampliada e interessante 

ao educando.

A pandemia do Covid-19 possibilitou aos docentes a reconstrução do seu 

método de ensinar, fez com que eles se adaptassem à nova rotina, às novas 

4 Ética vem do grego “ethos” que significa modo de ser; “conjunto de valores que orientam o 
comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo, 
outrossim, o bem-estar social”, ou seja, Ética é a forma que o homem deve se comportar no seu 
meio social.
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ferramentas para desenvolver o ensino e a aprendizagem nas instituições de 

ensino nas mais variadas etapas da educação. Para Richetti e Brandão (2011), 

é necessário que os professores se apropriem cada vez mais ativamente das 

tecnologias e ferramentas digitais, abrindo um leque de possibilidades para uso 

no processo de aprendizagem, possibilitando o repensar do próprio ato de en-

sinar, reconhecendo as potencialidades das tecnologias educacionais aliadas ao 

cotidiano docente. 

Aspectos metodológicos 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, buscando reconhe-

cer trabalhos e autores que já desenvolveram a temática e publicaram seus re-

sultados, assim proporcionando um (re)conhecimento prévio do que poderia 

ser encontrado. 

O projeto teve como sujeitos principais docentes da rede estadual de en-

sino do estado do Rio Grande do Sul, que atuam frente aos componentes cur-

riculares de Ciências e Biologia, das escolas localizadas na zona urbana do 

município de São Francisco de Assis/RS. A pesquisa buscou reconhecer quais 

são as metodologias, ferramentas digitais e os desafios enfrentados durante a 

pandemia do Covid-19, para o desenvolvimento das aulas de Ciências e Biolo-

gia pelos docentes.

As informações foram coletadas por meio de questionário online, envia-

dos aos docentes via Google Forms, uma ferramenta gratuita que possibilita o 

desenvolvimento de pesquisas das mais diversas áreas, entregando os resulta-

dos obtidos de forma fácil e organizada ao pesquisador. O que possibilitou ain-

da um contato virtual com o sujeito, já que vivenciamos um momento ao qual 

é necessário se proteger e proteger o próximo, devido a pandemia do Covid-19.
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Antes de iniciarmos a fase de aplicação das atividades, como a pesquisa 

envolve seres humanos, foi realizado o cadastro junto a Plataforma Brasil5 para 

que o Comitê de Ética na Pesquisa do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), au-

torizasse a aplicação e desenvolvimento da pesquisa. Na sequência a pesquisa 

passou por alguns passos até chegar no questionário respondido.

Depois da aprovação no Comitê de Ética na Pesquisa, o projeto seguiu 

para sua fase de implementação, contato inicial com os sujeitos da pesquisa, no 

qual foi  apresentado a proposta da pesquisa e o Termo de Consentimento Li-

vre e Esclarecido (TCLE). O mesmo foi disponibilizado junto ao questionário 

para que sejam marcadas as opções correspondentes ao aceite e autorização da 

publicação dos dados da pesquisa.

A pesquisa foi executada no período de março a junho de 2021, assim 

como o contato com três instituições de ensino alvos da mesma, pois foi soli-

citado a gestão de cada escola que autorizasse o desenvolvimento da pesquisa 

com seus docentes de Ciências e Biologia. Após o aceite dos gestores para que 

a pesquisa fosse desenvolvida nas instituições, foram convidados os docentes 

da respectiva área de Ciências e Biologia, por meio de um texto informativo 

sobre a pesquisa, seus objetivos, assim como o endereço para o formulário, que 

foram compartilhados junto ao texto, possibilitando que eles conhecessem a 

estrutura e o que seria solicitado.

Após o aceite do TCLE, os docentes responderam o questionário da 

pesquisa, o qual foi dividido em cinco tópicos, com três questões cada, duas 

questões de múltipla escolha e uma dissertativa para cada tópico. Visando con-

templar todos os objetivos propostos, a quantificação e qualificação dos dados 

ocorreu de forma digital com o auxílio da plataforma Google Forms, que entre-

5 A Plataforma Brasil é um sistema eletrônico criado pelo Governo Federal para sistematizar o 
recebimento dos projetos de pesquisa que envolvam seres humanos nos Comitês de Ética em todo 
o país.
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ga todos os dados separados por categorias, possibilitando assim sua análise e 

escrita dos resultados obtidos. 

De acordo com Flick (2009), nos últimos anos pesquisadores de diver-

sas áreas destacam em suas pesquisas as relações, interações possíveis e as 

distinções entre a pesquisa quantitativa e a qualitativa. Para Flick (2009), a 

combinação entre diversos métodos qualitativos e quantitativos, visa fornecer 

um quadro mais completo da questão em estudo. Nesta perspectiva, a pesquisa 

qualitativa pode ser apoiada pela pesquisa quantitativa e vice-versa, possibili-

tando uma análise estrutural do fenômeno com métodos quantitativos e uma 

análise processual mediante métodos qualitativos.

Segundo Minayo (1997), compreende-se a pesquisa como um processo 

ao qual o pesquisador tem uma atitude e uma prática teórica de constante busca, 

que define o processo intrinsecamente inacabado e permanente, pois o aproxi-

ma da realidade com uma carga histórica refletindo suas posições. Para que a 

pesquisa seja desenvolvida é necessário a conexão entre os passos da mesma, 

etapas a serem desenvolvidas, sendo que de acordo com Mattar (1999), não 

existe um número fixo de etapas, mas sim os seus métodos utilizados durante o 

processo de pesquisa, Cervo, Bervian e Silva (2007), defendem que os métodos 

são a ordem a qual devem se impor os processos necessários para a realização 

da pesquisa, seu resultado.

Análise e discussão dos resultados 

A sala de aula em seu contexto físico conhecido por todos, e muitas ve-

zes cunhado de tradicional vem se transformando constantemente nos últimos 

anos, por mais que não seja algo perceptível para muitos, ela está em um cons-

tante processo de transformação. O mais recente e notável processo ocorreu no 

ano de 2020, quando a pandemia do Covid-19 assolou o mundo, fazendo com 
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que a tecnologia fosse incorporada ao ensino, de forma mais geral e efetiva, 

possibilitando até mesmo as instituições mais conservadoras que se integras-

sem a esse mundo tecnológico e globalizado, que já faz parte do cotidiano dos 

educandos que adentram as instituições recentemente.

Segundo o SAE Digital (2020a), as tecnologias educacionais chegaram 

como uma solução para a situação que vivenciamos com a pandemia do Co-

vid-19, tendo um potencial de inovação para as instituições de ensino. Entre-

tanto, a realidade em que nosso país está imerso é distante de algo igualitário, 

pois a desigualdade social, consequentemente tecnológica está presente majori-

tariamente em nosso cotidiano.

Com todo esse contexto inovador e desafiante a pesquisa buscou reco-

nhecer como os docentes estão se saindo frente à nova realidade que as institui-

ções de ensino estão vivenciando neste momento de pandemia, que já perdura 

por mais de um ano. Com isso, foram convidados professores da rede básica 

estadual que atuam com Ciências e Biologia, das escolas presentes na zona 

urbana do município de São Francisco de Assis/RS, os quais oito professores 

aceitaram participar da pesquisa, respondendo o questionário semi-estruturado.

A pesquisa foi estruturada em cinco tópicos, a cerca de três questões por 

tópico, em sua maioria questões objetivas de múltipla escolha, facilitando assim 

para o docente responder rapidamente, buscando conhecer o contexto ao qual 

ele está inserido durante a pandemia do Covid-19. Possibilitando (re)conhecer 

se eles já estavam familiarizados com as ferramentas digitais e as utilizavam 

em sala de aula ou durante seu planejamento, facilitando assim o desenvolvi-

mento de suas atividades docentes.

De acordo com Monteiro (2020), com o fechamento abrupto das escolas, 

com a institucionalização do ensino remoto nas escolas de Educação Básica, 
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de forma emergencial, sendo que até então apenas o Ensino Superior tinha 

essa possibilidade amparada por lei, foi um grande desafio para os educadores. 

Surgindo muitas dúvidas e incertezas entre os profissionais de educação, que 

atuavam nessas etapas do ensino, principalmente quanto o uso das ferramentas 

digitais em aula, sendo que a partir dessas incertezas que o trabalho buscou    

conhecer quais foram os principais desafios enfrentados pelos educadores.

No primeiro momento do questionário, buscou-se descobrir se os docen-

tes que aceitaram participar da pesquisa haviam recebido formação em Tecno-

logias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), durante sua formação 

inicial nos cursos de graduação, e se os órgãos responsáveis pela gestão do en-

sino em suas redes de atuação haviam ofertado essa formação durante sua car-

reira profissional. Na primeira questão, na qual buscava conhecer mais sobre se 

possuíam uma formação inicial em tecnologias, por meio do Gráfico 1, pode-se 

perceber que 87,5% não receberam formação inicial em tecnologias para edu-

cação em seus cursos de graduação, sendo que apenas 12,5% receberam algum 

tipo de formação na área de tecnologias, em seus cursos de graduação.

Gráfico 1 – Primeira questão em relação a formação inicial do professor em 
TDIC 

Fonte: dados da pesquisa.

O resultado obtido com a primeira questão vai ao encontro com o que 

Imbernón (2010) destaca, pois traz que os docentes dificilmente recebem for-
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mação inicial em tecnologias para educação durante sua graduação. O que em 

pleno século XXI, na sociedade da informação cunhada por Serres (2015), con-

tinua sendo evidente, pois a formação inicial para os cursos de licenciatura 

ainda não tem em sua grade curricular a oferta constante de componentes que 

forneçam o conhecimento, mesmo que básico, para o uso e aplicação das ferra-

mentas tecnológicas durante as aulas. 

Na segunda questão, buscou-se conhecer se as instituições responsáveis 

pelo ensino ofertaram formação em tecnologias digitais aos docentes durante 

seu período de atuação. Pela análise do Gráfico 2 observamos que 37,5% dos 

profissionais afirmaram que não receberam formação, já 62,5% responderam 

que as instituições ofereceram algum tipo de formação durante sua atuação 

profissional.

Gráfico 2 – Referente se os profissionais receberam formação em tecnologias 
digitais 

Fonte: dados da pesquisa.

De acordo com Costa e Lins (2010), a formação profissional continuada 

é de extrema importância para o desenvolvimento de um bom trabalho, prin-

cipalmente quando ofertada para possibilitar melhores condições de trabalho e 

desenvolvimento de suas atividades. O que ficou evidente neste momento de 

pandemia o qual ainda vivenciamos, pois a formação em tecnologias digitais e 
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ferramentas digitais ofertadas pelos órgãos responsáveis pela educação, favo-

receu o contato inicial de muitos profissionais da educação com os meios digi-

tais que se tornaram parte fundamental para o desenvolvimento das atividades 

educacionais desde 2020.

A questão três buscou conhecer qual o nível que os docentes consideram 

estar dominando as tecnologias digitais no geral, para uso durante as suas ati-

vidades educacionais. Contudo observou-se que a maioria dos professores que 

respondeu não possui domínio ou considera ter um domínio básico das tecno-

logias, muitos destacaram que conhecem e usam o editor de texto Microsoft 

Word, como ferramenta educacional, entretanto, em contrapartida alguns des-

tacaram não ter ainda intimidade com as tecnologias, enfatizando que possuem 

muita dificuldade ainda.

As próximas três questões são de um tópico que buscava reconhecer o 

uso das ferramentas digitais pelos professores, antes e durante a pandemia do 

Covid-19. A quarta questão, visava identificar quais docentes adotaram alguma 

ferramenta digital em aula, durante a pandemia.  Obtivemos 100% dos docen-

tes afirmando ter adotado.

A quinta questão deste tópico, buscava descobrir quais professores co-

nheciam as ferramentas digitais antes da pandemia. Cerca de 75% dos docentes 

afirmaram ter o conhecimento da existência das ferramentas digitais. Já 25% 

afirmaram que não conheciam as ferramentas antes da pandemia.

A sexta questão do tópico teve como intuito identificar os professores 

que fazem uso das ferramentas digitais em seu cotidiano docente, não ligado 

diretamente à sala de aula. Nesta questão, conforme apresentado no Gráfico 3, 

percebemos que 75% dos docentes já faziam uso de ferramentas digitais indi-

retamente ou diretamente com as turmas. Contudo, vale ressaltar que 25% dos 

entrevistados não faziam uso de nenhuma ferramenta digital em seu cotidiano.
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Gráfico 3 – Porcentagem de professores que fazem uso das ferramentas digitais

Fonte: dados da pesquisa.

O terceiro tópico da pesquisa visava reconhecer os principais desafios en-

frentados pelos docentes durante a pandemia, principalmente relacionados ao 

uso das ferramentas digitais em sala de aula ou durante as aulas remotas, adota-

das pelo estado como método de ensino. Na sétima questão, elencou-se os prin-

cipais desafios destacados pelos docentes e relatados durante a pesquisa, foram 

o uso da internet, a conexão com a internet e o desafio das aulas online para 

os alunos que ainda não possuem acesso à internet em casa. Contudo, alguns 

também destacaram que a devolutiva das atividades tem sido um problema, os 

educandos tendem a não enviar as atividades encaminhadas a eles durante as 

aulas, impossibilitando a avaliação do processo de ensino e de aprendizagem.

A oitava questão do tópico buscou abordar quais foram as principais po-

tencialidades oferecidas pelas ferramentas digitais em sala de aula, neste caso 

nas aulas virtuais que aconteciam por meio da plataforma Google Classroom. 

Muitos dos professores afirmaram que o contato rápido com a comunicação a 

qualquer momento são uma dessas potencialidades, a capacidade de manter os 

conteúdos online para consulta a qualquer momento, a interação com os alunos 
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que possuem acesso a esse conteúdo de maneira facilitada, entretanto, dois par-

ticipantes afirmaram que não viram potencialidades das ferramentas digitais.

Bacich, Neto e Trevisani (2015), trazem uma visão distinta evidenciada 

pela pesquisa, pois acreditam que a tecnologia e as ferramentas digitais aliadas 

ao ensino, tendem a aprimorar o aprendizado, potencializando as descobertas, 

possibilitando a consolidação dos saberes. Entretanto, durante a pesquisa, po-

de-se perceber que alguns profissionais ainda não veem muitas possibilidades 

com o ensino mediado pelo contexto tecnológico, algumas possibilidades po-

dem ser elencadas para essas posições.

A principal pode ser que muitos docentes não tiveram um contato inicial 

com a tecnologia durante sua formação, não foi apresentado a eles de forma 

chamativa e agregadora a seu cotidiano, por isso a resistência inicial em utilizar 

essas ferramentas em aula. Contudo, a formação inicial pode não ser o único 

ponto que leva a essa relutância, pois a própria infraestrutura das escolas não 

comporta o uso de ferramentas digitais em aula, sem falar na desigualdade so-

cial presente em nossa sociedade, que impede o acesso da maioria das famílias 

às principais ferramentas tecnológicas contemporâneas.

A nona questão visava descobrir se os órgãos de ensino responsáveis pe-

las escolas ofereceram formações para uso das tecnologias digitais durante as 

aulas online. A maioria dos professores descreveu que sim, eles ofereceram for-

mações online, por meio de encontros por vídeo chamada. Muitos destacaram 

que essa formação foi superficial com  encontros e tutoriais que não sanaram as 

necessidades deles já que não tinham formação inicial em tecnologias digitais 

para educação.

O quarto tópico buscava descobrir como foi o processo de adaptação do 

ensino presencial ao ensino remoto, o sentimento deles frente a este novo con-
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texto adaptativo para o ensino de Ciências e Biologia nas escolas. A décima 

questão buscou descobrir como os professores de Ciências e Biologia dessas 

escolas se sentiram durante a transição das aulas presenciais para remotas.  

Muitos responderam estar cansados, perdidos neste novo contexto, alguns che-

garam a dizer que se sentiram impotentes com este novo contexto, não sabiam 

o que fazer. Pois não possuíam formação para usar essas tecnologias da edu-

cação, alguns também destacaram estarem assustados, devido não ter muito 

apoio, base para desenvolver suas aulas neste novo contexto.

 A décima primeira questão do tópico buscou abordar se as instituições 

de ensino apoiaram os docentes neste momento de transição do ensino presen-

cial para o remoto. A maioria dos docentes respondeu que sim. As instituições 

ofereceram encontros e rodas de conversa para amenizar este momento, facili-

tando assim a troca de experiências e relatos.

Silva (2017), destaca a importância dos gestores em educação proporcio-

narem momentos de formação e troca de experiências, para que o docente se 

sinta um protagonista do processo de ensino e de aprendizagem. Pois, sentin-

do-se valorizado ele tenderá a ter mais ânimo para desenvolver suas atividades 

com mais qualidade, contudo é preciso garantir a estrutura básica necessária 

para que o processo educativo ocorra.

Com intuito de dar continuidade ao (re)conhecimento de como está esse 

momento do cotidiano docente, a décima segunda questão buscou saber como 

estava o contexto docente frente aos desafios emergentes neste período atípico 

do cotidiano educacional. Questionando como os professores descrevem o con-

texto que estão inseridos, muitos foram enfáticos em afirmar que é um momen-

to difícil, que estão vivenciando desafios diários ao trabalhar seus conteúdos, 

chegando relatar que estão sobrecarregados, conforme apresentado no Gráfico 

4.
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Gráfico 4 – Descrição dos professores em relação ao contexto vivido

Fonte: dados da pesquisa.

O quinto tópico da pesquisa, buscou descobrir mais sobre a visão dos 

professores sobre o processo de ensino e de aprendizagem, na décima tercei-

ra questão, visou-se identificar as vantagens do ensino remoto ao presencial, 

de forma enfática e total. Todos os docentes afirmaram que não há vantagens 

observadas até o momento para a aprendizagem. Alguns destacaram que ao 

menos neste momento, ninguém sabe direito o que fazer, ou como fazer, para 

desenvolver os conteúdos com os educandos, pois não tem formação para isso, 

sendo necessário o aprimoramento ainda.

A décima quarta questão investigou a visão dos docentes quantos as fer-

ramentas digitais utilizadas durante a pandemia se contemplaram no processo 

de ensino e de aprendizagem. Assim como na questão anterior, a resposta foi 

unânime, todos os participantes responderam que não. As ferramentas utiliza-

das não contemplam as necessidades do ensino e da aprendizagem, alguns des-

tacaram alguns pontos, como dificuldade que as famílias possuem de acessar a 

internet, a falta de devolutiva de alguns, a questão da cópia dos trabalhos, ex-
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clusivamente, sem realmente haver uma dedicação em construir suas próprias 

respostas.

A última questão abordou as possíveis contribuições das ferramentas di-

gitais para o ensino de Ciências e Biologia, todos concordaram que as ferra-

mentas contribuem muito para o ensino e que há possibilidade de trabalhar 

conteúdos digitais, aproximando mais o aluno. Pois os educandos vivenciam 

o contato diário com as tecnologias e as mídias em seu cotidiano, fazendo uso 

constante de seus equipamentos eletrônicos, sendo algo que Bacich, Neto e 

Trevisani (2015), destacam muito, as múltiplas possibilidades do ensino me-

diado pelas ferramentas digitais que os educandos já dispõem em seu cotidiano.

Considerações finais 

Atualmente, muito se fala em uma educação que possibilite a transfor-

mação, a efetivação de uma sociedade mais igualitária, a pandemia possibilitou 

uma visão de como é a educação no Brasil e no mundo, mostrando suas po-

tencialidades, assim como, suas mazelas, expondo ainda mais a desigualdade 

social presente em nossa sociedade. A sociedade conectada abordada por Serres 

(2015), mostrou-se ainda mais líquida como descreve Bauman (2012) em suas 

obras, com que o trabalho no geral fosse repensado, muitos foram os modos 

reinventados de ação no trabalho. Sendo o trabalho pedagógico um destes, pois 

ele é essencial para uma sociedade que busca se desenvolver e proporcionar aos 

seus cidadãos uma vida mais digna e com possibilidades de crescimento, seja 

ele acadêmico ou monetário.

Infelizmente não é segredo para ninguém que a realidade educacional 

de nosso país é caótica, os professores são guerreiros, que batalham diaria-

mente semeando conhecimentos em contextos esquecidos, ou simplesmente 

ignorados pela sociedade elitizada. Isto ficou mais evidente neste período de 
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pandemia, no qual foi possível identificar ainda mais o quanto a desigualdade 

está presente em nossas instituições de ensino, não só presente nas famílias que 

enviam seus filhos para escola, muitas vezes para além do ensino, mas também 

para ter uma refeição diária, que elas não dispõem em casa.

Entretanto, evidenciou-se as dificuldades que os docentes enfrentam, nes-

te caso que a pesquisa buscou explorar, os conhecimentos tecnológicos quan-

to ao uso das ferramentas tecnológicas digitais presentes em nossa sociedade 

atualmente, que está em uma constante evolução, ou palavras da área, está se 

atualizando a todo momento. Ferramentas as quais os docentes não estão fami-

liarizados, pois tiveram uma instrução mínima para fazer uso, cursos de forma-

ção continuada, ou mesmo na formação inicial, pois ainda são poucos os cursos 

de graduação que ofertam esse tipo de instrução.

Algo que ficou evidente durante a análise das respostas do questionário, 

quase a totalidade dos participantes afirmaram nunca ter tido contato com for-

mação inicial em TDIC, isso diz muito dos cursos de formação de professores 

no Brasil. Assim como, destacaram que nunca haviam utilizado ferramentas 

digitais em suas aulas, reforçando ainda mais que o contexto pandêmico foi 

impositivo não só nas restrições sociais, distanciamento, como também fazen-

do com que a classe docente se redefinisse de forma abrupta, sem a possibili-

dade de uma transformação, integração, constante e produtiva, para o uso das 

ferramentas digitais. Uma pergunta que surgiu durante a pesquisa foi: como 

integrar nas aulas algo antes abominado por muitas instituições e profissionais? 

Mas, para responder, deixaremos essa temática como sugestão para um futuro 

estudo.  

Tornando as TDIC uma vilã, inquietando ainda mais aqueles educadores 

que já estavam desconfortáveis em seu cotidiano docente, muitas vezes sobre-

carregados, como destacam muitos dos sujeitos da pesquisa. Além da inquieta-
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ção traz também para a superfície da educação as mazelas na formação docen-

te, quanto a formação tecnológica metodológica. Contudo abre uma porta de 

imensas possibilidades para a reinvenção de uma educação conectada, fazendo 

com que a escola se integre ao cotidiano do discente que adentra a institui-

ção, tornando-a mais atrativa quando utiliza a tecnologia de forma inovadora e 

construtiva para o ensino e a aprendizagem.
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CAPÍTULO 3 

A INCORPORAÇÃO 
NA UMBANDA: SUA 

MANIFESTAÇÃO SAGRADA

Gabriel Christino Borges

Doi: 10.48209/978-65-5417-051-3

Introdução

 O presente trabalho tem como objetivo explorar a noção de incorporação 

como fenômeno mediúnico e seu ato sagrado relacionando com as Concepções 

clássicas, cheia de preconceitos de transe, êxtase e possessão, especificando-a 

e identificando suas particularidades e o prazer de quem a vive e a cultua como 

algo sagrado. Após uma breve análise conceitual, das palavras mediunidade 

e da mesma incorporação, partiremos para o fenômeno dentro do terreiro de 

umbanda e experiência mediúnica. Sendo esta uma possibilidade de identificar 

a incorporação mediúnica como um processo de alteridade, de identidade e sua 

conexão que pode o tornar sagrado. Após ser tomado algumas considerações 

sobre o processo de mediunidade, sua conexão física e divina.

 A descrição aqui é a partir de um universo com poucas literaturas e pou-

cos fundamentalistas desta religião. Partimos de uma observação destas con-
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struções e dialogamos com aquelas reflexões literárias, além de recorrer sempre 

a filósofos, teólogos e sociólogos. Na busca de compreender este fenômeno e 

esta manifestação religiosa.

Conceituando a Incorporação

A palavra incorporação vem a ser classificada como verbo transitivo dire-

to e pronominal, segundo alguns dicionários do português. A palavra se origina 

do latim incorpore, que quer dizer fazer parte, vir a compor um grupo.

Em diversos dicionários do mundo a palavra de maneira geral, vem acar-

retada do fenômeno de incorporar como aquele pelo qual um corpo se une a 

outro corpo: absorção, assimilação, integração, mistura íntima de substâncias, 

tais seriam os termos relacionados. Em algumas considerações bíblicas isso 

também se dá pela conexão sexual. Na explicação de Marzano (2007, p.496), 

“Trata-se da incorporação simbólica do outro: de um compartilhamento e de 

uma troca sexuada de substâncias corporais permitindo a fecundação e a ger-

ação por assimilação”.

Aqui damos início às considerações da palavra incorporação como um 

fenômeno da linguagem escrita de seus critérios para nos fazermos compreender. 

Para Eliade (2018, p.16) “[...] a linguagem apenas pode sugerir tudo que 

ultrapassa a experiência natural do homem mediante termos tirados desta mes-

ma experiência natural.” sabemos que a linguagem não é de fato a experiência 

humana mas é a partir da linguagem que se possibilita a relação com o mundo 

e dela fazem suas sensações e sua própria manifestação, a palavra conceitua a 

expressão da manifestação. 

Segundo Seres (2001),
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A sensação não só está situada atrás do saber que acredita falar dela, como 
o conhecimento corrente a expulsa. Aqui a filosofia da linguagem tem sem-
pre razão, ela fecha a fila das remissões a uma terceira ciência. O que quer 
que tenhamos aprendido pela sensação nada sabemos dela (SERES, 2001, 
p. 126).

 Fica claro que por mais que vamos nos aprofundado, podemos não chegar 

a conclusão alguma. O sentido aqui é de reconhecer ou anular a possibilidade 

desta manifestação da palavra em seu ato de incorporação, tornando sagrada 

para o umbandista e a composição do sagrado em seu próprio rito, dado no 

fenômeno da incorporação.

 Mas aqui neste artigo busca desconstruir na palavra incorporação os pre-

conceitos, pré estabelecidos junto da religião. O objetivo aqui é uma análise fi-

losófica, teológica, existencialista, metafísica ou metalinguística e por que não 

científica da palavra e sua inserção na religião de umbanda. A fim de quebrar 

alguns preconceitos e mostrar a realidade por trás do ato mediúnico da incor-

poração na umbanda.

Incorporação como Mediunidade

Há alguns anos, começaram a escrever sobre a mediunidade de incorpo-

ração em alguns livros, sendo poucos livros escritos. Alguns autores tentaram 

explicar este fenômeno ou ato, do qual principalmente os umbandistas usam 

inteiramente em seu trabalho mediúnico. Precisamos compreender que para o 

médium não é o único serviço de tarefa da mediunidade, mas é o principal para 

o trabalho em um terreiro de umbanda, tenda ou ilê.

 Mas o que é a incorporação? Como isso se dá? Como explicar algo que, 

para quem vive a experiência da incorporação, já é algo inexplicável?  Al-

gumas pessoas tentaram explicar por uso da Física chamando de Apometria, 

Rodrigues (2016, p. 23)   a descreve como “[..] uma técnica é considerada en-
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ergética e/ou terapêutica, de acordo com o lugar ou pessoa que vai aplicá-la.”, 

sendo assim reafirmo que a partir das técnicas e ferramentas usadas podemos 

desdobrar ou projetar nossa Consciência para qualquer local, espaço, dimensão 

ou diferentes pontos da linha do tempo, mas também poderíamos abrir nosso 

campo vibracional, para uma entidade espiritual de luz fazer uso dela para o 

trabalho mediúnico (AZEVEDO, 2007).

 Saibamos que este fenômeno explica que as vibrações destes dois cor-

pos vibram na mesma frequência e quando uma destas frequências alcançam 

a mesma, elas conseguem se conectar com êxito. Compreendamos, assim, que 

para um termômetro fazer a leitura da temperatura do seu corpo, ele absorve 

o calor do mesmo e se iguala a temperatura, assim teremos a temperatura do                          

seu corpo e do termômetro que juntos agora estão com a mesma proporção de 

calor. Isso daria a hipótese  do que acontece com o médium e a entidade, está é 

uma explicação científica do processo de incorporação.

 Lembramos que a física quântica, explica não só a apometria, mas tam-

bém algumas outras questões de energias de matéria entre outras questões 

que vem a competir a ciência e a física, em busca de explicações para alguns 

fenômenos que não compreendemos. Porém, aqui começam a surgir novas per-

guntas e diversos problemas. Podemos, por meio da física quântica, explicar a 

incorporação? Talvez, mas após conversar com diversas pessoas e ler inúmeros 

livros sobre a incorporação, práticas de umbanda e kimbanda, não podemos 

olhar somente para a apometria e justificar a incorporação somente da relação 

que ela produz. Precisamos ainda ir mais fundo nessas reflexões. 

A incorporação é muito mais de uma explicação científica e científica 

meramente elaborada. Compreendemos de forma primaria de que se fosse ciên-

cia muitas pessoas não temeriam a incorporação e as religiões que usam desta 

prática. Analisando que se ciência fosse as pessoas dificilmente temeriam a 
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morte e a chegada ao outro “lado” se já soubessem como incorporar. Assim 

como toda a ciência, todas as pessoas usariam desta prática de incorporação 

para suas vidas e aprenderiam a lidar com esta prática de incorporação.

Assim, precisamos compreender que a mediunidade é muito mais antiga 

que Hippolyte Léon Denizard Rivali conhecido como, Allan Kardec, e que o 

mesmo não era médium, mas foi quem decodificou a religião espírita e recon-

heceu a incorporação como mediunidade. O mesmo era professor, pedagogo 

e filósofo, o qual prezava pela ciência (COLAVIDA, 1869). Buscou estudar e 

fundamentar as relações do mundo material e o mundo espiritual, ao qual pu-

blicou em Paris, 1857, Le Livre des esprits (O Livro dos espíritos). 

 A mediunidade sempre existiu, pois seu princípio era o dialogo com deus-

es de outra dimensão que poderiam guardar nosso mundo e nossa própria vida, 

vemos isso na mitologia Grega quando os oráculos de Delfos se comunicavam 

com os deuses e davam suas indicações para o melhor viver dos gregos. Já os 

egípcios dialogavam com os mortos através dos Faraós que era o próprio Deus 

e cercado por magos do Egito. Isso fica claro em Deuteronômio quando Moisés 

condena esta prática dizendo: “Que entre nós ninguém use de sortilégio e de en-

cantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade” (Deuteronômio 

18 9-12). Muitas tribos indígenas também fazem uso desta mediunidade com 

seus próprios Pajés e seus rituais Xamânicos. Outros povos também faziam 

deste uso da mediunidade como Maias, Astecas, Celtas e a própria cultura Afri-

cana que dá origem aos Orixás (Mitologia Africana) de onde surge fundamenta 

os rituais do Candomblé e o qual acaba se entrelaçando com a umbanda. Eliade 

(2018, p.75) diz: “Um grande número de preceitos mágicos do oriente próximo 

e da europa inclui história da doença ou do demônio que a causou e esconjura 

o momento mítico, no qual se exige a uma divindade ou santos que vença o 
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mal”. Reafirmando esta  misticidade da relação com estas entidades sagradas, 

que fundamentam as religiões e seus próprios mistérios.

 Na Umbanda vale do mesmo princípio o diálogo com os espíritos, na 

esperança de que os espíritos que incorporam venham nos ajudar a nos tornar 

pessoas melhores, Eliade (2018, p.16) diz que: “o sagrado se manifesta sempre 

diferente das realidades naturais”, ou seja, não podemos esperar um encontro 

com o sagrado na realidade que estamos, pois o mundo que vivemos é profano 

e na religiosidade que encontramos o sagrado, o autor confirma isso dizendo 

que “O homem moderno dessacralizou seu mundo e assumiu uma existência 

profana.” (ELIADE, 2018, p. 19).Neste texto evitarei usar a palavra “evolução” 

pois a evolução está relacionada ao Darwinismo, pois Darwin faz referência a 

evolução do corpo e da mente. Mesmo que alguns praticantes defendam o uso 

da palavra  evolução, mesmo ela estando atrelada ao espiritual, não a usarei. 

Farei uso da palavra aprimoramento do espírito, pois não é um espírito afastado 

da evolução, mas um espírito disposto a cumprir uma missão e aprimorar-se, 

fazendo transcender em uma busca ao amor, a paz, a caridade, principalmente 

com o invocar dos orixás.

Estas entidades que se manifestam em uma incorporação não propõem 

uma evolução do Corpo e da Mente de forma separatista e evolucionista. Pois 

tudo é capaz de mudar e não leva tempo como uma evolução Darwiniana, mas 

nos propõem um aprimoramento para a transcendência. 

 Esta transcendência, que aqui relato é que muitas pessoas que incorpo-

ram passam a ver o mundo de outra forma, não é o sair de si, mas é o encontro 

de si. A relação com as tais entidades do ato da incorporação possibilitam esta 

relação transcendental onde somente quem realmente abraça, conhece a tran-

scendência. Deixo claro que é um processo e não é um fato mágico e imediato.
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 Porém, para reconhecer esta incorporação é preciso assegurar que você se 

conhece e faz parte desta manifestação. Assim, nos compete a pergunta como 

reconhecemos isso? E como esta manifestação acontece com o médium? 

Incorporação como ato Sagrado

A incorporação é uma conexão da qual precisa de cuidados. Quando um 

médium reconhece que ele é o sujeito principal desta conexão, ele se sente par-

te de algo maior, ele realmente se reconhece que faz parte de um rito sagrado, 

abandonando um espaço natural e profano, para pertencer-se ao espaço sagrado 

(ELIADE, 2018) . Ele precisa se aceitar como médium e reconhecer a sua me-

diunidade, estabelecendo esta conexão. Aqui o médium precisa de resiliência e 

autoconhecimento (CUMINO, 2019).

 O processo de resiliência se dá como a capacidade de saber lidar com os 

medos e ignorar tudo que achamos que sabemos, até mesmo os fatos da ciência. 

Nos tornando humildes a apreender e nos tornando capazes para fazer parte 

deste ato que pode ser sagrado, que é a incorporação, para o qual o sujeito tenha 

se sentido chamado.

 O autoconhecimento se faz de extrema importância neste processo, pois 

é a partir dele que a conexão será estabelecida. Pois se você não se conhece? 

Como se conectará com um ser desconhecido? 

 O que importa no começo de uma incorporação não é o que o médium 

sabe sobre a sua entidade, por vezes o médium nem sabe o espírito que lhe 

acompanha, mas o que de real importa nesta conexão é a fé que possibilita a 

incorporação e o que ele sabe sobre ele mesmo. Em alguns relatos de diversas 

pessoas, você verá que elas não sabiam quem eram suas entidades, o que que-

riam? como seria? e o que o plano espiritual os enviou para a manifestação da 
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incorporação. Mas é preciso estar claro, “Quem eu sou” naquele momento. É 

preciso que o médium se aceite como médium e como ele mesmo é, para que a 

conexão seja sagrada, é preciso que o médium respeite aquilo que está disposto 

a fazer. É preciso que o médium ame o que vai passar a fazer.

 O médium passa por um processo de autoanálise dele mesmo, antes de sua 

conexão. Muitos relatam que momentos antes de sua incorporação começaram 

a pensar o que estavam fazendo ali naquele determinado momento, espaço e 

lugar. Quando deixaram de pensar nisso, foi o momento que a incorporação 

realmente aconteceu. Neste momento que se aceitaram como realmente são e 

aceitaram as possíveis mudanças que viriam com este grande compromisso de 

incorporação.

E muitas vezes aqueles que deixam, os templos de Umbanda e por que 

lhes faltou autoconhecimento e conhecimento da sua própria conexão com o 

sagrado. Faltou neles reconhecer Deus em seu próprio ato de mediunidade. Isso 

porque lhes faltou conhecer e amar a si mesmo e seu processo de mediunidade 

(CUMINO, 2019).

 Assim, é extremamente importante conhecer-se e deixar coisas que acha-

mos que podemos saber. É preciso aceitar, amar e conhecer a incorporação e 

dela valerá a prática para conhecer não separados, mas juntos com a espiritu-

alidade, ou a entidade manifestada (CUMINO,2018). Podemos ressaltar que 

durante o processo e a conexão de importância do corpo material e espiritual 

com o tempo se autoconhecem e se unirão ao mesmo tempo. 

 Quem é este corpo espiritual, que aqui já citamos diversas vezes, não 

entraremos em questão neste texto, as entidades que se manifestam na Umban-

da. Cumino (2019) em sua obra “Exu, não é o diabo” resume que a Umbanda, 

possuem suas entidades que trabalham pelo bem, pelo amor, a caridade, o 
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respeito, são nomeados como orixás, pretos velhos, boiadeiros, cangaceiros, 

exus, pomba giras, ciganos, enfim. No entanto, existem espíritos desorientados, 

também chamados de "eguns", zombeteiros (KARDEC, 2013), que acabam 

muitas vezes dos corpos dos médiuns para fazer maldades, trabalhos de 

feitiçaria, muitas vezes da vontade do médium ou não (CUMINO, 2019). Por 

isso, é indispensável a seriedade dos médiuns, do terreiro de umbanda e de 

kimbanda, na busca pela fé, misericórdia, compaixão, respeito, e a execução 

do bem ao próximo. Mas estas entidades são espíritos desencarnados que rece-

beram uma missão no plano espiritual de ajudar as pessoas em seu processo de 

transcendência.

 Vale lembrar que o médium assim como a entidade em um plano espir-

itual e metafísico, faz-se necessário que ele olhe em seu íntimo para aceitar a 

missão de incorporação. Aqui entramos no principal de tudo e talvez a tradução 

mais importante da palavra incorporação, a missão.

O chamado Mediúnico

A incorporação parte de dentro, pois não é um processo de todo o mental, 

mas sim um processo de reconhecer que a missão é maior que os meus desejos. 

Cumino (2018) e Saraceni (2018) sugerem o esvaziamento, despir-se mental-

mente, para poder alimentar pensamentos positivos. Fazemos a seguinte ana-

logia: Quando você recebe uma ordem de seu chefe, você se obriga a cumprir, 

pois ele pagará seu salário, mesmo que aquele emprego não seja do seu agrado, 

para não  cumprir você precisa abrir mão de seu emprego e seu salário. Porém 

quando falamos em missão, nos tornamos aptos de que eu posso aceitar ou não, 

porém eu não posso ignorar o fato de ser chamado e ser sempre direcionado 

aquela determinada missão. É como se tudo fosse para que aquilo acontecesse, 

chamo isso de “Chamado Mediúnico”.
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 Isso acontece quando seu espírito te chama a algo, sem você compreender. 

Há diversos relatos de pessoas que demoraram a aceitar sua incorporação, como 

experiência mediúnica, mas quando aceitaram reconheceram a manifestação 

do sagrado que nela existe e seus próprios mistérios de salvação.

Para Mata (2010, p. 23),  “A religião nunca trata exclusivamente de ‘fé’, 

‘santidade’ e ‘‘salvação’’’’, coloca-se assim desta maneira como” […] uma ten-

tativa   […] de conservar a provisão de significados gerais em termos dos quais 

cada  indivíduo  interpreta  sua experiência e organiza sua conduta” (GEERTZ, 

2014, p. 93)

Desta maneira a religião depende da interpretação de seus praticantes, 

desta mesma maneira se seguirá o chamado do médium. Os indivíduos tendem 

a organizar sua conduta para responder a religião a altura, respondendo com 

chamado e com dignidade tudo aquilo que deve ser cumprido. 

Lembramos que mistérios, fazem e sempre farão parte de qualquer ver-

tente religiosa e que no momento que descobrirmos como estes mistérios fun-

cionam, deixamos de crer em um divino, ou até mesmo em um rito que para 

nós é sagrado. Entendemos os mistérios como parte de uma fé, mesmo com 

diversas críticas, e às vezes algo que seja inquestionável.

O mistério da Incorporação

 Este mistério torna a experiência de incorporação a mais rica e magní-

fica experiência para um umbandista. Em contexto este mistério torna real a 

experiência de Deus/Olorum vivo na incorporação, mas o que realmente im-

porta para esta manifestação é a fé individualizada de cada um que possibilita 

a incorporação. Pois nela está a prática de doação de um ser Material e um ser 

Espiritual fazendo assim a caridade do mesmo e pelo amor e manifestação do 

sagrado de ambos.
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 Precisa-se reconhecer que aquele espírito habita em mim e eu nele. É 

a conexão mais sagrada que nele possa existir. É como se Deus habitasse ali 

naquele momento, espaço e lugar, como se o tempo parasse. Eliade (2018, p. 

139) diz: “Tais experiências são sempre religiosas, pois o mundo é sagrado. 

Para compreendê-las, é preciso ter em mente que as principais funções fisi-

ológicas são suscetíveis de se transformar em sacramento”. Por este motivo as 

pessoas às vezes não conseguem explicar tal fenômeno, ou a sensação que ela 

exerce. Pois ali está o sagrado, ali está a presença do poder do Deus ou Divino 

que habita em todos nós, este que agora se dá no mundo. 

 Quando os dois corpos material e espiritual entram em sintonia, ao romp-

er da barreira do Médium a entidade em questão abre mão de tudo que já sabe 

para ensinar o médium. Mesmo sendo uma entidade desencarnada, com uma 

capacidade de conhecimento já adquirido do mundo material e do espiritual, 

que apresenta um certo grau de aprimoramento, que muitas vezes é diferente 

dos demais. No entanto, médium e entidade aprendem-se uma com a outra, 

mesmo diante de graus de aprimoramento diferentes. Existem entidades na 

umbanda que até afirmam que tem encarnados que têm mais conhecimento 

do que a própria entidade. Eles trabalham juntos e se farão aprender um com 

o outro, aprimoraram a espiritualidade. Pois aqui, a entidade se torna parte do 

médium e o médium se torna parte da entidade e os dois juntos se tornam um.

 Podemos olhar da seguinte forma: o café é uma bebida e o leite é outra 

bebida. Após misturarmos ambas deixam de ser “café e leite” e passam a ser 

“Café com leite”, e você já não sabe onde está o café e onde está o leite, até 

que a cor foi alterada. Da forma lógica podemos olhar da seguinte maneira o 

médium, mais a entidade, possibilitam a incorporação (CUMINO, 2019).

 E em muitos relatos o físico se altera e a sua própria fisionomia. Já não 

sabendo quem é quem e quem está naquele determinado momento e espaço, 

neste momento acontece o que Eliade (2018, p.69) coloca: “O templo é, ao 
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mesmo tempo, o lugar santo por excelência e a imagem do munodo”. Assim 

acontece algo tão magnífico na incorporação e seu próprio ato sagrado, sendo a 

essência do manifestar-se da entidade.

 Mas ainda precisamos entender como este processo acontece, vamos 
compreender com a seguinte analogia para que possamos compreender esta 
união do corpo material com o corpo espiritual. Vamos imaginar da seguinte 
forma: o corpo material é o carro e a entidade é o volante ou o motorista. A 
matéria (carro) possui todas as ferramentas para a sua interação com o mundo, 
sendo assim, o motorista precisa guiá-lo por este mundo. Quando você tem um 
carro você tem medo de emprestá-lo e é isso que acontece quando se inicia a 
trabalhar com a incorporação, e o medo de você não conhecer quem está atrás 
do volante é genuíno, você não sabe como a pessoa vai dirigir seu carro. Assim 
é o medo que te mantém no controle. Assim a entidade se manifesta e deixa a 
condução por sua conta, ela se faz presente, mas a matéria e a consciência ain-
da é sua. Aos poucos o médium vai ganhando confiança, realizando a entrega. 
Afim, de concluir a analogia, aos pouco você deixa ir sentando atrás do volante 
e vai conduzindo o “carro” - a matéria – durante o trabalho mediúnico.

 Desta maneira, podemos compreender ou ter uma leve ideia de como fun-
ciona a incorporação. Mas o que ainda não está claro para algumas pessoas é 
por que este fenômeno acontece, aí está o por que este fenômeno ainda não é 
ciência e sim religião.

 Este fenômeno se dá pela ligação entre o médium e a entidade, se dá por 
esta ligação entre estes dois corpos. Onde os dois possam naquele momento se 
conectar para a realização do seu ato de amor, caridade, justiça e transcendên-
cia do íntimo do seu médio.

 A incorporação é o ato da conexão com o outro lado, ou seja, não é que 
sabemos, ou o que acontece. (Saraceni, 2018, p.45) Mas podemos concluir que 
de alguma forma há um estágio de alteração de nossa realidade temporal, en-
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tidade não é escrava de seu médium. Mas há uma disponibilidade de ambas as 
partes para que o trabalho e o ato da incorporação aconteça, pois é só a partir 
desta entrega de ambos que o ato se concretiza.

 Quando uma pessoa incorpora ela toma em si a responsabilidade e o res-
peito por aqueles que estão ali para serem atendidos pela entidade espiritual e o 
mesmo a entidade possui o poder de responsabilidade sobre o médium e sobre 
as pessoas que estão ali. De tal maneira isso fica claro com todas as saudações 
feitas de uma entidade quando chega a um lugar (Terreiro, Ilê, tenda, etc).

 Este respeito se dá pelo trabalho que ambos exercerão naquele ambiente. 
Isto os torna sagrado, isto os torna incompreensivo. Pois às vezes a entidade 
trabalha em silêncio e nem o médium sabe o trabalho que está sendo exercido 
durante a incorporação. E às vezes isto se dá pela maturidade mediúnica, que 
alguns trabalhos serão esclarecidos com o trabalho e estudo ao longo dos anos 
do trabalho deste médium.

Conclusão 

 A incorporação aqui passa a ser um ato sagrado, é dela que se manifesta 

a fé de quem crê e de quem pratica. Levanto que a entidade não é um Deus 

supremo que chega em seu médium e haverá todas as respostas, revelações 

e condução do mundo ou conduzirá a vida do médium e de quem a escuta e 

prática, e sua vida se encherá de abundância. Mas assim como toda a religião 

o conduzirá pelos caminhos para uma busca a transcendência humana e uma 

melhor relação com o sagrado. E tudo isso faz parte de um ato religioso que são 

os seus mistérios.

 Não precisamos lembrar que na escrita de alguns praticantes de umbanda 

toda ela é sagrada em si, pois toda a religião tem um ato, sacro ou sagrado que 

a torna religião e que possibilita uma conexão com o divino.
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Apesar de muitos já escreverem e denominarem a umbanda, como “Um-

banda Sagrada”, faz-se de extrema importância pontuar que sua prática está na 

incorporação e na caridade. Caridade no sentido de olhar pelo outro, de recon-

duzir a vida, de abraçá-lo e ver no outro com respeito. Assim na umbanda a 

palavra vai além da sua origem “Incorpore”. Deixa de ser simplesmente um ato 

da linguagem, mas sim uma forma de conexão um ato de amor entre médium 

e entidade. Há uma entrega total aos que se tornam aptos e adeptos a exercer a 

mediunidade através da incorporação. Assim a incorporação é amor, é serviço, 

é humildade, respeito, aprendizado, transcendência é conectar-se com o sagra-

do.

 Assim fica claro que para incorporar não há ciência, exige prática, cuida-

do, amor e respeito. Com tudo isso se torna possível afirmar que o sagrado 

está em toda a prática e em todo lugar e o uso da sua mediunidade para o bem. 

A incorporação só se torna sagrada se dela for feita a total aceitação e com-

preensão deste ritual sagrado e não é a compreensão de ter respostas, mas é as 

não respostas que possibilita a umbanda a dizer que sua incorporação é um ato 

sagrado, pois assim como para os católicos a comunhão é o cristo, e dela se 

manifesta o próprio e a própria fé. A comunhão, que aqui é a comum união de 

dois corpos, o material (médium) e o espiritual (entidade) para o umbandista 

fazem parte desta manifestação sagrada e dela é feita a conexão com o divino.

 Portanto, é preciso compreender que toda a forma de preconceito é porque 

não entendemos o que não conhecemos. E que antes de julgarmos é preciso sa-

bermos para entendermos que “incorporar” para um umbandista é orar, é estar 

em contato com o sagrado, e cantar no mais alto de sua fé, é a prática e o res-

peito de quem dela desfruta que o torna sagrado. 
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CAPÍTULO 4 

A SALA DE AULA ENQUANTO 
UM ESPAÇO DE VIDA: 
BREVES REFLEXÕES

Adriani Dias da Silva

Gabriel Christino Borges

Doi: 10.48209/978-65-5417-051-4

Introdução

A sala de aula é um espaço ocupado por diversos perfis de sujeitos. É um 

espaço de socialização e de troca das diferentes vivências e experiências de 

saberes. Esse espaço deve ser ocupado tendo em vista que, quanto maior for a 

cultura nele presente neste, maior será a diversidade que deverá ser cultuada, 

respeitada e celebrada. Ferreira (2002, p. 47) confirma que a escola passa a ser 

um lugar de encontro de aprendizagem e escolarização, sendo que: “O lugar 

seria, então, o ‘centro profundo da existência humana’ cuja essência estaria na 

intencionalidade grandemente não-autoconsciente”. A autora afirma sobre este 

lugar, lugar que não deixa de reafirmar essa posição da escola. 

A sala de aula ocupada é um território transformado, onde os sujeitos 

querem estar e ser parte dela. Lenz et al (2020, p. 264) também argumentam 
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que as trocas que ocorrem “[...] com outras pessoas que transitam pela escola 

transformam o indivíduo, ao mesmo tempo em que se constituem como ponto 

de referência física e, principalmente, emocional para a construção da persona-

lidade dos estudantes”.

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é debater a importância do olhar 

dos sujeitos que se colocam na sala de aula para refletir sobre o ambiente, seus 

desafios, tendo a sala de aula como espaço de comunicação. Destacamos a re-

levância de experiências diante de encontros, de diálogos, de afetos cotidianos, 

das expectativas para a vida no interior da sala de aula inserida na escola.

A metodologia do presente trabalho utiliza revisão bibliográfica sobre o 

tema proposto. Em segundo instante, parte-se de experiências dos autores pela 

análise reflexiva sobre a sala de aula como espaço de ensino e aprendizagem, 

observando-se a relação educador e educando, a fim de garantir a liberdade de 

expressão, trazendo problemáticas do cotidiano. Desta forma  se alinhar com a 

formação dos autores – geografia e filosofia.

Trazendo a experiências de estágios curriculares, não de forma linear, dos 

cursos de graduação foram importantes para tecer o diálogo posto neste texto 

fundamentado pela construção autobiográfica, para refletir nossas experiências 

na formação inicial como educadores. Temos a oportunidade de colocar em 

prática tudo que foi aprendido na teoria durante a formação acadêmica em uma 

forma prática. Desse modo, as autobiografias são constituídas pelas lembranças 

de fatos dados pela vivências e experiências durante nossas trajetórias.

Moura (2004) afirma que é na educação que o método passa a ter maior 

utilização e desenvolvimento, pois em 1980, nessa área, houve o incremento 

dos estudos sobre formação docente, favorecendo muitas obras sobre a vida 

dos professores, suas carreiras e seus percursos. Para Abrahão (2004) é um 

processo de autoconhecimento, tornando-se um longo processo que se dá no 
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processo da autobiografia, tornando a capacidade de constituir-se como Educa-

dor e como sujeito. 

As reflexões perpassam o ambiente de sala de aula como um ambiente 

além de seu espaço corriqueiro de classes, quadros, murais, mapas e todo obje-

to que o compõe, seguindo o olhar para  que garantam a vida na sala de aula, o 

que garante  este espaço ser a vida em essência, um espaço de diversidade, do 

movimento, do conhecimento do sujeito.

Debates sobre a sala de Aula enquanto espaço de 
diálogo

Quando pensamos em escola, pensamos como um espaço ou instituição 

que garante o ensino e aprendizagem dos indivíduos. Não pretendemos negar 

a garantia e o compromisso da escola, pois as instituições de ensino sempre 

tiveram sua função social, seus documentos que garantem sua concepção filo-

sófica de métodos e objetivos enquanto instituição de ensino. As instituições de 

ensino e aprendizagem reúnem diferentes áreas do conhecimento, de forma que 

nenhuma outra é capaz de fazer, apesar da fragmentação existente na ciência. 

Isso garante a universalidade do conhecimento, com a capacidade de tornar os 

saberes mais autônomos. 

Para Dayrell (1992),

Um processo de apropriação constante dos espaços, das normas, das prá-
ticas e dos saberes que dão forma à vida escolar. Fruto da ação recípro-
ca entre o sujeito e a instituição, esse processo, como tal, é heterogêneo. 
Nessa perspectiva, a realidade escolar aparece mediada, no cotidiano, pela 
apropriação, elaboração, reelaboração ou repulsa expressas pelos sujeitos 
sociais. (DARYRELL, 1992, p. 2)

As escolas sempre foram consideradas um espaço de aprendizagem com 

uma diversidade. Ela garante que os sujeitos promovam e tenham interações 

entre eles e entre as próprias instituições de ensino e tudo que a envolve. Mas 
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nem sempre foi um espaço de troca de saberes, nem um espaço que acolhe as 

diferenças. O que está em concepção aqui no argumento é que a escola é um 

espaço que agrega todas as regras, métodos e construções sociais. Ela é o es-

paço que é capaz de agregar, transformar e caminhar com a sociedade, ela se 

apropria disso. Ao qual, ao mesmo tempo, é capaz de construir reflexões sobre 

a sociedade que temos.  

Se olharmos de forma breve a história da escolarização dos indivíduos 

e que passou por grandes transformações, passamos por uma escola com ca-

racterísticas dominada pelo clero e pelas diversas instituições religiosas, que 

dominavam a educação com seus interesses, para manter a religiosidade dos 

sujeitos. Além das famílias com grandes condições financeiras, que garantiriam 

um bom ensino a seus filhos, a fim de aculturá-los ao erudito. Já na concepção 

geramos a desigualdade de classes, gênero e raça, justamente por que quem 

controla a educação não se preocupa em incluir esta diversidade. No Brasil, 

Brandão (1981) define como:

Pois, do ponto de vista de quem a controla, muitas vezes definir a educação 
e legislar sobre ela implica justamente ocultar a parcialidade destes interes-
ses, ou seja, a realidade de que eles servem a grupos, as classes sociais de-
terminadas, e são tanto “a todos”, “à nação”, “aos brasileiros”. Do ponto de 
vista de quem responde por fazer a educação funcionar, parte do trabalho 
de pensá-la implica justamente desvendar o que faz com que a educação, 
na realidade, negue e renegue o que oficialmente se afirma dela na lei e na 
teoria. (BRANDÃO, 1981, p.60)

 Concepções da educação ao longo dos anos se tornaram melhores, pois 

passou a se compreender que educação deveria ser um direito de todos, garan-

tido pela Constituição Federal de 1988,  e começou cada vez mais a se pensar 

a quem ela realmente serviria, não ainda com a capacidade de promoção de 

igualdade educacional que se esperava. Embora observamos avanços na esco-

larização dos sujeitos, pode-se notar que ainda existe precarização e falta de 
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investimento por parte do governo. Mesmo que muitos direitos sejam estabele-

cidos pelas políticas públicas do país, muitos deles acabam não sendo cumpri-

dos ou mal atendidos.

A escola aos poucos vai caminhando para a aceitação de todos, na busca 

por uma igualdade que se tornou resistência, se fez existência em suas próprias 

essências ao ensinar. Porém neste texto, não nos deteremos na escola, mas pro-

curamos evidenciar o seu papel enquanto um espaço onde há diversidade de 

trocas, de sonhos e de esperança. Sim, existe o espaço específico onde tudo isso 

se concretiza e se torna uma possibilidade, a sala de aula. Porém, se a escola  já 

tinha dificuldade de promover a alfabetização e a igualdade, a sala de aula tinha 

a mesma dificuldade de promoção, pois a sala de aula era e é o espelho da es-

cola. A escola não dava ao saber a possibilidade de troca, que só seria possível 

pela interação de educador e educando, com suas diversidades e interferências. 

Precisamos atentar que houveram alguns avanços na educação, como a exem-

plo, na educação do público alvo da Educação Especial. Embora ela tenha seus 

problemas, já obtivemos alguns avanços. 

Ao iniciarmos precisamos pensar em uma sala de aula vazia, provida 

somente com cadeiras e classes, nela um quadro, seja ele branco, sem nada 

escrito. Desta forma se dá a concretude de um espaço vazio. Espaços vazios 

se tornam espaços sem vida, onde não há movimento, não há inserção da vida, 

não há integração. A escola já foi um espaço de controle, de autoritarismo, Vi-

valdi (2014) afirma: “[...] o autoritarismo é o poder imposto, sem que haja com 

isso o reconhecimento daquele que é autoritário como alguém de autoridade. 

[...] Ser autoritário é justamente querer impor aquilo que não é legitimado.” 

(VIVALDI, Flavia. 2014). Este autoritarismo só se faz presente por que a auto-

nomia do educador, já está dada enquanto a do aluno não é posta como afirma 

Furlani (1991):
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O afastamento dos padrões ligados à conservação e transmissão de deter-
minados valores sociais, ainda presentes em nossa sociedade, pode gerar 
insegurança de que falam os professores, quando muitas vezes justificam 
uma concepção de autoridade baseada na reprodução da hierarquia social 
e escolar. O professor exerce o poder inerente aos seus quatro papéis de 
forma a manter inquestionável e distante de críticas a sua posição, seja em 
âmbito institucional ou pessoal, ao mesmo tempo que o aluno não pode 
exercer seu poder na vivência de modelos no relacionamento com os cole-
gas e o próprio professor. (FURLANI, 1991, p. 33 34)

Nestas realidades o educador impõe o seu conhecimento e deixava cla-

ro ao educando sua capacidade de ensiná-lo e a autoridade que tinha sobre o 

conhecer, o ensinar mantendo sua autoridade sobre o educando, pois todo o 

conhecimento viria de fora para dentro, próprio da teoria empirista, ao qual a 

ciência como conhecimento só se dá pela experiência, experiência está possuí-

da pelo educador e capaz de ensinar o indivíduo a agregar este conhecer.

Ensinar era a capacidade de saber algo que ninguém sabia, era a garantia 

de autoridade na sala de aula, ao qual, era um lugar silencioso e frívolo, mesmo 

portando vidas, ela não possuía interação da vida. 

Desta maneira o silêncio em sala de aula e o educador falando era a con-

cepção de aprendizagem. Neste ambiente se tiravam os conhecimentos das fór-

mulas e as aceitações feitas pelo papel. Onde o giz se movimentava e o lápis 

reproduzia o que o educador expressava com sua capacidade intelectual. O 

silêncio da sala de aula e as boas notas dos educandos garantem o autoritaris-

mo do educador e o respeito da instituição e do estado. Não anulamos ainda a 

existência de educadores autoritários, que precisam do saber como uma con-

cepção hierárquica. Só existe saber realmente efetivo, quando o educador fala 

e o educando escuta, esta era a concepção de um espaço do conhecimento, a 

sala de aula. 

Freire (2014), preocupado em resolver a tensão entre autoridade e liber-

dade, se  coloca no compromisso de resolver a tradição autoritária. O autor 
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coloca que o educador precisa garantir o funcionamento da sala de aula ou “es-

paço pedagógico” – usado pelo autor – ele jamais pode deixar que este espaço 

seja prejudicado. Colocamos assim uma liberdade que possui seus limites em 

qualquer âmbito, seja ele civil ou institucional. Com isso, garante a moralidade 

do espaço e o respeito às condições de aprendizagem de outros que ali se apro-

priam do mesmo espaço.

Devemos discutir com os educandos algumas perguntas: o que pode ser 

garantido neste espaço? E como deve ser este espaço? O educador não deve se 

colocar como autoridade, pois ele constrói o espaço de sala de aula, sendo um 

espaço democrático. Quanto mais o educando aprende a colaborar nas decisões 

da sala de aula e possui a liberdade para construir como ele quer este espaço, 

mais se encontra nele, e mais atrativo se torna, mais responsável é o sujeito pelo 

espaço de aprendizagem, assim se dá o movimento e a existência da vida. Vida 

esta que não pode ser inconsciente, Adorno (1986, p. 35) afirma que: “Deve-

mos trabalhar contra essa inconsciência, devem os homens ser dissuadidos de, 

carentes de reflexão sobre si mesmos, atacarem os outros. A educação só teria 

pleno sentido como educação para a autorreflexão crítica”. Que isso só é ca-

paz de ser construído na ação que gera a vida. 

Porém Michel Henry é mais profundo, pois ele define que “O saber da 

vida não é de nem um modo objetivo, nem em sentido algum, não tem objeto, 

por que não traz em si a relação com o objeto, por que sua essência não é esta 

relação”(HENRY, 2012, p. 35). Há coisas que não se pode dar no conhecer do 

mundo, mas no penetrar da vida, pois nela se reconhece a essência que acaba 

por excluir o si de toda a sua exterioridade.

Mas quando vamos olhar para o cuidado de si, que passa a se dar tam-

bém nas possibilidades do afetar-se, desta maneira a vida torna-se possível ao 

sujeito compreender que ele é capaz de sentir e desenvolver o seu saber em 
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seu íntimo da vida, a partir desta auto realização. É a partir dos outros que se 

pode encontrar a força para o fazer, o realizar a concretude do fazer em sala de 

aula e os estímulos das práticas pedagógicas. Neste momento nasce o desejo de 

aprender do indivíduo, de inventar a vida, a partir de novas possibilidades em 

seu íntimo onde a vida ainda é violenta. Desta forma o outro é afetado pelo meu 

conhecer das coisas, ao qual, sou radicalmente afetado ao apreender. 

Assim, forma a existência da experiência real de aprendizagem se dá 

quando trocamos os saberes, garantimos a liberdade. Uma criança só sabe que 

é feio mentir depois de mentir. Ela precisa da ação para ter a concretização do 

conhecimento que aquilo é errado. Um adolescente precisa tomar a decisão e 

errar na construção do espaço para o ato de aprender, isso serve também para o 

educador, ele garante sua autoridade possibilitando a democracia a experiência 

da tomada de decisão. Não estamos desmerecendo o papel do educador, pelo 

contrário ele precisa saber mediar esta relação, este saber. Cabe a ele ter a ca-

pacidade de garantir a liberdade e o diálogo.

Freire (2014), nos possibilita entender os primeiros passos para uma sala 

de aula viva, onde o educador tome o diálogo no processo de ensino. O edu-

cador se coloca como um mediador do conhecimento, com a possibilidade de 

também aprender com o educando. Freire (2014) diz: “Não há docência sem 

discência, as duas explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os cono-

tam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende 

ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” (Freire, 2014, p. 25) Não se 

pode dimensionar ou limitar aprendizado, mas também não se pode ensinar 

sem ao menos se exigir de si um ato de formação. O educador deve conhecer 

seu educando e o mesmo deve conhecer o que sabe. É preciso que o processo 

de ensinar e aprender seja um processo, ao qual chamamos de práxis. A práxis 

é a relação entre a teoria e a prática que se faz presente de forma constante no 
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ensino, ao qual, as teorias em sala de aula são unidas a ação prática, podendo 

promover uma reflexão de observar a realidade e a vivência do educando.

Coloca-se assim o debate da sala de aula, onde o educando já conhece, 

então ela  não se torna apenas um ambiente de aprendizado, mas ele se funda-

menta como um ambiente de troca de saberes. Quando olhamos o mundo digi-

tal, sabemos que as informações já estão dadas, porém as mesmas precisam ser 

mediadas por alguém, é aqui que entra a autonomia do professor e autonomia 

do educando. Desta maneira o educador não pode ser visto como a autoridade 

concedida pela forma vertical, onde há uma submissão ao educador, mas ela se 

dá de forma horizontal e autônoma.

O educador pode colocar o que sabe e o educando deve ter a capacidade 

de questionar, ou formular uma crítica argumentada. O argumento do educando 

importa na sala de aula e espaços fora da sala, mas é este questionamento que 

torna a escola viva e democrática. Falamos até agora do educador em sua sala 

de aula, e como ele pode garantir este espaço vivo, mas é o educando que garan-

te a vivacidade da sala de aula é ele que encoraja o educador a saber mais, ele 

encoraja o educador a sonhar mais. Quando o educando questiona o educador, a 

escola e a sala de aula de “mãos dadas” cumprem seu papel, quando o educando 

cria um argumento sobre a forma que ele vê o mundo ou suas experiências, ele 

está aplicando o que aprendeu em sala de aula em sua vida prática e cotidiana. 

Assim ele garante a vitalidade da sala de aula e sua aplicação no mundo.

Desta maneira “[…] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a 

possibilidade para a produção ou a sua construção.” (FREIRE, 2014, p. 24). 

Ampliamos esta ideia, pois é ensinar a ver o mundo de forma crítica, pois o 

educador não pode se eximir de contribuir com a sua opinião e o educando 

de criticá-la. A sala de aula, possui uma vida diversa como é fora dela onde o 

educador entra sem se despir do mundo externo agregando ao ambiente peda-
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gógico o mundo. A escola nunca será um ambiente fora dos problemas sociais, 

fora da política, da democracia, do apartidarismo, da diversidade religiosa, de 

todos os problemas que nos envolve enquanto sociedade. A escola deve tomar 

as defesas pelo que é certo, pelo que ela julga correto o educador e o educando 

devem discutir “O que é justo e injusto?”, “O que é moral e imoral?”, “O que 

é democrático e o que não é?” Entre outras problemáticas. A sala de aula deve 

garantir estas discussões e o educando se perguntar sobre isso no seu dia a dia. 

O educador não poderá se eximir do contexto do cotidiano em que vive, pois 

ambos compartilham o mundo, dividem os mesmos espaços com a sociedade, 

a escola e a sala de aula. Precisamos ser capazes de construir, aprimorar e de-

senvolver nosso educando para a sociedade.

Os educandos precisam estar prontos para criticar, para construir, para 

contribuir e transformar a sociedade. Suas contribuições começam na sala de 

aula, contribuições que exigem responsabilidade e tomada de decisões. Os edu-

candos já tem pessoas demais dizendo o que eles precisam  tomar de decisão, 

aprender e viver. Questões que os rodeiam diariamente: “O que vai ser quando 

crescer?”, “O que vai trabalhar?”, “Que faculdade escolher?”, “Qual o curso?”, 

etc; porém quem escuta o apelo dos educandos? Normalmente é na sala de 

aula, junto ao educador, é ele que recebe as frustrações e questionamentos dos 

educandos, mas o educando deve falar e o educador deve escutar. O sistema 

exige que o educador não o escute, mas sim o ensine, o sufoque com o conheci-

mento. Ambos deveriam poder dialogar sobre as possibilidades do mundo que 

requer os conteúdos, mas também conversar com o mundo real do educando, 

não podemos ensinar um educando o que é Beethoven, sem escutar e apreciar 

Beethoven. 

Ao construir este diálogo o educador não foge do seu conteúdo, pelo 

contrário ele mostra a necessidade para seu crescimento, para sua concepção 
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de aprendizagem pessoal e profissional. O educando então entra nela com a ca-

pacidade de ser responsável por aquilo que é dado, assumindo assim um com-

promisso e uma tomada de decisão no espaço de aprendizagem. O que está em 

construção na sala de aula não é a disciplina do educando, mas a sua autonomia 

responsável pelo que está apresentado. Só a respeito do educando, quando sua 

autonomia é respeitada e constituída, autonomia está que exige construção e 

responsabilidade como garantia do espaço pedagógico.

Na realidade, precisamos entender que a construção de conhecimento 
hoje se dá além da sala de aula, não podemos ignorar as famílias, as concepções 
sociais e as realidades das escolas. Não podemos ignorar que estas construções 
fundamentam a sociedade. Porém não podemos fugir de um encontro na sala de 
aula, um encontro que acontece, que se dinamiza, mas transcende os sentidos 
da mesma. A sala de aula, mesmo que nela tenha vida, é preciso torná-la viva. 
Tornar a sala de aula como um ambiente vivo necessita de dois olhares: o do 
educador e do educando.

O educador não pode olhar apenas para os métodos e suas concepções de 
ensino. É necessário olhar para o educando, não como um depósito de conhe-
cimento, mas sim como um sujeito capaz de conceber e construir seu próprio 
conhecimento e exercer a autonomia com ele. 

Piaget, teoria construtivista, diria que este conhecimento se dá com a in-
teração com objetos, buscando sua relação e a busca do contato com o concreto, 
ao qual, Vygotsky diria que isso só é possível com a interação social, desta ma-
neira se buscaria observar o educando e suas construções a partir desta análise. 
Desta forma a uma construção desta autonomia, ao qual o aluno não pode fugir 
de suas experiências, ou seja, ele não abre mão daquilo que já conhece, mas ele 

é capaz de ir além daquela relação com objetos e relações sociais.

O que precisamos para isso? Precisamos entender que o educador não 

perde sua autoridade quando ele se coloca capaz de promover com o educando 
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a construção do seu conhecimento na mesma medida. O educador encontra 

problemas, pois ele sai da academia com a capacidade de ensinar, mas ele sai 

com a concepção de que precisa construir fórmulas, teoremas e teorias com 

seus educandos. Porém ele acaba se dando conta na experiência que ensinar 

exige mais do que isso, e esta concepção já vem em seus estágios durante a 

formação e programas das instituições e do estado. Exige então do profissional 

a criatividade e a construção de sala de aula, é na sala de aula que o educador se 

concebe como educador e o educando como educando. O que ambos precisam 

é lidar com a capacidade de fazer com que o conhecimento se torne vivo.

Como dar vida ao conhecimento? O educador precisa trazer o conheci-

mento para a realidade, mas isso todo mundo já reafirma. O que o educador 

precisa entender quais são as concepções deste processo para o educando. As 

nossas instituições são formadas por políticas educacionais, mas nunca per-

guntamos aos nossos educandos o que para ele seria essencial conhecer? Es-

quecemos de voltar a quem realmente o conhecimento terá importância. Não 

podemos fugir do primordial, mas não podemos deixar de atender as vidas que 

ali estão. O educador e os educandos, possuem a capacidade de dar vida a sala 

de aula promovendo o ensino com o discurso, o debate e a escuta. O educador 

discursa, pergunta e o educando problematiza, debate e ambos escutam. Neste 

movimento acontece o fenômeno de dar vida a sala de aula.

O educando ao olhar este encontro com a problematização e o debate 

ele faz com que tudo que está fora da sala de aula se internalize, penetre nas 

paredes e a escola passa a ganhar vida. É preciso possibilitar aos educandos 

reformularem conceitos, interpretarem os conceitos dados, não podemos duvi-

dar desta capacidade dos educandos, nem de suas potencialidades, muito pelo 

contrário deve-se instigar a desenvolver cada vez mais as suas capacidades. 

Pois o educador não é a autoridade aqui, mas ele é a referência, referência que 
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vai mediar este conhecimento e vai contribuir para que isso transcende, ele dará 

todas as ferramentas para que o fenômeno aconteça.

Vejamos assim, ensinamos aos educandos sobre o Brasil, mas não discu-

timos problemas quando ensinamos, o educador tem medo de problematizar e 

surgir assuntos que ele desconhece. Qual é o problema de não ter informação? 

Ou conhecimento adquirido? Quando o educador não tem a informação ou o 

conhecimento ele deve cumprir o papel de mediador, de referência. Ele olha 

para o educando e diz “vamos juntos construir este conhecimento”. A escola 

deve ser um ambiente de diversidade, a sala de aula é o local onde isso acontece 

é lá que a democracia, que olhar sobre a problematização e o mundo acontece. 

A escola acolhe é ela que possibilita o encontro que vai além da sala de aula 

(DAYRELL 1992, p. 14), a sala de aula promove a ação, o movimento e a trans-

formação da vida.

Considerações Finais

Compreendemos que este estudo sobre a sala de aula enquanto um es-

paço de vida é prévio e carece de novas reflexões e aprofundamentos teóricos. 

Contudo, ao longo dos debates teóricos, foi possível perceber as riquezas que 

cabem e transbordam nas salas de aula, mas para isso o educador deve garan-

tir a sua autonomia em sua prática e garantir autonomia ao educando em seu                

processo de aprendizagem utilizando sempre estratégias diversas na garantia 

deste espaço pluralista. 

Ressaltamos e exaltamos a sala como um espaço de diversos encontros, 

os quais merecem ser celebrados e vividos de forma em que todos e todas sin-

tam-se representados e respeitados. Pois a escola é fundamental neste proces-

so de reconstruções sociais, a fim de quebrar preconceitos, de gerar valores e 

transformar uma sociedade em uma nova sociedade. 
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A sala é um espaço de aprendizagem, e devemos estar preparados para 

repensá-la, aprimorá-la, propondo novas metodologias e ferramentas didáticas 

conforme necessidade dos estudantes. Lembramos que o futuro de hoje passa 

pelas instituições e é na sala de aula que acontecem as socializações. A sala de 

aula garante cada vez mais as reflexões do mundo e a escola acolhe estas mu-

danças, a fim de transformar-se fora dos muros da escola numa nova sociedade. 
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CAPÍTULO 5 

ORIGEM DAS FAMÍLIAS 
ATINGIDAS POR BARRAGENS E 

DO MOVIMENTO DOS 
ATINGIDOS POR BARRAGENS 

– MAB: UMA BREVE 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA

Alessandra Regina Müller Germani

Jacir João Chies

Doi: 10.48209/978-65-5417-051-5

Introdução 

Frente as profundas transformações ocorridas no mundo do trabalho e 

na vida social gerada pelo desenvolvimento da modernização do país, a par-

tir da década de 1960, as lutas sociais no campo neste período assumem uma 

nova configuração e magnitude, em prol de uma divisão mais justa de terra e 

da melhoria das condições de vida, fazendo emergir neste cenário de lutas uma 

diversidade de sujeitos sociais, como os atingidos por barragens, seringueiros, 
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sem terra, assalariados rurais e pequenos agricultores (MARTINS, 1981; ME-

DEIROS, 2004; PEREIRA E ALENTEJANO, 2014). 

A partir daí intensifica-se a luta pela terra, por meio do crescimento das 

ocupações massivas, realizadas pelos diversos movimentos sociais, principal-

mente pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, e mais 

adiante se aliam a esse processo de luta o Movimento dos Pequenos Agricul-

tores – MPA, o Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB, entre outros 

(FERNANDES, 1999; FILIPPI, 2005).

No período da ditadura, mais especificamente, no início do processo de 

redemocratização no país, teve início a reação de agricultores que foram atin-

gidos pelas construções de obras destinadas a produção de energia elétrica a 

partir de recursos hídricos, primeiramente desenvolvida por empresas estatais e 

a partir de 1990 houve a privatização deste setor.  A mobilização destes agricul-

tores serviu para demostrar que a instalação de hidrelétricas resulta em uma di-

versidade de problemáticas a serem consideradas, debatidas e resolvidas (REIS 

e BLOEMER, 2001).

Neste sentido, o presente capítulo aborda os resultados encontrados de 

uma pesquisa bibliográfica, realizada no período de abril de 2021 a outubro de 

2022, elaborada com vistas a desenvolver um aprofundamento teórico sobre o 

tema relacionado a origem das famílias atingidas por barragens, o surgimento 

do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB e a luta pela terra desenca-

deada a partir dessa realidade. 

Este estudo se constitui em uma das ações de pesquisa do projeto guar-

da-chuva intitulado “Ecologia de saberes na produção de ações de saúde no 

contexto da luta pela terra e Reforma Agrária”, que tem como objetivo geral 

analisar a experiência de luta pela saúde desenvolvida no contexto da luta pela 
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terra  e Reforma Agrária, na perspectiva de identificar como vem sendo cons-

truídas as relações entre os saberes e práticas, científicas e populares, na pro-

dução de ações em saúde, tendo em vista a garantia da saúde como um direito 

de cidadania.

O referido projeto está sendo desenvolvido na modalidade guarda-chuva, 

na Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, sob registro institucional nº 

PES 2020 0535 e inserido na linha de pesquisa intitulada Políticas e práticas de 

gestão na saúde, do grupo de pesquisa Inovação em Saúde Coletiva: políticas, 

saberes e práticas de promoção da saúde.

Para tanto, foram selecionados diversos materiais bibliográficos relacio-

nados a temática para a composição deste capítulo, cuja síntese/contextualiza-

ção teórica é apresentada a seguir:

Origem das Familias Atingidas por Barragens

Os avanços tecnológicos decorrentes do processo do capitalismo implicam 

numa crescente demanda por energia. No Brasil, a partir da década de 1970, 

evidencia-se um processo de construção de grandes projetos hidrelétricos com 

intuito de suprir a necessidade energética do país. Principalmente, por conta de 

que o Brasil é um país privilegiado em termos de recursos hídricos, que é um 

atributo necessário para a implementação de um sistema de geração de energia 

hidrelétrica. Assim, da mesma forma, observa-se também que o país destinou 

um investimento considerável para esse setor (ROSA, 2007; BENINCÁ, 2011).

De acordo com Benincá (2011) 

As hidrelétricas são responsáveis por cerca de 90% do total da eletricidade 
gerada no país. Quanto as barragens, prevalece na sociedade o discurso 
de que elas são indispensáveis para acelerar o crescimento econômico e 
sustentar o desenvolvimento social. O assunto, entretanto, tem-se tornado 
cada vez mais polêmico. Não obstante se afirme de modo sistemático que as 
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hidrelétricas produzem “energia limpa”, elas também causam uma gama de 
problemas. O fato de mais de um milhão de pessoas já terem sido atingidas 
diretamente pela construção de barragens no Brasil, sendo que a maioria 
não tem seus direitos garantidos, explica a importância que o tema assume 
(p.17-18).

Sabe-se que para a implantação dos projetos hidrelétricos, estes requerem 

uma análise dos lugares considerados apropriados e que possibilite a construção 

da hidrelétrica. Um dos elementos essenciais, e que são analisados, se refere ao 

curso dos rios e dos relevos, para que permitam a queda de água e a formação 

do lago, a qual ocupa geralmente significativas extensões de terras e que são na 

maioria das vezes produtivas, cultivadas pelas famílias ribeirinhas ao longo de 

gerações (BERMANN, 2003).

As hidrelétricas são apresentadas como símbolos do desenvolvimento da 

economia e da vida, no entanto, na prática, inundam vastas áreas de terras, 

provocam a destruição de florestas, extinguem espécies animais, expulsam 

famílias dos seus locais de vida, entre outras situações. O que se observa, é que 

a construção das barragens, em certos casos, não é precedida pelos Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA), refletindo na geração de uma série de problemas e 

danos ambientais (BENINCÁ, 2011).

Neste contexto, os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de 

Impacto do Meio Ambiente (RIMA) passaram a ser uma exigência a partir da 

Lei Federal nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, 

posteriormente regulamentada pelo Decreto Federal nº 99.274/90, tornando-

os uma exigência dos órgãos ambientais brasileiros a partir da Resolução 

CONAMA nº 001/86 (SANTOS, 2015).

Neste sentido, Benincá (2011) refere que

Segundo alguns autores, a construção de barragens é uma forma de 
colonização moderna, em que o “outro”, forte e estranho, impõe seu 
projeto. Apropriando-se dos bens naturais, subordina, silencia e expulsa 
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compulsoriamente as populações locais. Aí a água é transformada em 
energia; a energia, em mercadoria; a mercadoria em obsessão de consumo; 
o consumo em sinônimo de desenvolvimento; o desenvolvimento em 
destruição da natureza e exclusão dos pobres (pág.26-27).

Observa-se que processo que envolve a retirada das famílias dos seus 

locais de origem, para a construção das barragens das hidrelétricas se dá geral-

mente de maneira forçada, impactando sobre a vida dessas famílias, tendo em 

vista que a história, as relações sociais, ambientais e culturais vividas naqueles 

lugares são “atingidas” por toda essa mudança. Portanto, além da apropriação 

da terra e do acumulo de água para a geração de energia, vem junto com isso, 

toda a mudança de vida de várias famílias, envolvendo aí a mudança de lugares, 

hábitos, rotinas e das formas de produção (BERMANN, 2003).

A terminologia “atingido” surge na documentação da Eletrosul referente 

a construção de 22 barragens na Bacia do Rio Uruguai. Porém, identifica-se 

que nestas publicações técnicas o termo servia para designar a população na 

área da barragem. Porém, quando em confronto com a Comissão Regional de 

Atingidos por Barragens - CRAB, a Eletrosul utilizava outras terminologias, 

tais como: desapropriados, recolocados e expropriados (FAILLACE, 1990; 

SANTOS, 2015).

O interesse da Eletrosul no uso da terminologia “atingido” dizia respeito 

à propriedade e ao proprietário de terras e serem ressarcidas pela empresa, quer 

dizer, aqueles que podiam comprovar a titulação de suas terras. Percebe-se aí 

que o interesse era indenizatório e político, pois quanto menos proprietários, 

menos indenizações. Mas a CRAB não compartilhava dessa concepção, com-

preendendo como “atingido” o agricultor, proprietário ou não proprietário, com 

ou sem terra, além de suas famílias (FAILLACE, 1990; SANTOS, 2015).

Nesta disputa política, o termo apropriado da Eletrosul acaba utilizado 
como representação identitária não apenas aos “cobertos pelas águas”, 
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mas aos atingidos pelos canteiros de obras, pelo acampamento de 
trabalhadores, pela linha de transmissão de energia (SANTOS, 2015, 
p. 124).

Em 1987, a Eletrosul reconhece a CRAB como representante das famílias, 

e o termo “atingidos” passa a compreender não só os proprietários de terras, 

mas os sem terra e os filhos dos agricultores. Essa ampliação de concepção 

implicou em uma ampliação dos procedimentos adotados pela empresa em 

relação a população atingida pelas barragens. Onde a empresa previa apenas 

a compra de terras mediante indenizações, agora teve de oferecer a terra pela 

terra e reassentar os sem terras (SIGAUD, 1989; SANTOS, 2015).  

Surgimento do Movimento dos Atingidos por 
Barragem - MAB

O Movimento dos Atingidos por Barragem surgiu a partir da Comissão 

Regional dos Atingidos por Barragem (CRAB), na região Sul do Brasil, no 

Alto Uruguai, no final dos anos 70, organizado por agricultores arrendatários, 

meeiros, posseiros, trabalhadores rurais, sujeitos a perdas além de não 

indenizados pelas empresas que operavam as usinas hidrelétricas, por meio 

de concessão ou licitação. Esse processo de mudanças, gerou intensos debates 

sobre como seriam realizadas as indenizações, tendo em vista a garantia dos 

direitos de continuarem na terra e produzindo nela (LOCATELLI e ROCHA, 

2013).

O MAB é formado por pessoas já atingidas por barragem, que vão passando 
experiência para os futuros atingidos, ou seja, ocorre uma troca de experiência 
que depende da organização das famílias, e da luta coletiva para avançar no 
direito dos proprietários e não proprietários. Os proprietários são aqueles 
que tem a posse em forma de escritura, os não proprietários são as pessoas 
que são arrendatárias, meeiros, parceiros, agregados. Que depende da luta 
para avançar nas conquistas dos direitos. (MAB, 2013, p.75)
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A união e a organização das famílias agricultoras, a nível regional, 

serviram de exemplo para o país. Representando, assim, um avanço por meio 

da luta organizada que se deu mais especificamente a partir de 1987, com a 

construção da Usina Hidroelétrica de Itá. Essa Usina está localizada no rio 

Uruguai, na divisa dos municípios de Itá no estado de Santa Catarina e Aratiba, 

no estado do Rio Grande do Sul (MAB, 2013).

Esse acordo do reassentamento representou um marco histórico para 

conquista da terra pelos atingidos por barragens.  Neste acordo, constavam as 

regras, construídas coletivamente que, não só reconheciam a luta das famílias, 

bem como determinavam quem eram os atingidos por barragem e os padrões 

que estabeleciam benefícios como: acesso à terra, moradia, e assistência técnica 

para as famílias reassentadas (MAB, 2013).

A partir dessas experiências de organização para a conquista de direitos, 

o movimento foi se difundindo pelo Brasil, tornando-se em uma ferramenta 

fundamental de comunicação comunitária para a organização dos trabalhadores 

atingidos por barragens. Durante a realização do 1º Encontro Nacional de 

Trabalhadores Atingidos por Barragens, realizado em Brasília em 1989, se fez 

um levantamento das lutas e experiências dos diversos grupos espalhados pelo 

país, com o propósito de levantar e formar um movimento nacional (ROSSATO, 

2008).  

No início as empresas responsáveis pela construção das hidrelétricas 

eram as estatais e as lutas, consequentemente, eram mais regionais. A partir da 

abertura de mercado, as empresas do setor elétrico passaram a ser multinacionais, 

obrigando os atingidos a travarem uma luta mais ampla na perspectiva de 

conseguir o alcance de seus direitos (ROSSATO, 2008).

Deste modo, se pode afirmar que a construção de barragens é uma afronta ao 
direito à dignidade da pessoa humana, na medida em que, em seu conjunto, 



96 97

Pesquisas e Escritas Interdisciplinares: Olhares Contemporâneos

Volume III

as violações dos direitos humanos que ocorrem com a implantações de 
barragens impossibilitam a reestruturação da vida individual e coletiva, 
com sérios impactos na identidade, autoestima e perspectivas de futuro dos 
atingidos (MAB, 2013, pg. 75).

E em março de 1991, também em Brasília, aconteceu o 1º Congresso 

Nacional dos Atingidos por Barragens, no qual formou-se, assim, o Movimento 

Nacional dos Atingidos por Barragens. O Movimento, como organização 

social, está presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 

Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Goiás, 

Tocantins, Maranhão, Pará e Rondônia.

Segundo Bermann (2003), a política adotada pelo governo federal, 

mais especificamente pelo Ministério de Minas e Energia, através da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que é responsável pela licitação de 

concessão ou autorização do uso do potencial hidráulico para a construção de 

barragem. Para efetuar o processo de licitação de uma barragem são necessárias 

as empresas do setor elétrico elaborar Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 

Relatório de impacto ambiental (RIMA). 

Por vezes, segundo a mesma autora, esses documentos não condizem com 

a realidade da população atingida, ou seja, são elaborados conforme o interesse 

e objetivo das empresas do setor elétrico, reduzindo gasto principalmente com 

parte social. Os órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização, muitas vezes 

não fiscalizam, ou não tem estrutura adequada para fazer a verificação do estudo 

do impacto, o que ocasiona o surgimento dos problemas sociais decorrentes 

desse processo. 

Observa-se que é muito difícil as empresas reduzirem orçamento da parte 

de infraestrutura, penalizando assim a parte social, que envolve as famílias 

atingidas e os seus direitos. Para desfocar das violações que são cometidas contra 
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os direitos das famílias atingidas, as empresas do setor elétrico costumam fazer 

uma grande propaganda de geração de emprego, de energia limpa, sustentável 

perante a sociedade.

Neste contexto, o MAB (2013) destaca o quanto é importante discutir 

com a sociedade um novo modelo energético popular para o Brasil, que não 

sirva mais de lucros para grupos de empresas multinacionais, que exploram o 

pais e a sua população, que a matriz tecnológica de produção de energia não 

seja baseada em usina hidrelétrica, buscando outras fontes como energia eólica, 

solar, biomassa, garantindo com isso a proteção ambiental e a permanência das 

famílias em seus territórios de origem.

Santos (2005) e Benincá (2011) referem que o MAB se insere entre os 

movimentos da globalização contra-hegemônica, que questionam e também 

refutam o modelo de desenvolvimento econômico dominante. E que por conta 

disso:

Ele desempenha uma função sócio-política relevante, ao reunir e empoderar 
grupos e segmentos historicamente invisibilizados e excluídos. Também 
fortalece a consciência sobre direitos ambientais na medida em que, por 
um lado, combate a tendência hegemônica que trata a agua e a  energia 
como mercadorias e, por outro, empunha desde sua origem a bandeira que 
reivindica “agua para a vida e não para morte” (Benincá, 2011, p.19).

Algo interessante, também destacado por Benincá (2011), é que nesse 

processo organizativo que envolve os debates econômicos, sociais, ambientais e 

culturais provocados pela construção das barragens, as lideranças vão surgindo 

dentre os próprios atingidos. E por isso, torna-se comum que estas lideranças 

percorram outras regiões do país, no sentido de contribuir para a organização da 

população que se encontra ameaçada ou já está atingida por alguma barragem. 

Também, é comum verificar a participação de lideranças de outros movimentos 

sociais, como ONGs, sindicatos, partidos, associações, etc auxiliando nesse 

processo de organização e luta.  
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Conclusão

Esperamos, com a apresentação desta breve reflexão teórica, que faz 

parte de uma ação de pesquisa do projeto guarda-chuva intitulado “Ecologia 

de saberes na produção de ações de saúde no contexto da luta pela terra e 

Reforma Agrária”, desenvolvido na Universidade Federal da Fronteira Sul – 

UFFS Campus Passo Fundo/RS, sob registro institucional nº PES 2020 0535, 

possa contribuir com subsídios que permitam o esclarecimento da conceituação 

e caracterização das famílias atingidas por barragens, bem como do contexto 

que envolve o surgimento do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 

Sabemos que barragens são construídas há muitos anos, e com diferentes 

finalidades, tanto para controlar inundações quanto para a irrigação das 

plantações, entre outras. E com isso, possuem a sua importância considerada. 

No entanto, com o desenvolvimento do capitalismo, a construção de barragens 

para a geração de energia, passaram a evidenciar a disputa do capital pelo 

território, pois verifica-se que as empresas que investem nessas construções 

visam apenas os interesses que são meramente econômicos (BENINCÁ, 2011).

Neste sentido, entre os diversos sujeitos coletivos populares que se 

empenham em estabelecer uma outra ordem social, econômica e ambiental está 

o MAB. O Movimento estimula a resistência das famílias contra as mudanças 

que são impostas pelos empreendimentos hidrelétricos e defende e luta pela 

garantia dos direitos das populações afetadas. Além disso, propõe que haja 

uma mudança na matriz energética do país, a redução do consumo de energia, 

a diminuição dos combustíveis fósseis, enquanto não haja a substituição por 

fontes renováveis e mais limpas (BENINCÁ, 2011).
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CAPÍTULO 6 

TRANSTORNOS DA 
APRENDIZAGEM: UM ESTUDO 

ACERCA DA DISLEXIA
LEARNING DISORDERS: A STUDY ABOUT DYSLEXIA

Antonio Pereira Santos

Doi: 10.48209/978-65-5417-051-6

Resumo: A dislexia é um distúrbio da aprendizagem que afeta crianças em todos os 
níveis educacionais, esse distúrbio chega a atingir 20% das crianças e dificulta a leitura 
e escrita e consequentemente sua compreensão, portanto torna-se de fundamental 
importância a contextualização do tema e faz-se necessário para possibilitar que 
barreiras e paradigmas sejam elencados, com o intuito de levar informações objetivas 
no âmbito escolar e justificando-se à medida que esse tema seja discutido e trabalhado, 
visando a garantir a inserção de crianças com esse problema e assim possibilitar 
que as mesmas possam seguir sua aprendizagem na modalidade normal, pois como 
será trabalhado neste estudo poderemos verificar que esse distúrbio tem tratamento 
e crianças com esses problemas podem seguir o ensino de forma normal, para tanto 
precisam de uma atenção especial e faz parte do papel da escola e professor além 
dos pais que devem ser inseridos neste contexto. Com vista acerca da problemática 
o objetivo central desse estudo é buscar maiores informações sobre o tema para 
propiciar que leigos e profissionais da área possam ter um embasamento teórico 
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relevante, que permita o entendimento real do distúrbio, para que a dislexia deixe de 
ser um mito e passe a ser tratado como um eventual problema.

Palavras-Chaves: dislexia, distúrbio, aprendizagem.

Abstract: Dyslexia is a learning disorder that affects children at all educational levels, 
this disorder reaches up to 20% of children and makes reading and writing difficult 
and, consequently, its comprehension, therefore it is of fundamental importance to 
contextualize the theme and make it if necessary to allow barriers and paradigms 
to be listed, in order to bring objective information in the school context they can 
follow their learning in the normal mode, because as it will be worked in this study 
we can verify that this disorder has treatment and children with these problems can 
follow the teaching in a normal way, for that they need special attention and it is part 
of the school’s role and teacher in addition to the parents who must be inserted in 
this context. With a view to the problem, the main objective of this study is to seek 
more information on the topic to provide that lay people and professionals in the 
area can have a relevant theoretical basis, which allows the real understanding of the 
disorder, so that dyslexia ceases to be a myth and be treated as a possible problem. 
The expansion of higher learning has demanded increasingly qualified teachers both 
to meet the demands of curricular content and for the pedagogical management in 
classroom space, thus constituting up a double challenge. This article aims to discuss 
aspects of teaching applicable to the teaching-learning process at the top level, 
considering the need for redefinition of visa teaching models that traditional teaching 
approaches often fail to meet the specific needs of contemporaneity. It is a descriptive 
exploratory research using as a data source a wide literature on the subject.

Keywords: dyslexia, disorder, learning.

Introdução

O Presente estudo teve como enfoque um transtorno da aprendizagem 

muito comum e pouco diagnosticada principalmente em crianças, a dislexia 

atinge cerca de 10% a 15% da população do Brasil, segundo a ABD. Mas a 
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problemática do está no diagnóstico, que muitas vezes é omisso ou displicente, 

a dislexia é um distúrbio genético e neurobiológico que independe do aluno.

O quadro de dislexia pode atingir a leitura e escrita e migrar para outras 

áreas de âmbito psicológico influenciando na maneira com a criança se com-

porta, também pode estar associando a distúrbios como a hiperatividade e hi-

poratividade que dificultam a forma como as mesmas se comportam diante da 

sociedade.

Os transtornos da aprendizagem sempre estiveram presentes no contexto 

escola, porém muitas vezes houve má interpretação das necessidades das crian-

ças uma vez que o modelo tradicional de ensino não possibilita mudanças con-

cisas na estrutura pedagogia, o que impossibilita a percepção de falhas, e novas 

metodologias de ensino sempre passa por enormes barreiras que só tendem a 

regredir o desenvolvimento do ensino. 

Outro fato que se há de retratar é também a falta de capacitações espe-

cificas sobres os temas para professores em exercício, uma vez que se faz de 

importância fundamente, não há o que se discutir o porquê quando se fala da 

necessidade de haver esse engajamento de coordenação, pais e professores para 

formar equipes multidisciplinar para tratar alunos que se mostrem com algum 

grau de dislexia. 

A realização de estudo e pesquisas sobre a problemática possibilita o 

aprofundamento sobre esse tema, que precisa ser discutido e estudado a fim de 

levar as crianças com o problema uma solução para que melhorem seu desem-

penho escolar, fazer com que essas crianças são se sintam exclusas ou inferio-

res garantir um dos seus direitos fundamentais e possibilitar que a dislexia não 

seja um impasse para o seu futuro.



104 105

Pesquisas e Escritas Interdisciplinares: Olhares Contemporâneos

Volume III

Referêncial Teórico 

Transtornos de aprendizagem

A aprendizagem vem sendo estudada cientificamente desde o século 

passado, embora tenha tomado maior espaço e relevância no meio acadêmico 

entre as décadas de 1950 e 1970. Junto com os avanços obtidos com as pesquisas, 

diversos conceitos foram apresentados como uma tentativa de melhor explicar 

a aprendizagem e como se dá o seu processo. Apesar de existir diferentes 

conceitos, todos eles concordam que a aprendizagem implica numa relação 

bilateral, tanto da pessoa que ensina como da que aprende.

Pessoas com dislexia possuem problemas fundamentais ao relacionar a 

linguagem escrita com a linguagem falada. Essa dificuldade ocorre em diferentes 

graus, sendo que, enquanto um aluno pode ter uma dislexia leve, outro poderá 

apresentar um comprometimento mais severo. Além disso, a capacidade de 

relacionar a linguagem escrita à falada depende do tipo de ortografia à qual 

o disléxico é exposto (ex., português, inglês, mandarim). Assim, podemos 

pensar a síndrome da dislexia como um espectro com diferentes graus de 

comprometimento da leitura, que dependem de fatores intrínsecos da criança e 

também de fatores culturais. (Dislexiabrasil, 2015)

Figura 1: Graus de dislexia 

Fonte: Site Dislexiabrasil 2015
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Segundo Fonseca (2004), a criança com D.A. distingue-se da criança 

deficiente e da criança dita normal, uma vez que apresenta um quadro bastante 

complexo que pode prender-se com aspetos emocionais, afetivos, pedagógicos 

e sociais inadequados. Revelam ainda sinais difusos de ordem neurológica com 

origens ainda hoje pouco claras, que podem incluir índices psicofisiológicos, 

variações genéticas, irregularidades bioquímicas, lesões cerebrais mínimas, 

alergias, doenças, entre outros, que interferem no desenvolvimento e maturação 

do Sistema Nervoso Central (SNC).

Conforme o quadro 1, podemos ver que, até à data, já foram identificadas 

pelo menos seis categorias de D.A. (Correia, 2004).

Quadro 1: Categorias das D.A

Categoria Definição

Auditivo-linguística

Prende-se com um problema de percepção que, 
frequentemente, leva o aluno a ter dificuldade na 
execução ou compreensão das instruções que lhe são 
dadas. Não é, portanto, um problema de acuidade 
auditiva (o aluno consegue ouvir bem), mas sim de 
compreensão/percepção daquilo que é ouvido.

Visuo-espacial

Envolve características tão diversas como uma 
inabilidade para compreender a cor, para diferenciar 
estímulos essenciais de secundários (problemas 
de figura-fundo) e para visualizar orientações no 
espaço. Assim, aqueles alunos que apresentem 
problemas nas relações espaciais e direcionais têm 
frequentemente dificuldades na leitura, começando, 
por Exemplo, por ter problemas na leitura das letras 
b e d e p e q (reversões).
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Motora

Aqui o aluno que apresenta DA ligadas à área motora 
tem problemas de coordenação global ou fina ou, 
mesmo, de ambas, visíveis quer em casa quer na 
escola, criando, tantas vezes, problemas na escrita e 
no uso do teclado e do rato de um computador.

Organizacional

Este problema leva o aluno a experimentar 
dificuldades quanto à localização do princípio, meio 
e fim de uma tarefa. O aluno tem ainda dificuldade 
em resumir e organizar informação, o que o impede, 
com frequência, de fazer os trabalhos de casa, 
apresentações orais e outras tarefas escolares afins.

Académica

Esta categoria é uma das mais comuns no seio das 
D.A. Os alunos tanto podem apresentar problemas 
na área da matemática, como serem dotados nesta 
mesma área e terem problemas severos na área da 
leitura ou da escrita, ou em ambas.

Socioemocional

O aluno com problemas nesta área tem dificuldade 
em cumprir regras sociais (esperar pela sua vez) e em 
interpretar expressões faciais o que faz com que ele 
seja muitas vezes incapaz de desempenhar tarefas 
consentâneas com a sua idade cronológica e mental.

Fonte: Correia (2004)

Dislexia 

Em 2003, a associação internacional de dislexia adaptou a seguinte 

definição: “dislexia é uma incapacidade específica de aprendizagem, de origem 

neurobiológica. é caracterizada por dificuldades na correção e/ou fluência 

na leitura de palavras e por baixa competência leitora e ortográfica. Estas 
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dificuldades resultam de um défice fonológico, inesperado, em relação às outras 

capacidades cognitivas e às condições educativas. Secundariamente podem 

surgir dificuldades de compreensão leitora, experiência de leitura reduzida que 

pode impedir o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos gerais”.

De acordo com os teóricos estudados, dentre eles Calafange (2004) e 

Martins (2003): 

 “O termo dislexia é aplicável a uma situação na qual a criança é incapaz 
de ler com a mesma facilidade com a qual leem seus iguais, apesar de 
possuir uma inteligência normal, saúde e órgãos sensoriais intactos, 
liberdade emocional, motivação e incentivos normais, bem como instrução 
adequada. ”

As causas

A dislexia é uma condição neurobiológica. Em outras palavras, o cérebro 
de crianças e de adultos com dislexia não funciona da mesma forma 
que o cérebro daqueles que não têm dislexia.  Essa declaração é agora 
absolutamente incontestável. Poderosas técnicas modernas de neuro-
imagem, que nos permitem tirar “fotos” do cérebro e também localizar quais 
regiões são ativadas durante a leitura ou outras atividades, complementam 
informações de estudos de mais de 50 anos atrás que detectaram aspectos 
diferentes no crescimento e organização do cérebro de pessoas com 
dislexia. Tomadas em conjunto, essas evidências mostram sem dúvida 
que crianças e adultos com dislexia ativam outras regiões de seus cérebros 
quando leem palavras em comparação com crianças e adultos sem dislexia 
quando leem as mesmas palavras nas mesmas circunstâncias. As causas, 
assim como a exata natureza dessas diferenças, no entanto, ainda não são 
claras. (Dislexiabrasil, 2015).

A partir de uma leitura atenta do histórico da dislexia, Ballone (2001), 

ressalta que, a dislexia tem sempre como causa primária a relação espacial 

alterada, fazendo com que a criança não consiga decifrar satisfatoriamente os 

códigos da escrita. O diagnóstico exige quase sempre uma equipe multidisciplinar. 

Esta equipe tem a função básica de eliminar outras responsáveis pelas trocas de 

letras e outras alterações de linguagem.
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Formas de dislexia

Disgrafia

Etimologicamente, disgrafia deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “grafia” 

(escrita), ou seja, é “uma perturbação de tipo funcional que afeta a qualidade 

da escrita do sujeito, no que se refere ao seu traçado ou à grafia. ” (Torres & 

Fernández, 2001, p. 127);

Torres & Fernández (2001) agrupam em três tipos as causas da disgrafia: 

maturativas, carateriais e pedagógicas. As primeiras estão relacionadas 

com perturbações de lateralidade e de eficiência psicomotora (motricidade, 

equilíbrio). Estas crianças são desajeitadas do ponto de vista motor (geralmente 

possuem idade motora inferior à idade cronológica) e apresentam uma escrita 

irregular ao nível da pressão, velocidade e traçado, bem como perturbações de 

organização perceptivo-motora, estruturação/orientação espacial e interiorização 

do esquema corporal. As causas carateriais, por seu lado, estão associadas a 

fatores de personalidade, que podem, consequentemente, determinar o aspeto 

do grafismo (estável/instável, lento/rápido), e também a fatores psicoativos, 

pois o sujeito reflete na escrita o seu estado e tensão emocionais. As últimas 

– causas pedagógicas – poderão estar relacionadas, por exemplo, com uma 

instrução/ensino rígido e inflexível, com uma mudança inadequada de letra 

de imprensa para letra manuscrita e/ou uma ênfase excessiva na qualidade ou 

rapidez da escrita. 

Discalculia 

Conforme o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais 

(dms iv 2002), a discalculia é definida como uma capacidade para a realização 

de operações aritméticas acentuadamente abaixo da esperada para a idade 

cronológica, a inteligência medida e a escolaridade do indivíduo. Este transtorno 
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interfere significativamente no rendimento escolar ou em atividades da vida 

diária que exigem habilidades matemáticas. 

De acordo com bastos (2006, p.202):

Diferentes habilidades podem estar prejudicadas no transtorno da 
matemática, incluindo habilidades lingüísticas e perceptuais (por exemplo, 
reconhecer ou ler símbolos numéricos ou aritméticos e agrupar objetos 
em conjuntos), habilidades de atenção (por exemplo, copiar corretamente 
números ou cifras, lembrar-se de somar os números “levados” e observar 
sinais de operação) e habilidades matemáticas (por exemplo, seguir 
sequências de etapas matemáticas, contar objetos e aprender as tabuadas 
de multiplicação). 

Hiperatividade

É um quadro em que os impulsos a nível cerebral se dão numa velocidade 

muito acima do normal. As consequências podem ser diversas, como falta 

de atenção, impulsividade e agressividade e, também, crianças portadoras 

desse quadro tende a ser desorganizada, desleixadas, desastradas. Com isso 

recebe repressões frequentes, que prejudicam sua autoimagem. É necessário 

tentar inverter esse círculo viciosa, reforçando a criança em pequenas atitudes 

positivas, para que percebam que é capaz de coisas boas e volte a acreditar em 

si, melhorando sua produção.

Hipoatividade

O termo HIPOATIVIDADE expressa à tradução de sua significação 

literal, exatamente inversa à condição de Hiperatividade. A criança hipoativa 

é aquela que parece estar, sempre, no “mundo da lua”, “sonhando acordada.” 

Dá a impressão de que nunca está ligada em nada. Ela tem memória pobre e 

comportamento vago, pouca interação social, quase não se envolve com seus 

colegas e costuma não ter amigos. Hipoatividade se caracteriza por um nível 

baixo de atividade motora, com reação lenta a qualquer estímulo. Essa criança 
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não costuma trazer problemas em seu convívio porque é, sempre, muito bem-

comportada, a chamada “criança boazinha”. Hipoatividade ligada à Dislexia 

traz uma grande dificuldade a essa criança e jovem, no processar o que está 

acontecendo à sua volta, necessitando de um aprimoramento de técnicas 

em seu programa escolar, com a necessidade de recursos psicopedagógicos 

remediativos absolutamente específicos, com um suporte muito mais ativo de 

estímulos tanto na escola como em casa e na sociedade. (ALMEIDA, 2015).

Quais são impactos de ter dislexia?

Sem a identificação precoce e intervenção de seus professores, alunos 

com dislexia correm o risco de passar por fracassos contínuos na escola. Os 

disléxicos perdem a confiança e a motivação rapidamente quando percebem 

que seus colegas avançam nos conteúdos e os deixam para trás. Os impactos em 

longo prazo dessa perda de autoestima não devem ser subestimados. Jovens com 

dislexia se sentem derrotados pela escola e provavelmente não irão continuar 

os estudos, o que diminui as chances deles de encontrar um bom emprego 

futuramente. Em alguns casos, os disléxicos se tornam marginalizados, não 

conseguem se integrar socialmente e podem se envolver com comportamento 

antissocial e de risco. (Dislexiabrasil, 2015).

Veja algumas das consequências da negligência no correto tratamento da 

dislexia:
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Figura 3: Consequências da Dislexia 

Fonte: Dislexiabrasil,2015.

Como lidar com a dislexia na escola

A criança disléxica deve frequentar a escola regular. É importante que a 

equipe escolar conheça os aspectos característicos da dislexia, o funcionamento 

leitor do disléxico e esteja pronta e disponível para atender estas necessidades 

especiais.

Ianhez e Nico (2002) afirmam que:

Seria muito importante que todos os professores soubessem o que é dislexia. 
Havendo suspeita de que um aluno esteja apresentando algum distúrbio de 
aprendizagem, o melhor é não tentar adivinhar ou diagnosticar, mas entrar 
em contato com a orientação pedagógica da escola para mais informações 
sobre o aluno (p. 72).

Na escola podemos encontrar casos de dislexia. Em outros lugares o 

distúrbio também é manifestado, mas é na escola onde o foco educacional que 

envolve principalmente a escrita e leitura é que os sinais de fato explicitam 

a dificuldade. topczewski (2000) afirma que “considerando-se as suas 
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dificuldades relacionadas à dislexia, a criança percebe que sua vida se torna 

um tanto penosa, complicada, seja na escola ou em casa” (p. 66). Na escola 

sempre houve casos de dislexia, mas a metodologia de ensino determinante 

não a reconhece e não foi feita para crianças disléxicas. Em consequência a 

evasão escolar é predominante. Poucos conseguem manter na escola devido à 

frustração de não conseguir aprender.

Considerações Finais

Sabe-se que a dislexia é um problema permanente, e por isso de 

responsabilidade de todos envolvidos, cabe à família e à escola dar apoio ao 

disléxico. Para Selma Martinelle (2004, p. 114). Analisando as características 

e perspectivas da Dislexia de modo geral, podemos pontuar como um grande 

desafio da educação básica. 

A dislexia não se refere somente à dificuldade de leitura, a escrita e a 

soletração também é afetada. Uma pessoa, com dislexia pode apresentar 

problemas emocionais, devido à falta de tratamento psicológico diante do 

acontecimento. Para evitarmos um prejuízo acadêmico e frustrações, é necessário 

um diagnóstico, e um acompanhamento profissional. Além da orientação 

familiar e escolar, para que não se estabeleçam culpas e descrenças e sim, uma 

forma de compreender que a dislexia é uma dificuldade e não impossibilidade, 

se estabelecendo assim, quais as melhores formas de aprender.

Sendo assim, deve começar a pensar de maneira sistemática para resolução 

desse problema, é necessário que haja o diagnóstico precoce para que não venha 

prejudicar a aprendizagem da criança, para tanto é preciso que escolas, pais e 

professores trabalhem juntos para que cada vez mais esse problema seja tratado 

com a seriedade que ele necessita. 
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