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Vivemos em ambientes onde as frustações e experiências são responsáveis 

pelo nosso fracasso ou sucesso escolar e profissional. Verificamos que 

nossas atitudes são caracterizadas por conflitos e desequilíbrios cognitivos 

ao longo da vida. De fato, são elas que promovem permanentemente as 

habilidades em resolver algo ou tomadas de decisões; por isso falando de 

emoções, é muito difícil discorrer sem levar em conta os caminhos 

percorridos e os fatores que podem capacitar o desenvolvimento de um 

indivíduo. A inteligência emocional é a capacidade de lidarmos com os 

próprios sentimentos respeitando o dos demais e firmando outros aspectos 

que auxiliarão nas adversidades e construção de uma formação e transição 

pessoal. Quando desenvolvemos essas inteligências intrapessoais e 

interpessoais como competências, logo conseguimos ter a consciência que 

de uma forma coerente e coesa que nos possibilita exercer as atividades 

com desenvoltura e desprendimento. Este resumo tem como principal 

objetivo contribuir para futuras pesquisas que facilitem o estudo sobre 

emoções como eixo de trabalho e abordagem das sensibilidades cognitivas 

dos alunos em tempos de adversidade, mas seu conteúdo vai muito além 

dos “muros das escolas”. A reflexão dessa metodologia pouco discutida 

atualmente, contudo muito pertinente no momento atual, vem ganhando 

espaço devido à transformação recorrente na esfera mundial e que afeta 

em grande parte a escola e seus participantes. Esse trabalho está norteado 

em estudos e leituras de Goleman (2001) e Luckesi (1994) que embasam 

a construção desse artigo, além de outros recursos que foram 

imprescindíveis para sua concretização. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Emoções; Inteligência emocional; Escola. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O papel que cabe a este artigo trata da forma simples e clara como 

podemos motivar o outro no seu encontro de mecanismos de aprendizagem 

e convivência que despertam a capacidade individualizada de suas 

potencialidades. A reflexão sobre esse estudo propõe que os futuros 

pedagogos devam ter uma base sólida com relação às estruturas 

comportamentais que apesar de serem muito complexas são bastante 

reveladoras quando se trata de ensino aprendizagem. 
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Mas como lidar com as emoções em dias 

atuais? O papel do professor é fundamental e 

não há dúvidas que os mestres podem e devem 

se aproximar do mundo dos seus educandos, 

motivando-os a serem protagonistas de suas 

próprias vidas. Desta maneira o papel das 

inteligências emocionais tornasse cada vez mais 

fundamental na escola visto que as percepções 

comportamentais influenciam diretamente no 

desempenho escolar de uma criança. 

Ao longo da história a educação era 

baseada em uma aprendizagem repetitiva e 

associada a um sistema de premiações e 

castigos, onde o aluno que alcançava as 

melhores notas era destacado dentre os outros, 

levando assim definir os padrões de 

conhecimento. Muitos pesquisadores e 

estudiosos combateram de forma veemente esta 

conduta onde os alunos eram rotulados e muitas 

vezes escarnecidos pelo seu baixo desempenho 

escolar. Assim, a educação de qualidade estava 

ligada a notas altas e um aluno que não 

assimilava e nem se preocupava em aprender. 

Deveriam apenas memorizar informações, 

gerando trabalhadores que preencheriam 

currículos num processo de influência econômica 

e social. 

Por outro lado, aqueles que não se 

adequavam as fundamentações impostas eram 

dificilmente aceitos pela sociedade e ficavam à 

margem, reféns dos empregos que se 

caracterizavam como de nível inferior. 

Em uma sociedade onde as demandas 

sociais eram necessárias para formação de 

cidadãos qualificados para o trabalho e com 

determinadas habilidades, muitos estudantes 

evadiam das suas formações escolares 

desencadeando ao longo do tempo um dos 

processos que ajudaram na estrutura do atual 

sistema capitalista.   

Essas ideias são produtos impostos a uma 

sociedade caracterizada pela mão de obra 

desqualificada que estava ligada ao trabalho 

braçal que não obteve competência para seu 

desenvolvimento. Deste modo a educação tem 

papel fundamental para a construção de uma 

sociedade igualitária, assim como discorre 

Lukesi: 

Alguns responderão que a educação é 

responsável pela direção da sociedade, na 

medida em que ela é capaz de direcionar a vida 

social, salvando-a da situação em que se 

encontra; um segundo grupo entende que a 

educação reproduz a sociedade como ela está; 

há um terceiro grupo de pedagogos e teóricos da 

educação que compreendem a educação como 

uma instância mediadora de uma forma de 

entender e viver a sociedade. Para estes a 

educação nem salva nem reproduz a sociedade, 

mas pode e deve servir de meio para a efetivação 

de uma concepção de sociedade. (LUCKESI, 

1994, p. 37) (...) 

Neste sentido, a escola deveria ser o local 

onde a mudança aconteceria, onde o indivíduo 

seria transformado e onde ela ajudaria na 

mediação do certo e errado, onde a exclusão 

deveria ser vista como o local de aprendizagens 

múltiplas e contínuas, mas é o local onde os mais 

diversos conflitos acontecem dentro do ser 

humano, o local onde os desejos estão 

suprimidos e sonhos enterrados por suas 

habilidades sendo burladas e constantemente 

incompreendidas. Compreender as emoções 

humanas é estabelecer as relações mais íntimas 

do ser humano reconhecendo suas 

potencialidades e fortalecendo seu crescimento 

para que esta superação gere adolescentes com 

objetividade e comprometimento. 

A única dimensão conhecida pela 

humanidade no sucesso escolar está ligada as 

emoções já que a mente humana não foi 

treinada para o fracasso, mas as habilidades 

pessoais não são valorizadas porque somos em 

geral vítimas de uma sociedade que compõem 

dificuldades de compreensão.  

A educação emocional lida com o 

reconhecimento dos sentimentos e a conexão 

que cada indivíduo, principalmente no ambiente 

escolar, constrói ao longo de sua vida, pois um 

bom profissional, tem o domínio de suas 

habilidades. 

 As concepções das inteligências 

emocionais estão diretamente ligadas ao 

equilíbrio do exercício do entendimento de 

nossos sentimentos, sendo importante trabalhar 

diretamente na escola, por ser um espaço social 

de formação humana e cheio de vivências que 

nortearão ações significativas para o controle e 

as reações dos processos que passamos 

constantemente. Com base nesses 

fundamentos, o trabalho das emoções na escola 

deveria ser primordial por favorecer a articulação 

de temas variados e obviamente necessários 

para a convivência e combate a conflitos.  

O autor Daniel Goleman destaca em seus 

trabalhos que, algumas emoções nos protegem 

de nossos verdadeiros sentidos e nos 

proporcionam tirar o foco de alguma inquietação. 

Suas teorias implícitas, em cada passo da 

pesquisa, fornecem discussões necessárias para 

distinguir a necessidade de introduzir o mais 

breve possível nos conteúdos de estudo para 

futuros pedagogos, disciplinas que tratem da 

emoção e auxiliem no trabalho para gerenciar as 

competências necessárias para nossas tomadas 

de decisões, equilibrando razão e o emocional, 

visto que na escola o aprendizado é constante 

como reforça Goleman (2001, p. 280). 
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O domínio no campo emocional é difícil 

porque as aptidões precisam ser adquiridas 

exatamente no momento em que as pessoas em 

geral estão menos capazes de receber nova 

informação e aprender novos hábitos de 

resposta — quando estão perturbadas. Treiná-las 

nesses momentos de ajuda é essencial.  

Com base nesses fundamentos, o trabalho 

das emoções na escola deveria ser primordial. É 

o local favorável para estabelecer o propósito de 

que os temas trabalhados são destacadamente 

um dos melhores caminhos para educadores, 

habilitando a formação do cotidiano do seu 

conhecimento pessoal e cognitivo. Essa 

programação trabalhada na educação 

estabelece novas concepções e dinamizam, 

ressignificando jovens e adultos, não obstante 

que na atualidade, muitos jovens que não foram 

programados para o sofrimento e sofrem 

psicologicamente, se tornam adultos cheios de 

frustações e complexidades. Cada estado 

emocional garante um conjunto de recursos 

emocionais que facilitam resultados assertivos 

em suas vidas e futuramente relevantes aos 

seus.  

 

CONCLUSÃO 

 

 

 O processo da construção de 

conhecimento é desafiador, ele é a chave para as 

mais diversas aptidões cognitivas e sociais, 

capazes de transformar e minimizar os conflitos 

em cada indivíduo. Inspiração para esse artigo, a 

temática não determina uma segmentação para 

sua aplicação, mas parte do princípio de que, há 

um conjunto de três habilidades primordiais: 

empatia, autoconhecimento e autocontrole. O 

estudo ao longo do tempo vem proporcionando a 

assertividade do trabalho com esse objeto onde, 

quando bem introduzido, fornece bem-estar e 

pensamento para o sujeito. A ideia é desenvolver 

essas habilidades na educação básica aliada a 

vários tópicos metodológicos, não só aos 

discentes, mas ao corpo orientador ponderar as 

deliberações em sua vida escolar e social. 

Portanto os estudos e a introdução no campo 

educacional seriam propositivos, considerando 

as situações de adversidades que sucumbem o 

ambiente escolar em crises sociais. É 

imprescindível estruturar o estudo das emoções 

para validar nossas diferenças de forma racional 

e trabalhar a empatia e outros sentimentos que 

abrangem seu contexto de vivências. O papel do 

professor como mediador é fundamental para 

produção de interação desse projeto inovador e 

tão necessário. 
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A cultura de violência está diretamente ligada a comportamentos e práticas 

absorvidos de uma sociedade que endossa agressões físicas e verbais 

como expressão das emoções ou reafirmação de poder. A partir de 

observações dos relacionamentos entre os alunos do Ensino Fundamental 

e atividades produzidas durante o Estágio Curricular Obrigatório, percebeu-

se que essa cultura estava impactando o cotidiano dos discentes e do corpo 

técnico-pedagógico. Este ensaio parte de um recorte das experiências 

vividas no campo de estágio e tem o objetivo de analisar o contexto em que 

os alunos estão inseridos e como as expressões de violência vem refletindo 

negativamente no comportamento e nas relações interpessoais. Enquanto 

espaço formal de educação, a escola necessita combater ativamente 

situações internas que promovam prejuízos à aprendizagem dos alunos e 

transpor a cultura de violência à cultura dos direitos humanos. Pesquisas 

realizadas por Miriam Abramovay e Vera Candau apontam como ações 

direcionadas à comunidade escolar trazem mudanças positivas e 

solucionam conflitos de formas saudáveis. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura de Violência. Violência escolar. Ensino 

Fundamental. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao realizar uma atividade em classe, no componente curricular 

Estágio III, que ocorreu na Escola Municipal Douctor Paulo Malaquias de 

Mello, localizada no município de Lauro de Freitas/BA, abordou-se o uso de 

drogas e suas consequências. O tema foi sugerido por umas das docentes 

locais a partir de uma inquietação dos próprios alunos. 

Diversas pesquisas das últimas décadas apresentam a violência e as 

drogas como dois problemas que interferem diretamente no ambiente 

escolar. “Entre todas as formas de violência que podem ocorrer no entorno 

das escolas, o tráfico de drogas representa uma grande preocupação, pois 

a ação desses grupos pode torná-las inseguras e violentas.” (ABRAMOVAY, 

2003, p. 105) Esse triste cenário facilita e amplia o acesso dos jovens às 

drogas e aumenta a probabilidade do seu consumo. 
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Depois de explanar minha vivência numa 

comunidade de classe baixa e como as drogas 

sempre se relacionavam à violência no contexto 

que eu estava inserido, distribuí uma ficha para 

os alunos, que permitia que eles expressassem 

suas ideias a respeito do assunto. Nesse 

momento, ficou evidente que um número 

considerável havia tido contato direto ou indireto 

com usuários de drogas, ou alguma experiência 

violenta relacionada ao narcotráfico. Alguns 

alunos se sentiram à vontade até mesmo para 

registrar em formato de desenhos. 

O bairro de Portão, onde a escola está 

situada, é descrita pelos próprios moradores 

como um local “perigoso e com muito tráfico [de 

drogas]”. Segundo relatos de funcionários não-

docentes e da própria diretora, alguns alunos ali 

matriculados são “filhos de traficantes ou tem 

algum parente envolvido no tráfico”. A atividade 

supracitada foi apenas uma evidência de como 

esses alunos vêm sendo afetados pela violência 

dentro do próprio bairro. Casos de brigas entre 

alunos durante o intervalo de aulas, ou até 

ofensas verbais eram extremamente comuns no 

período que o estágio foi realizado. 

Este trabalho objetiva apresentar um 

recorte de situações que acontecem com 

frequência no ambiente escolar e a percepção 

dos alunos à violência externa ao ambiente 

escolar e como ela é refletida internamente 

através do comportamento e relações 

interpessoais. 

 

PERFIL SOCIOECONÔMICO DO BAIRRO 

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) apresentam 35,5% da 

população de Lauro de Freitas possui rendimento 

nominal mensal per capita de até ½ salário 

mínimo (2010). 

No ano de 2019, a Secretaria de 

Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) registrou 

80 homicídios e 60 detenções por uso/porte de 

substância entorpecente no município. 

Não foram encontrados dados precisos 

sobre o bairro de Portão, mas vale considerar que 

a demografia do município de Lauro de Freitas é 

muito diversa e o nível de desigualdade tem 

variações dentro dos próprios bairros. Sendo 

assim, a sensação de segurança e a percepção 

da violência pode ser diferente até mesmo de 

uma rua para outra. 

 

O AMBIENTE ESCOLAR E A VIOLÊNCIA 

 

A Escola Municipal Douctor Paulo 

Malaquias de Mello possui 358 matrículas, 

sendo 146 dessas em tempo integral e uma 

média de 23,9 alunos por turma nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, conforme dados 

coletados do  Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (BRASIL, 2017). 

Ao analisar a correlação da violência 

ocorrida fora da escola e o que ocorre dentro da 

escola, Abramovay (2003) e Candau (2000) 

apresentam como causa não só a dimensão 

estrutural, como também a cultural, que estão 

intimamente articuladas. Esta última ainda 

assevera que “a violência presente na sociedade 

penetra no âmbito escolar afetando-o, mas 

também como um processo gerado no próprio 

interior da dinâmica escolar: a escola também 

produz violência.” 

Sob essa perspectiva, não é de admirar 

que casos de agressões físicas, verbais e bullying 

entre os alunos façam parte da rotina da Escola 

Municipal aqui analisada. Durante o período de 

estágio, pode-se observar que em quase todos os 

dias da semana, durante o intervalo, algum aluno 

chegava à coordenação ou diretoria trazendo um 

relato de briga, ou violência gratuita, fruto do 

revide (quando um aluno faz uma ofensa verbal 

e o ofendido devolve com uma agressão física). 

Como o intervalo das turmas vespertinas 

abrangiam do 1º ao 5º ano, era mais comum que 

os discentes do 4º e 5º ano estivessem 

envolvidos nessas situações. 

A maior parte dos envolvidos eram do sexo 

masculino, mas acontecia com certa frequência 

entre meninos e meninas. As motivações eram 

muito diversas: desrespeito a alguma regra da 

brincadeira, piadas desagradáveis sobre alguma 

característica física do aluno ou sobre sua 

família, competição na distribuição de lanches, 

furto de material escolar e etc. O que se pode 

perceber é que muitos garotos procuravam 

sempre reafirmar o senso superioridade e 

dominância no ambiente e muitas vezes não 

aceitavam ceder, gerando brigas em situações 

que poderiam ser resolvidas amigavelmente. 

 Ao realizar com a turma do 4º ano uma 

atividade sobre drogas, houve uma diversidade 

de opiniões a respeito, mas a maioria destacou 

os aspectos negativos, seja ligando à violência, 

crimes e assassinatos, ou os aspectos 

psicológicos ao registrar como “coisa de maluco”. 

É digno de nota que certos alunos decidiram 

desenhar, o que resultou em armas, pessoas 

armadas e até mesmo covas sob um sol e nuvens 

com rostos tristes. 

Numa pesquisa realizada por Candau 

(2000) em uma escola pública da zona sul do Rio 

Seminário dos Estudantes de Pedagogia EaD – 2020 / Caderno de Resumos Expandidos                                                                                                            10 



 

de Janeiro, os alunos foram questionados sobre 

situações de violência vivenciadas por eles 

próprios e a violência na sociedade em geral. 

Entre as diversas formas de violência 

enumeradas na pesquisa, destacam-se as 

questões sociais e  

a banalização da violência pelos veículos 

de comunicação, principalmente a TV, a 

discriminação sexual, a violência contra a mulher 

e contra a criança na família ou na sociedade e a 

agressão aos semelhantes com palavras e 

atitudes por motivos banais do cotidiano. 

(CANDAU, 2000, p. 149) 

Destarte, é preciso compreender que as 

representações e concepções dos alunos sobre a 

violência e o uso de drogas não se resumem ao 

que acontece em suas próprias ruas ou ao redor 

do bairro, mas sim àquilo que são expostos, até 

mesmo através da massificação midiática. Muito 

se comentava entre os docentes sobre como os 

pais não estabeleciam critérios de programas 

para seus filhos assistirem e como estes, mesmo 

os menores, acompanhavam a programação de 

televisão de forma indiscriminada. 

Somado a isso, é necessário analisar as 

formas de violência, até mesmo as mais veladas, 

que são geradas pela própria escola, sejam pela 

direção, coordenação, funcionários terceirizados 

ou professores. Esse reconhecimento é um 

processo lento, pois “os/as professores(as), em 

geral, têm dificuldade de identificar formas de 

violência geradas pela própria escola, não veem 

a cultura escolar como fonte de violência.” Ela 

pode se apresentar “nas práticas 

especificamente escolares, como nos modos de 

conceber a avaliação e a disciplina.” (CANDAU, 

2000, p. 142) 

Sendo assim, antes de se discutir medidas 

de intervenção aos casos de violência ocorrida 

entre os alunos dentro dos muros da escola, é 

fundamental visualizar holisticamente a 

situação, sem desconsiderar a atuação dos 

professores e outros funcionários não-docentes. 

Formas de violência comprometem o espaço 

escolar, que deixa de ser um “lugar seguro de 

integração social, de socialização” e torna-se um 

“cenário de ocorrências violentas”. (ABRAMOVAY, 

2003, p. 95) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Boa parte das pesquisas relacionadas à 

violência escolar situam-se Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, porém, a partir 

de uma atividade realizada numa turma do 4º 

ano na Escola Municipal Paulo Malaquias de 

Mello, percebeu-se a necessidade de abordar a 

percepção dos alunos em relação à violência. Os 

frequentes casos de agressões físicas e verbais 

entre os próprios alunos apenas corroboraram 

isso. 

Analisar o contexto em que as crianças 

estão inseridas é fundamental para compreender 

as situações vividas no ambiente escolar. 

Contudo, responsabilizar a família e o contexto 

socioeconômico sem corrigir comportamentos 

nas relações professor-aluno e funcionário-aluno 

é pouco produtivo. “A problemática da violência 

escolar é complexa, multidimensional e 

multicausal, provocando nos educadores e na 

sociedade em geral um clima de insegurança, 

angústia, perplexidade e medo.” (CANDAU, 2000, 

p. 152) 

Para combater isso é necessário ações 

imperativas que visem a derrubada de uma 

“cultura de violência” e o cultivo de uma “cultura 

dos direitos humanos a partir do cotidiano, 

influindo profundamente nas mentalidades e 

gerando novas práticas sociais.” (CANDAU, 2000, 

p. 158) Projetos realizados em diversas escolas 

ao redor do Brasil demonstram como o corpo 

técnico-pedagógico pode encontrar alternativas 

para enfrentar a violência, através do incentivo 

ao esporte, atividades artístico-culturais e de 

lazer, que contribuem para uma mudança de 

caráter individual e coletivo. (ABRAMOVAY, 2003) 

 

Essas ações devem estar vinculadas ao 

diálogo constante e na educação para resolução 

de conflitos de formas não-violentas, o que 

estimula autonomia e cria um espaço de 

convivência saudável para todos.
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A partir de conhecimentos adquiridos no processo da licenciatura em 

Pedagogia, este resumo expandido apresenta observações, investigações 

conceituais e experimentações práticas, com sucatas como recurso lúdico 

e ferramenta de aprendizagem no processo de Alfabetização e Letramento 

de infâncias, sobretudo, às mais vulneráveis socialmente. Seu 

direcionamento tem por principal objetivo, analisar como estas, tornam-se 

na sala de aula instrumento pedagógico para a alfabetização de forma 

atrativa e interacionista. O campo investigativo concentra-se em espaços 

formais e não formais da educação, como o Reforço Escolar, ACCS – Ação 

Curricular em Comunidade EDCH-072 com experiência de campo no CIAC 

– Centro Integrado de Assistência à Criança, Programa Agentes da 

Educação, PIBID Pedagogia – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência e Estágios Obrigatórios da Licenciatura em Pedagogia. A 

metodologia adotada segue as etapas de: escuta atenciosa de professores, 

gestores e coordenação pedagógica; observação em sala de aula; 

coparticipações e participações. Freire (1989), Cipriano Luckesi (2014) e 

Emília Ferreiro (1996-2000), endossam os conceitos desses estudos. Os 

resultados até aqui alcançados, são surpreendentes e motivadores. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Lúdico; Alfabetização e Letramento; Sucata.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Brincadeira Continua... surge da inquietação de uma pedagoga em 

processo contínuo de formação e conhecimento, na qual percebe que a 

proposta de aprendizagem da Educação Infantil está concentrada 

diretamente na metodologia lúdica, através do brincar, do jogo e do afeto. 

Para Luckesi (2014), o lúdico consiste em tudo que provoca prazer, logo, 

as sucatas julgadas irrelevantes ou de pouco valor lúdico e/ou pedagógico, 

provocaram surpresas, alegrias e encantamento nos educandos de escolas 

da rede municipal de Salvador, observações essas, percebidas durante 

experimentações no período dos Estágios Obrigatórios. As crianças do CIAC, 

também se renderam aos objetos recicláveis, onde puderam construir 

petecas e ficaram encantadas ao colocarem bilhetinhos na árvore de Natal, 

confeccionada com rolos de papel higiênico.  

  

A BRINCADEIRA CONTINUA... SUCATAS 

COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM 

LÚDICA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

E LETRAMENTO 

Seminário dos Estudantes de Pedagogia EaD – 2020 / Caderno de Resumos Expandidos                                                                                                            13 

Fonte: www.pixabay.com 



 

Diante do exposto, por que estes mesmos 

processos prazerosos de uso de elementos 

lúdicos não têm continuidade no Ensino 

Fundamental, sobretudo nas séries iniciais, em 

que as crianças necessitam de recursos visuais e 

sonoros para facilitar os processos de 

assimilações? Os alunos dessa fase da educação 

deixam de ser crianças? Aprender de forma 

brincante, lúdica e afetiva é só para a primeira 

infância? Tais inquietações têm a proposta de 

experienciar, vivenciar e pesquisar resultados 

significativos para a educação em seu processo 

de alfabetizar e letrar infâncias, tendo a 

ludicidade através das sucatas como ferramenta 

facilitadora da aprendizagem, no processo de 

alfabetização e letramento de meninos e 

meninas, nos espaços regulares da educação e 

também nos espaços não formais, como no 

Reforço Escolar, na praça, na rua, na fazenda ou 

numa casinha de sapê! Segundo Ferreiro (1996, 

p.24) “O desenvolvimento da alfabetização 

ocorre, sem dúvida, em um ambiente social.”  

É nessa perspectiva que consiste a 

proposta de reutilização das embalagens de 

produtos diversos: promover a socialização entre 

sujeitos e objetos, este último, geralmente após 

seu uso, são descartados, que por sua vez, são 

elementos familiares do cotidiano dos alunos, de 

fácil reconhecimento, sem custo e sem 

necessidade de tempo para produzir material 

artístico, bastando apenas higienizá-las, secar ao 

sol e sempre que se fizer necessário, vedar com 

cola quente as garrafas e suas respectivas 

tampas, principalmente, embalagens de produtos 

de limpeza, que podem provocar alergia ou 

intoxicação. No reforço Escolar Casinha de Anjos, 

as crianças exploraram esse recurso com muita 

familiaridade e diversão, no qual auxiliou em 

tempo recorde os processos de assimilações, 

reconhecimento de letras, contagens, 

construções oral e escrita.  

 

A BRINCADEIRA RECICLADA COMO FERRAMENTA 

DE APRENDIZAGEM  

 

  O lúdico está na poesia, na canção, na 

roda, na brincadeira, no sussurrar, no olhar de 

encantamento, no riso fácil, no afeto e também 

nas sucatinhas de uso doméstico, que logo 

jogamos fora quando julgamos não ter mais 

utilidade. Puro engano! Essas embalagens: latas, 

caixas e potes diversos são instrumentos de rico 

potencial para alfabetizar e letrar nossas crianças. 

Em sua diversidade de cores, texturas, formas e 

tamanhos, é possível repassar saberes com muita 

praticidade, encantamento e criatividade nas 

mais diversas disciplinas e seus respectivos 

conteúdos, e o melhor, com custo zero.  

A ludicidade através das sucatas, está 

pronta, acessível aos professores, aos 

responsáveis pelos educandos e de fácil 

reconhecimento dos alunos, porque lhe são 

familiares. É aprendizagem para além da sala de 

aula, tornando-se extensiva às residências das 

crianças em processo de formação e 

conhecimento pedagógico, é a leitura de mundo, 

onde Paulo Freire pontua: “Leitura e realidade se 

prendem dinamicamente.” Essas sucatas 

configuram como releituras da realidade dos 

educandos, significam suas residências 

extensivas à sala de aula e vice e versa. Ao longo 

de décadas, muitos educadores vêm utilizando as 

sucatas entre um assunto e outro em suas aulas, 

o diferencial da proposta "A Brincadeira Continua", 

consiste em fazer dessa ferramenta elementos de 

uso contínuo nas aprendizagens, e não apenas 

em ações ou projetos pontuais.  

As possibilidades são múltiplas! Caberá ao 

professor, saber direcionar o uso mais apropriado 

das sucatas em seus planos de aula. A escuta 

atenciosa de professores produziu os seguintes 

relatos: "O lúdico demanda tempo para confecção 

de materiais"; “Produzir material lúdico é 

sinônimo de alto investimento financeiro", estes, 

foram os principais apontamentos dos docentes 

como impedimento para trabalhar suas aulas com 

ludicidade. As salas e respectivas aulas, assim 

como a aprendizagem, estão cinzas, sem cor, sem 

encantamento, sem afetividades. Como 

educadores, pais e/ou responsáveis pela infância 

de nossas crianças, é preciso possibilitar a 

riqueza que habita no lúdico presente nos objetos, 

na roda e na musicalidade existentes nesses 

instrumentos.  

Na Educação Infantil, as sucatas podem ser 

utilizadas para explorar a criatividade, a 

curiosidade, movimentos de encaixar, abrir, 

fechar, amassar, jogar e tantas outras 

possibilidades. Tais experiências foram 

vivenciadas com muito encantamento por alunos 

de um Centro Municipal de Educação Infantil – 

CMEI, em Salvador. Essas experimentações 

ocorreram durante atividades de coparticipação, 

no período de ações pedagógicas interventivas 

através do PIBIC, caracterizando-se em 

aprendizagens brincantes e divertidas. Este 

momento necessita da mediação do professor, 

com fins, de estimular a motricidade, a memória, 

o faz de conta, o corpo, o movimento, a invenção 

e tantos outros aspectos dessa fase da infância. 

Com base na afirmativa de Ferreiro, na qual 

pontua que: “nenhuma prática pedagógica é 

Seminário dos Estudantes de Pedagogia EaD – 2020 / Caderno de Resumos Expandidos                                                                                                            14 



 

neutra. Todas estão apoiadas em certo modo de 

conceber o processo de aprendizagem e o objeto 

dessa aprendizagem” (2000, p.31). Neste 

sentido, nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

é possível trabalhar letras maiúsculas e 

minúsculas, sílabas, formação de frases, criação 

de histórias gênero, número, grau, tamanhos, 

proporções, frações, medidas, pesos, operações 

matemáticas, reciclagem, origem animal, vegetal, 

mineral, industrializados, orgânicos, campo, 

cidade. As possibilidades são infinitas.  

   

 

CONCLUSÃO 

 
“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e 

esperar resultados diferentes.” 

(Albert Einstein). 

 

       As sucatas como recurso lúdico 

especificamente em sala de aula, é sinônimo de 

saúde pública na escola pública, porque propicia 

nos alunos o encantamento, o entretenimento e o 

interesse por aprender de forma diferenciada e na 

linguagem deles, que é a interação com o outro, 

com seu professor e com objetos.  

Saindo deste modo, do linear das cadeiras 

enfileiradas, do quadro e do piloto, apenas, para 

a relação compartilhada e interacionista. Já para 

o professor, pode significar melhor tranquilidade 

para repassar conteúdo sem maiores desgaste 

vocal e/ou emocional, porque os alunos estarão 

envolvidos prazerosamente com elementos que 

lhe atraem a atenção e curiosidade, sem, 

contudo, perder a atenção que o momento da 

aprendizagem requer. Nesta proposta, todos 

estão juntos e misturados, professor torna-se 

mediador/facilitador e, alunos, protagonistas 

emancipados de suas próprias aprendizagens! 

Diante do exposto, insisto na possibilidade de que 

"A brincadeira Continua..." 
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Pensar em uma gestão democrática e participativa é falar em uma escola 

que cumpre o seu verdadeiro papel social, construída a partir de ações 

coletivas, que objetiva a conquista da própria autonomia da escola. É visto 

que o gestor escolar tem um papel importante no alinhamento de sua 

equipe, sendo que mecanismos como a eleição para diretores e um 

colegiado atuante contribuem efetivamente para a função social da escola. 

Para que aconteça a gestão democrática é necessário envolver todos que 

fazem parte do contexto escolar no processo de desenvolvimento, 

construção e aplicação do Projeto Político Pedagógico (PPP), pois a 

democracia já trabalha esses aspectos dos direitos e igualdade em todos 

os âmbitos, seja econômico, político e social. Nessa visão, a escola 

democrática busca-se articular as ações pedagógicas por meio de diversos 

instrumentos que as tornam democráticas, como o Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE), bem como o Regimento Escolar. Esses 

instrumentos têm o papel de envolver toda a comunidade escolar no 

processo educativo, uma vez que se faz necessário a sua participação e 

envolvimento no processo de elaboração, execução e avaliação dessas 

ferramentas. Esse texto embasou-se em uma pesquisa bibliográfica, com 

abordagem qualitativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão democrática. Gestor escolar. Ações 

pedagógicas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, vive-se um momento de constantes mudanças e 

essa é uma realidade que também se aplica ao campo educacional. E, 

propiciar uma escola capaz de lidar com os novos desafios, além de 

desenvolver as potencialidades dos educandos não é tarefa fácil. Nesse 

momento, destaca-se o papel da gestão democrática, uma espécie de 

modelo educacional que possa  

impulsionar e coordenar as diferentes competências atribuídas 

pelas instituições de ensino visto ainda que todas suas ações sejam 

legitimadas por leis. 
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A gestão educacional tem um papel 

fundamental de significar os recursos 

atribuídos e sua utilização, efetivando um 

processo educativo com qualidade e eficiência. 

Nesse caso, o gestor tem a função de organizar 

e otimizar os processos diários da escola. E, 

diante dos princípios constitucionais de 

democracia e participação, cabe ainda, a 

função de articular os processos e 

desburocratizar as atividades executadas no 

cotidiano, em seu contexto escolar. 

Sabe-se que a gestão democrática 

começou a ganhar força com a Constituição 

Federal de 1988, art. 206, inciso VI, quando 

estabelece uma “gestão democrática do 

ensino público, na forma da lei”. Sendo assim, 

de maneira geral, para implementar a 

democracia na escola, a gestão deve recorrer 

a tudo o que é previsto na legislação, inclusive 

aos instrumentos instituídos a fim de superar 

as dificuldades encontradas na adequação da 

estrutura do sistema educacional que 

possibilita as mudanças e a busca de uma 

educação por excelência. Dentre esses 

instrumentos, pode-se mencionar o Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE), o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) e o Regimento 

escolar. 

A gestão democrática ainda é 

considerada uma utopia, mas é necessária a 

implementação de novas políticas e da 

efetivação do direito à educação escolar 

básica de qualidade.  

Entende-se que a efetivação de uma 

gestão democrática está diretamente ligada à 

participação de todos os envolvidos no 

processo, no decorrer das tomadas de 

decisões com responsabilidade. Para Kunz, 

Chassot e Kenz (2015, p. 12), “a gestão 

democrática é uma forma de gerir uma 

instituição de maneira que possibilite a 

participação, transparência e democracia”, 

sendo essa prática discutida a partir da 

Constituição Federal (1988), no art. 206, 

inciso IV, reforçada com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 

9394/96), no seu art. 14, inciso II, quando 

estabelece a participação dos diferentes 

segmentos sociais nos diversos instrumentos 

da escola, como o Projeto Político Pedagógico 

e correlato, a saber: 

Os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as 

suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: 

I – participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 1996, p. 6). 

Nesta visão, cabe ao gestor educacional 

nortear um trabalho pautado em uma 

concepção de "corresponsabilidade, parceria, 

colaboração, interação, solução de problemas 

em comum, diálogo, aproximação de todos os 

interessados" (VIEIRA, ALMEIDA e ALONSO 

2003 apud SILVA, 2015, p. 3). 

Quanto ao Projeto Político Pedagógico, 

“é uma ferramenta de planejamento e 

avaliação que se orienta pela LDB em seu 

artigo 12 pensando na autonomia e identidade 

própria das escolas” (SILVA, 2015, p. 9), tendo 

toda a comunidade escolar um papel 

colaborativo na construção desse mecanismo 

para o processo efetivo de uma gestão 

democrática, sendo um dos princípios da 

LDBEN n° 9394/96. 

No que se refere ao Plano de 

Desenvolvimento da Escola, programa do 

governo federal, “prioriza a educação básica, 

do ensino infantil ao médio visando à melhoria 

da educação no Brasil num período de 15 anos 

(SILVA, 2015, p. 9). Ele oferece apoio técnico e 

financeiro no sentido de desenvolver e 

implementar ações que melhorem seus 

resultados. 

Outro instrumento de grande relevância 

para a escola é o Regimento Escolar, que 

segundo (SILVA, 2015, p. 10), “é um 

documento administrativo e normativo 

fundamentado na proposta pedagógica que 

coordena o funcionamento da unidade 

escolar”. 

Assim como outras leis, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 

9394/96 ampliou a visão de democratização 

prescrevendo, em art. 15 do mesmo inciso, 

uma alerta para uma progressiva conquista da 

autonomia pedagógica e administrativa das 

escolas (KUNZ, CHASSOT e HENZ, 2015). É 

nesse contexto que surge ainda outros 

mecanismos como a Associação de Pais e 

Mestres, o colegiado, o conselho de escola, as 

assembleias escolares, o grêmio estudantil, o 

conselho de representantes de classe e os 

conselhos participativos que têm um papel 

deliberativo e uma função primordial de 

discutir e encaminhar as demandas da escola, 

buscando mecanismos para uma efetiva 

gestão democrática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O gestor tem um importante papel no 

desenvolvimento do processo ensino 

aprendizagem, sendo antes de tudo um 

educador e, só haverá eficiência nesse 

processo, se houver a participação dos sujeitos 

de toda a comunidade e corpo docente. Assim, 

entende-se que trabalhar com educação hoje 

é, sem dúvida, um grande desafio, mas é 

recompensador. 

Neste sentido, a escola deve ser um 

espaço de democratização, cidadania, para 

assim formar cidadãos conscientes de seus 

direitos e deveres. Sendo assim, para que a 

escola alcance os seus objetivos que dentre 

eles está a efetivação de uma aprendizagem 

de qualidade, é preciso que implementem 

políticas públicas eficientes e que toda 

comunidade escolar contribua nos processos 

de organização da escola. 
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O presente estudo abarca um relato reflexivo e necessário a partir das 

vivências em um espaço de educação não formal, no período do Estágio 

Supervisionado do curso de Licenciatura em Pedagogia EaD, da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal da Bahia. A experiência do estágio 

em uma instituição especializada no atendimento a pessoa autista, 

tratando aspectos como a importância do planejamento pedagógico 

especifico, as leis que garantem proteção à pessoa autista no âmbito 

Federal e Municipal. Demostrar através dos resultados como a ludicidade 

e os jogos contribuem no processo de aprendizagem, estimulação social e 

interação coletiva. O trabalho desenvolvido pelos profissionais 

especializados com o intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida 

aos assistidos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço não Formal de Educação; Estágio 

Supervisionado; TEA (Transtorno do Aspecto Autista).  

 

 

Introdução 

  

 

É notória a importância do estágio supervisionado durante a 

trajetória acadêmica de todo estudante de licenciatura, sobretudo para o 

estudante de Pedagogia, pois neste momento é oportunizado ao aluno que 

coloque todo aprendizado adquirido em seu processo de formação no 

campo prático. Neste sentido, “considerar o estágio como campo de 

conhecimento significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supere 

sua tradicional redução à atividade prática instrumental.” (PIMENTA e LIMA, 

2012, p.29).   
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Todas as formas de espaços e grupos da 

educação não formal geram uma interação, 

socialização do saber, as trocas de experiências e 

outras mais, conhecendo desta maneira as 

vivências para além dos muros da escola. "A não 

formal são os saberes e aprendizados gerados ao 

longo da vida, principalmente em experiências via 

a participação social, cultural ou política em 

determinados processos de aprendizagens, tais 

como em projetos sociais, movimentos sociais 

etc." (GOHN, 2014. p.47). Assim é preciso 

alinharmos, enquanto futuros pedagogos o 

conhecimento teórico com a prática, tanto no 

contexto da sala de aula, quanto fora dela, não se 

esquecendo, no entanto, de levar em 

consideração a realidade do cotidiano dos 

indivíduos envolvidos.    

O estágio foi realizado na Associação 

Conquistense para Atendimento Especializado a 

Pessoa Autista – ACAEPA, em Vitória da 

Conquista, Bahia. A instituição foi fundada no dia 

11 de fevereiro de 2017, a partir da iniciativa de 

um grupo de mães devido ao alto índice de 

pessoas com TEA (Transtorno do Aspecto Autista) 

e a falta de um local especifico para atender a 

demanda da cidade e região. 

 Uma das mães do grupo que tem um filho 

de sete anos com autismo fundou esta 

associação, objetivando assim atender as 

necessidades psicossociais, visando uma melhor 

qualidade de vida tanto dos autistas quanto dos 

seus familiares, oferecendo um conjunto 

integrado de ações numa perspectiva 

interdisciplinar e multifuncional em consonância 

com a lei 12.764/2012 que institui a "Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista", garantindo assim 

que todos os autistas tenham acesso às políticas 

de inclusão, desta maneira o autismo passou a 

ser reconhecida oficialmente como uma 

deficiência.  

Dadas as colocações, salienta-se que se 

fez necessário elaborar um planejamento 

pedagógico que pudesse ser realizado dentro das 

possibilidades da instituição e das possibilidades 

dos autistas, pois notadamente cada um deles 

tem suas características individuais e reações 

diante das situações e brincadeiras que difere 

completamente um dos outros. O planejamento 

foi elaborado em consonância com as práticas já 

desenvolvidas pela psicopedagoga da instituição 

e prontuário de evolução de cada autista 

atendido. Conforme aponta Vasconcellos sobre o 

planejamento: 
“planejar é elaborar o plano de intervenção 

na realidade, aliando às exigências de 

intencionalidade de colocação em ação, é 

um processo mental, de reflexão, de 

decisão, por sua vez, não uma reflexão 

qualquer, mas grávida de intenções na 

realidade” (VASCONCELLOS, 200, p.43) 

 
Foram realizadas atividades interventivas, 

através do desenvolvimento do projeto 

“Interagindo Socialmente” que tem por objetivo 

desenvolver atividades para estimulação social e 

interação coletiva, além de trabalhar atitudes de: 

Baixa compreensão; baixa resistência a frustação; 

insistência em realizar atividades restritas e do 

próprio interesse; baixa socialização.  Conforme 

Figura 01.

 

                       Figura 01- Atividades de intervenções. 

 
                       Fonte: A autora (2018).                                                              

  

Destaca-se a importância do papel dos 

profissionais que proporcionam um atendimento 

especializado psicossocial, interdisciplinar e 

multifuncional aos autistas deste município e 

região voluntariamente. A associação dispõe 

dos seguintes profissionais, Fonoaudióloga, 

Educadora Física, Massoterapeuta, Psicóloga, 

Pedagoga e uma Neuropsicopedagoga.  
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 O desenvolvimento das atividades 

durante o estágio proporcionou a produção de 

jogos educativos com a perspectiva de melhorar 

as habilidades físicas, cognitivo e sensorial dos 

autistas assistidos (Figura 02). Neste sentido, 

Santos (2008) enfatiza sobre a importância do 

jogo e a ludicidade para o desenvolvimento 

mental:  

“O desenvolvimento do aspecto lúdico 

facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social e 

cultural, colabora para uma boa 

saúde mental, prepara um estado 

interior fértil, facilita os processos de 

socialização, comunicação, expressão 

e construção do conhecimento” 

(SANTOS, 2008, p. 110). 

               
 

                Figura 02- Produção de uma pirâmide alimentar interativa.  

 
                 Fonte: A autora (2018).  
      

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante de todas as situações expostas e 

refletidas, evidencia-se que o estágio em espaço 

não formal de educação é fundamental para o 

crescimento profissional e pessoal de um 

Graduando em Pedagogia, sobretudo depois de 

conhecer a realidade da ACAEPA e as suas 

demandas, uma instituição que carece muito de 

apoio e que faz total diferença nas vidas das 

pessoas que são assistidas, em todos os 

atendimentos, do pedagógico ao psicológico.  

Percebe-se que pra essa instituição 

continuar existindo será necessário mais que a 

união das mães e dos profissionais voluntários 

que atuam na instituição, lutando todos os dias 

pra não deixar de dar assistência necessária aos 

autistas, é preciso que o poder público, seja nas 

esferas Municipal, Estadual e/ou Federal olhem 

as necessidades da instituição que 

recentemente conseguiu ao menos ser 

reconhecida enquanto uma instituição que 

presta um atendimento especializado pelo 

Município através da LEI MUNICIPAL, 2.254 /17-

10-2018, que dispõe sobre o Dia Municipal de 

Conscientização Do Espectro Autista e 

Obrigatoriedade dos Estabelecimentos Públicos 

e Privados inserirem nas placas de atendimento 

prioritário o símbolo Mundial do Autismo no 

Município de Vitoria da Conquista. Vale 

ressaltar, porém, que não adianta a lei se não for 

realmente cumprida e colocada em pratica.  

Pretende-se com este trabalho 

apresentar um breve relato acerca das 

experiências vivenciadas durante o Estágio 

Supervisionado l, com as atividades 

desenvolvidas em um espaço de educação não 

formal do curso de Licenciatura em Pedagogia 

EAD/ UFBA. Sendo assim, reafirma-se como é de 

fundamental importância o estágio em espaços 

não escolares na construção da nossa trajetória 

profissional e na busca de uma nova 

compreensão com consciência crítica da 

educação vigente.  
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Neste artigo, cujo tema é a alfabetização e o letramento, discutem-se 

algumas reflexões acerca da importância de alfabetizar letrando, assim 

como, os caminhos, limites e fronteiras que o professor deverá percorrer 

para auxiliar as crianças no processo de alfabetizar (aquisição do código 

escrito) e letrar (práticas sociais de uso empregados para ler e escrever). 

Desse modo, buscou-se diferenciar e compreender os dois termos acima 

apresentados, uma vez que, embora distintos, devam caminhar lado a lado, 

pois são ações indispensáveis para os processos de ensino e aprendizagem 

da leitura e da escrita. Cumpre apontar, nesse sentido, que para a 

elaboração desse trabalho recorreu-se a autores que tratam do tema, a 

saber: Costa; Silva; Souza (2013); Mello; Pérez (2016) e Soares (2004). 

Diante do exposto, entende-se que a alfabetização e o letramento se 

constituem, acima de tudo, como desafios para a prática docente, tendo 

em vista que, o/a aluno/a, participa de contextos socioculturais distintos, 

apreendendo desde cedo a fazer o uso social das práticas do ler e do 

escrever, por meio de diversos suportes textuais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Letramento. Práticas sociais.  

 

 

PARA INICIAR A CONVERSA 

 

 

Eram idos de 1990, na alfabetização as professoras possuíam, 

geralmente, o nível médio, e para lecionar, o antigo magistério. A cartilha, 

um dos materiais didáticos mais utilizados para alfabetizar, talvez o único, 

era de cor amarela, bem viva – com atividades que priorizavam a repetição 

e a memorização. As unidades linguísticas utilizadas eram as silábicas e 

fônicas, de forma reiterada a professora dizia: um B com A? Os alunos 

respondiam: BA! E assim sucessivamente, até que o aluno adquirisse a 

competência leitora e escritora, do ponto de vista de alfabetização vigente 

à época. 
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Essa sem dúvida é a percepção e/ou 

lembrança que muitos sujeitos que 

frequentavam o ciclo de alfabetização nesse 

período têm. Mas afinal, o que mudou de lá para 

cá? O que é alfabetizar? Alfabetizar é o mesmo 

que letrar? Como diferenciar os dois termos? 

O que se impõe a partir do que foi exposto 

acima, é que, por vezes, a prática alfabetizadora 

esteve ligada a uma ação mecânica, e sem 

contextualização, tendo em vista que, de um 

modo geral, ela era marcada pela memorização, 

pelo reforço. Sendo que os alunos eram sujeitos 

passivos quanto à construção do conhecimento, 

pois, o centro da questão atrelava-se à 

decodificação das letras, dos fonemas (MELLO, 

PÉREZ, 2016). Entretanto, seja de extrema 

relevância considerar que esse processo diz 

respeito a uma etapa cujas perspectivas devem 

permitir ao sujeito o cumprimento de processos 

próprios referentes à escolarização e, também, 

participar da sociedade, tendo em vista, a 

relevância o papel da leitura e da escrita para a 

vida. 

 

ENTRE IDAS E VINDAS: ALFABETIZAR? LETRAR? 

 

Nessa direção, portanto, como pensar a 

prática alfabetizadora que permita ao sujeito 

uma construção ativa do conhecimento? O que 

seria, portanto, alfabetizar letrando? À priori, 

entende-se que alfabetização e letramento são 

termos que se diferem, mas que se 

complementam. A partir deste contexto, há a 

necessidade de pensar em 

pedagogias/estratégias/métodos para 

alfabetizar, assim como, pedagogias que 

ensejam práticas de letramento – ou ainda – 

práticas que alfabetizem letrando. Por isso, é 

pertinente apontar que as concepções desses 

“modelos” se alteram ao longo do tempo, se 

ressignificando, no caso do Brasil, sobretudo, a 

partir da década de 80 (MELLO; PÉREZ, 2016). 

Assim, o termo letramento (capacidade de ler e 

escrever), que deriva da palavra inglesa literacy, 

terá maior amplitude, tanto nas práticas 

educacionais quanto nas pesquisas acadêmicas 

(SOARES, 2004).  

Diante disso, cumpre observar que, grosso 

modo, a alfabetização está assentada em 

práticas escolares de aprendizagem cujas ações 

referem-se ao ensino da leitura e do código 

escrito (fonemas, grafemas, sons), entretanto, 

tal ação aponta para um “processo complexo de 

elaboração de hipóteses e apresentação 

linguística”, referindo-se, desse modo, a uma 

aquisição mais individual (SILVA; COELHO 

(2001) apud MELLO; PÉREZ, 2016, p. 

102).Contudo, conforme aponta Costa et 

al.(2013, p.24):  

 
ser alfabetizado não significa 

compreender a leitura e a escrita nas 

diferentes dimensões sociais, o que 

também implica dizer que o indivíduo 

pode saber e/ou conhecer a 

funcionalidade da escrita, mas não 

decodificar as letras e os fonemas 

sistematizados. Portanto, a pessoa 

pode ser letrada e não alfabetizada ou 

alfabetizada e não letrada. Isso se 

evidencia na criança quando ela ainda 

não aprendeu o sistema da escrita, mas 

percebe, com base nas experiências 

que tem com o universo cultural, que 

existe um motivo e um para quem 

escrever, apresentando certo nível de 

letramento.  

 

Assim, tal assertiva, ensejada por Costa et 

al. (2013), propõe pensar que para além dos 

muros escolares, articular o alfabetizar 

(aquisição do sistema da escrita) ao letrar faz-se 

de extrema relevância, pois, este último, refere-

se “ao desenvolvimento de habilidades e 

comportamentos de uso competente da língua 

escrita nas práticas sociais de leitura e de 

escrita, aqui compreendido como sendo o 

processo de letramento” (SOARES, 2004, p. 96). 

Sendo assim, tal dinâmica, constitui-se, como 

um artefato ligado aos usos contextuais do ler e 

do escrever, dos quais, o sujeito produz em 

interação com o meio em que vive.  

Desse modo, entende-se que o letramento 

é concebido como uma prática cujos usos, 

efeitos, as condições e estado sociais da escrita 

e da leitura compõe um universo e movimento 

maior: que é a apropriação dessas práticas por 

grupos sociais em contextos não só escolares, 

mas sim nos diversos contextos sociais em que 

essas práticas sociais são exercidas. Seja em 

casa, na rua, na leitura de uma bula, de um 

outdoor (MELLO; PÉREZ, 2016).  

Garcia (1993) apud COSTA et al (2013, p. 

28), apontam que  

 
as leituras de mundo, realizadas 

pelas crianças, se externam por vários 

meios semióticos que se 

interpenetram. Linguagem escrita, 

plástica, musical, fotográfica, teatral 

etc. constituem a criança nos 

processos de percepção, leitura, 

compreensão e representação 

simbólica do mundo circundante.  
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Nesta ótica, Mello; Pérez (2016) apontam, 

ainda, que as novas problematizações 

engendradas às concepções de alfabetização e 

letramento, as colocam, justamente, em pautas 

cujas práticas refiram-se a ações mais reflexivas 

e utilitárias (no sentido do uso) e, que, as suas 

vinculações estejam em ligação com os 

contextos sociais e históricos nos quais o sujeito 

está inserido, e que não são alheios à sua 

formação. Logo,  

 
[...] é preciso que as crianças tenham 

acesso de fato à linguagem escrita, e 

não somente à grafia das letras. Mais 

do que isso, a escrita deve estar 

relacionada a uma atividade 

importante para a criança. Ou seja, 

escrever não deve ser apenas um ato 

motor, mas um ato que envolva toda 

atividade cultural da criança; um 

modo de se relacionar com o mundo, 

de expressá-lo e representá-lo (COSTA 

et al, 2013, p. 26). 

 

Como bem apontado acima, é necessário 

possibilitar à criança o contato com a linguagem 

escrita, desvinculando dos aspectos que 

perpassam a memorização, repetição, 

reprodução, como visto, por exemplo, no 

processo de alfabetização na perspectiva 

behaviorista. Neste caminho, aponta-se para 

uma concepção construtivista, em que o sujeito 

é ativo na construção dos conhecimentos e 

habilidades, com foco nas interações com os 

processos linguísticos e os usos cotidianos da 

língua. E isso só é possível ao permitir aos 

discentes relacionarem-se com materiais 

concretos – disponíveis para a leitura e a escrita 

– e não com "materiais e procedimentos 

produzidos para aprender a ler (MELLO; PÉREZ, 

2016, p. 99, grifos do autor).  

Nesse sentido, ao serem revisitadas e 

reelaboradas, as práticas de alfabetização e 

letramento, estão ligadas às novas 

configurações do papel da escola, da educação 

para a formação dos sujeitos (que são seres 

históricos). Por essa ótica, ao ser inserida no 

mundo da escrita a criança ampliará as formas 

e modos de ver o mundo, lembrará do que leu e 

escreveu, usando a escrita nas diversas 

dinâmicas da vida. Ainda: “ela passa a conservar 

na escrita suas impressões, percebendo que, 

independentemente do lugar em que a palavra 

esteja escrita, ela estará representada da 

mesma maneira. Os símbolos (letras) utilizados 

serão os mesmos” (COSTA et al, 2013, p. 26). 

 

DAS CONTINUIDADES E POSSIBILIDADES  

 

Portanto, ensejar práticas docentes de 

alfabetização e letramento torna-se um desafio 

tendo em vista que os indivíduos estão inseridos 

e participam de contextos sociais e culturais 

distintos (classe social, gênero, território). Mas, 

decerto, é necessário pensar nessas práticas a 

partir dos vários suportes textuais que a 

sociedade nos oferece, por meio da utilização 

dos gêneros discursivos, da produção textual, da 

contações de histórias, da literatura infanto-

juvenil, de parlendas, das fábulas, das cantigas 

de roda, jogos e brincadeiras, uma vez que, 

"grande parte das crianças de diferentes 

maneiras está inserida em um ambiente letrado 

e troca informações" (COSTA et al, 2013, p. 28). 
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O presente trabalho aponta informações da gestão educacional 

democrática. Tem como objetivo de explorar desafios, falhas e êxito da 

gestão dentro do contexto tecnológico educacional e o papel do gestor 

como sujeito democrático dentro do campo escolar sendo pública ou 

privada, de modo que possa conceder um novo olhar para as dificuldades 

apresentadas que precisam ser analisadas e corrigidas pelo gestor e pela 

comunidade escolar. A colaboração teórica deste trabalho está embasada 

em minhas vivências como sujeito aprendente em estágios e como 

profissional, usando assim como principal fonte para esse artigo meu 

relatório do estágio de gestão escolar que realizei em maio/2019; é 

apoiado também em atores como Sander (2005), Polato (2010), Lück 

(2005) e na Constituição Federal de 1988, na Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96), no Plano Nacional de Educação (PNE), 

que tratam de assuntos referentes a gestão democrática em tempos 

tecnológicos. A abordagem é qualitativa e a pesquisa de natureza 

bibliográfica. Portanto, no presente texto é mostrado um rápido histórico da 

gestão escolar na esfera nacional, sinalizando os desafios, falhas e êxito da 

gestão, sendo assim, retratando sobre tal assunto que possamos analisar 

todo contexto sobre algumas indagações: O que é uma gestão escolar 

democrática? O que fazer para que o coletivo seja colocado em prática? 

Como incentivar os educandos com práticas antigas, para fazer uso das 

tecnologias e ousar novos horizontes? Consequentemente, os frutos desse 

estudo indicam que o gestor é um líder que trabalha coletivamente e tem 

como objetivo a aprendizagem de seu alunado. Um ambiente escolar 

democrático enaltece o conjunto, pois inclui todos os envolvidos no corpo 

docentes na formação do Projeto Político Pedagógico, favorecendo assim, 

a educação igualitária e de extrema qualidade para todos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia e Gestão Escolar 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto relata sobre gestão escolar, tecnologias e o trabalho 

pedagógico na escola, porém foi baseado principalmente em meu estágio 

como gestor na escola CEDC (Centro Educacional Duque de Caxias) em 

Euclides da Cunha BA, contudo é observado que o trabalho do gestor em 

qualquer instituição de ensino deve ser coletivo, tornando-se ainda mais 

fácil com o alcance das tecnologias. 

 

  

POLÍTICAS PÚBLICAS, TECNOLOGIAS, 

GESTÃO ESCOLAR E DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 
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Fonte: www.pixabay.com 



 

Porque todo projeto e planejamento da 

escola se entrelaçam a tecnologia, sendo ela 

uma ferramenta importante nos dias atuais, 

conquanto, a gestão deve ser democrática. 

Sander (2005), explica que a gestão escolar 

mostra caráter político e cultural, pois o gestor 

deve ser antes de tudo democrático, sendo 

planejado com ajuda de todos na escola. 

Portanto, percebemos que em uma escola 

o gestor não basta apenas cumprir com seus 

deveres burocráticas, mas é preciso rever o lado 

humano de seus alunos e funcionários, sendo 

comunicativo com todos que o rodeia 

mostrando-os que juntos formam uma equipe, 

fazendo parte de decisões mais complexas e 

importantes, assim sendo, torna um ambiente 

mais saudável e gostoso de conviver. Em contra 

partida, quando um gestor demonstra 

autoritarismo e controle de tudo deixa os demais 

componentes daquele espaço amedrontado e 

totalmente dependente de seu “superior”. Por 

conta disso, que é preciso a contribuição de 

todos, se ajudando e aprendendo um com o 

outro, cujo ninguém possa ter o controle total da 

situação, mas onde todos possam participar em 

conjunto. 

Conquanto, uma escola pronta para 

alcançar seus objetivos traçados deve estar 

conectado ao PDF (Plano de Desenvolvimento 

da Escola), pois o mesmo dá um auxilio que o 

diretor e os demais funcionários necessitam. 

Enquanto o PPP (Projeto Político Pedagógico), 

toda escola deve realiza-lo, pois é através dele 

que a escola planeja e executa o que tem em 

mente. Já o regimento escolar contribui com o 

gestor, onde ele consegue determinar com 

maestria a função de cada um e como devem 

executar as tais, o regimento dita também os 

deveres de todos e esclarece seus direitos. 

 

 

REALIDADE DA GESTÃO ESCOLAR 

 

Ao relatar sobre as práticas de um gestor 

na escola, percebi através de minhas vivências 

de estágio e trabalho que a realidade em sala de 

aula ou até mesmo nas aulas remotas, existe 

uma deficiência gigantesca em todo corpo 

escolar. Consequentemente, descobri que nos 

ambientes escolares: escola sem PPP, sem 

planejamento de professores em conjunto, sem 

reunião com gestor da escola, sem se importar 

com interesse do alunado, importando apenas 

com o comodismo do professor. Portanto, vê-se 

também professor que não tem formação 

continuada, vive apenas com a experiência da 

prática, aplicando métodos de aprendizagem 

antigos em crianças atuais que vive em uma era 

tecnológica (em uma outra realidade), sem se 

importar com as especificidades de cada 

educando, porém o que é mais absurdo é o 

comodismo de todo corpo docente da escola, 

pois os professores não tem objetivos traçados 

para o educando, e o que mais complica é o 

professor se convencer que está fazendo tudo 

certo, sem querer ousar novos horizontes e 

novas aprendizagens e nem ouve novas ideias 

de alguém que chega em determinada escola 

para tentar trabalhar direito. Logo ao passar do 

tempo, o professor que entrou depois na escola 

está com os mesmos costumes dos antigos, ou 

suas ideias não são aplicadas, ou nem se quer 

ouvidas, as vezes esse educador nem ousar 

falar o que pensa, pois sabe que não vai ser 

ouvido nem atendido. 

Os relatos acima não são exagero, são 

reais; diretores e gestores que não se reúne com 

professor para elaborar um plano de aula, 

projeto, culminância ou até mesmo o PPP. 

Contudo, em algumas das escolas que tive 

acesso, estagiando ou trabalhando vi também 

profissionais unidos como: diretor, gestor, 

professores e todos os funcionários da escola 

em um só pensamento : a melhoria e 

aprendizagem do aluno; por exemplo: na escola 

Centro Educacional Duque de Caxias onde 

estagiei tive acesso o PPP arrisco relatar que foi 

o primeiro que vi em toda minha vida, além do 

PPP os professores se reúnem semanalmente 

com os gestores (diretor e coordenador) para 

planejar aulas e relatar os objetivos traçados 

durante aquela semana, outra coisa 

interessante que  observei foi professores 

antigos se esforçando para usar as tecnologias 

disponíveis, já que para eles mexer em um 

computador ainda é bastante complicado, 

diferente de outros profissionais que nem se 

quer tenta aprender as tecnologias,  tendo 

acesso ao novo. 

Não percebem o que Polato (2010), diz 

que, todo corpo de uma escola é como um jogo 

de encaixe, onde cada peça sendo levada e 

colocada em seu lugar correto ao se juntarem 

forma um lindo jogo, e garante o sucesso 

estando todas em seus devidos lugares, assim 

sendo, “um trabalho em conjunto e bem 

elaborado leva à escola bons resultados” (p.23). 

Contudo, ao observar o relato do autor 

daremos ênfase ainda mais o quanto é 

gratificante o trabalho coletivamente. 
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UMA GESTÃO ESCOLAR PENSANDO NO 

APRENDIZADO DO EDUCANDO 

 

Uma gestão escolar preocupada com o 

educando e com todos que ali estão é aquela 

que prioriza a democracia se preocupando com 

a participação do coletivo, ou seja, todos 

envolvidos na comunidade escolar podem 

dialogar e dar opiniões nas decisões da escola. 

Pois, esse modelo de gestão está amparado pela 

Constituição Federal de 1988 e também pala Lei 

das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9.394/96) e pelo Plano Nacional de 

Educação (PNE). 

Portanto, tanto gestor (diretor e 

coordenador), professor e todos os funcionários 

de uma escola devem estar no mesmo objetivo 

(o aprendizado do aluno, de forma que venha 

respeitar suas especificidades). 

Porém, para o sucesso de uma escola ela 

deve estar ligada a comunidade dentro e fora do 

campo escolar, realizar seu PPP de forma flexível 

e de acordo com as necessidades ali 

encontradas, deve ser realizado com o conjunto 

de todos com objetivos e metas a serem 

alcançados, visando sempre o interesse do 

educando, todo corpo docente carece deixar o 

comodismo de lado, buscando então aprender 

novas formas, novos métodos, novos horizontes, 

utilizando o máximo a tecnologia, como uma 

poderosa ferramenta disponível, buscar 

progredir em seu aprendizado, não ter medo de 

ousar desde que sua ousadia seja para melhoria 

do seu aluno, não se apegar ás práticas 

cotidianas antigas, mas inovar sempre de 

acordo com as necessidades ali presente; 

planejar em  conjunto disponibilizando então 

seus aprendizados e suas vivências, procurando 

formas e métodos para novos desafios, para que 

possam alcançar as metas ali colocadas. Por 

conseguinte, todo corpo da escola deve estar 

ligado para que possa ter bons resultados em 

toda as esferas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com base no que foi dito acima, 

percebemos que uma gestão escolar para ter 

sucesso no crescimento de todo corpo escolar e 

em todos que estão ligados a mesma, precisa 

ser um gestor que pense no coletivo e quebre 

paradigmas de que gestor é autoritário e 

centralizador. Com tudo isso, o gestor necessita 

usar todos recursos tecnológicos. Contudo, Lück 

et al (2005) nos afirma que, 

 
[...] ao se referir às escolas e sistemas 

de ensino, o   conceito de gestão 

democrática envolve, além dos 

professores e funcionários, os pais, os 

alunos e qualquer outro representante 

da comunidade que esteja interessado 

e na melhoria do processo pedagógico. 

(LÜCK. et al, 2005, p.17) 

 

Por isso, compreendemos que a gestão 

democrática na educação é dever de todos, ela 

deve iniciar na escola caminhando para família 

e sociedade, mas para que isso aconteça é 

necessário a participação de todos que estão 

ligados no processo educativo. 

O gestor deve ser um líder, capaz de 

incentivar ações democráticas e sugerir 

melhorias na área educacional, com o objetivo 

de proporcionar para todos uma liderança 

compartilhada. 
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Este resumo expandido, trata relatos das experiências de atividades sócio 

pedagógicas realizadas no CIAC - Centro Integrado de Atendimento à 

Criança e ao Adolescente, através do Curso   de Extensão Ação Curricular 

em Comunidades e Sociedades (ACCS), da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), tendo como proposta, “Infância e Juventude: Ética da Preservação 

Humana, Cidadania e Educação no Século XXI”. O objetivo dessa produção, 

consiste em relatar as linguagens que permeiam o universo das infâncias, 

seus aspectos estéticos, artísticos e humanísticos. Andrade (2014) Freire 

(1987,2000) e Luckesi (2014), conceituam os entendimentos deste artigo. 

Estava ao nosso alcance a trilha das possibilidades, das descobertas e 

reencontros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Afeto. Infâncias. 

 

INTRODUÇÃO 

 
“Ontem o menino que brincava me falou que hoje é 

semente do amanhã.”  

Gonzaguinha 

 

      No segundo semestre do ano de 2019, foram desenvolvidas ações 

de práxis pedagógicas através da ACCS - UFBA no espaço não formal da 

educação, com foco na formação de professores e educadores sociais. O 

CIAC, torna-se o campo das pesquisas e investigações sobre as diversas 

linguagens e saberes da criança através do processo de alfabetização e 

letramento.  A instituição tem como objetivo atender crianças em contexto 

de risco social, em turno oposto ao da escola regular, na qual, devem estar 

regularmente matriculadas na Rede Municipal de Ensino de Salvador. 

O CIAC atua com diversas atividades para o desenvolvimento e 

aprendizagens de sujeitos em processo de formação, com capacidade de 

atendimento de 80 vagas para crianças com idade entre cinco a doze anos, 

distribuídas nos turnos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira, 

está situado na comunidade de Alto de Ondina, considerada área de alto 

risco e vulnerabilidade social, principalmente paras as crianças e 

adolescentes, devido o tráfico incisivo na localidade. Este espaço é mantido 

pela Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento 

Social – SJDHDS. 

  

AFETOS E LUDICIDADE: LINGUAGENS E 

SABERES NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

Fonte: www.pixabay.com 
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“É preciso uma aldeia inteira para educar 

uma criança”.  

Provérbio Africano. 

 

DESENHANDO PROPOSTAS PARA 

APRENDIZAGENS PRAZEROSAS 

 

       O CIAC apresenta déficits 

consideráveis de prestadores de serviços, 

principalmente de profissionais 

multidisciplinares como assistente social, 

pedagogo, psicológico, entre outros. A estrutura 

física composta por salas de aulas com espaços 

largos e extensos, assim como biblioteca, sala 

de informática, cozinha, copa e um parque 

improvisado, permite a leitura de um ambiente 

sucateado que não dialoga com o universo da 

infância, no qual deve ser permeado por cores, 

sons, sabores e recursos estruturantes para o 

melhor desenvolvimento social, pedagógico e 

cognitivo desses sujeitos em processo de 

formação cidadã e social. As reduzidas equipes 

existentes no CIAC, em sua maioria estão no 

aguardo da autorização da aposentadoria, 

percebe- se uma equipe cansada e desgastada 

tanto pelo tempo de serviço quanto pelo 

acúmulo de função, e principalmente, pelos 

baixíssimos investimentos em recursos físicos e 

didáticos.  

Na ocasião, estagiárias de pedagogia 

tinham a missão de mediar tarefas de casa das 

crianças ali matriculadas. São nessas 

perspectivas que como curiosa e pesquisadora 

por meio desta ACCS que adentro neste espaço, 

com fins de debruçar-me na temática “ Infância 

e Juventude: Ética da Preservação Humana, 

Cidadania e Educação no século XXI, sobretudo, 

crianças em vulnerabilidades, com fins de 

somar e repassar saberes juntamente com a 

equipe da instituição, atuando com docentes e 

discentes oriundos da comunidade interna e 

externa da UFBA, no meu caso, licencianda de 

Pedagogia EaD – UFBA, mediada por doutores 

nos campos da Educação, Ciências Sociais e 

Serviço Social. As práxis pedagógicas 

decorreram do ato de observação, 

coparticipação e participações, como a escuta, 

as oficinas, as rodas e as contações de 

histórias, visando, perceber através do lúdico, 

as diversas linguagens de vida que permeiam o 

universo dessas infâncias, absorvendo delas 

seus saberes pré-existentes, para que fossem 

explorados como recurso facilitador da 

aprendizagem, como destaca Freire, apontando 

que “ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. 

Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós 

ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos 

sempre” (FREIRE, p. 68), essa imersão teve 

como percurso didático: o jogo, a brincadeira, o 

faz de conta, a afetividade, a criação e outros 

aspectos concernentes ao ensinar e aprender 

nas mais diversas linguagens estéticas, 

artísticas e humanísticas. O desenho 

metodológico rascunhava-se na divisão das 

turmas: crianças menores e pré-adolescentes, 

contudo, as atividades executadas pouco 

diferenciaram entre as turmas, a necessidade 

consistia na redução de alunos por turma para 

a atenção e absolvição da proposta mais 

qualitativa, sobretudo, para quem recebeu os 

saberes.  

 

AFETIVIDADES DECIFRÁVEIS NA ASPEREZA DAS 

AÇÕES 

 

 
’Há um menino, há um moleque, 

morando sempre no meu coração. [...] Ele 

fala de coisas bonitas que eu acredito 

que não deixarão de existir; amizade, 

palavra, respeito, caráter, bondade, 

alegria e amor.  

Milton Nascimento 

 

        Conhecer a realidade das crianças 

acerca da leitura e da escrita configurou-se 

como fator determinante para a construção de 

ideias e planos de ações lúdicas, tendo como 

primeiro passo, o diagnóstico da escrita, este, 

que possibilitou conhecer os níveis de 

construção de cada aluno e, a partir dos 

resultados obtidos, o planejamento das 

atividades com foco nas necessidades 

peculiares das turmas e de cada sujeito. 

Posteriormente construiu-se coletivamente os 

“combinados”, os acordos de convivência.  

Foi percebível no primeiro encontro, a 

necessidade de se estabelecer algumas 

regrinhas, tencionando maior proveito no 

processo de ensino e aprendizagem e das 

relações. Nos encontros seguintes, as relações 

foram estruturando-se permeada de sabores, 

explorando a cozinha do CIAC, onde juntos e 

misturados, literalmente todos colocaram a 

mão na massa para produção da pizza que teve 

sabor de encontro, partilhas e afetos. A rainha 

do sol tomou a atenção inquietante no cine com 

pipoca e bate papo pós filme. O som percussivo 

foram as ondas sonoras que por vezes 

provocou o embalo das sensações e 

percepções para além das sonoridades, 

ouvimos o outro, foi possível escutar o som do 
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coração " tum tum, tum tum", na oficina de 

turbantes, meninos e meninas preencheram 

suas mentes com o respeito e valorização da 

etnia.  

E para não deixar a peteca cair, a oficina 

de peteca proporcionou o equilíbrio das ideias e 

emoções, tantos outros aprendizados e 

conhecimentos anotados na oficina de agendas 

artesanais. E assim foi a construção do 

aprender, sob as pontes dos afetos e gratidão, 

construídas no decorrer dessa pesquisa. O 

brincante proporcionou aprendizagens 

prazerosas. “Se a educação sozinha, não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda.” (FREIRE, 2000, p. 67). 

Unimos forças, talentos e sentimentos por uma 

sociedade transformadora. O afeto colocado 

naquilo que se faz, dá um novo brilho aos 

resultados que virão. (ANDRADE,2014) 

 

CONCLUSÃO 

 
Confessar, sem medo de mentir, que, em 

você, encontrei inspiração para escrever. 

 Roupa Nova 

 

       A expectativa e o querer repassar 

saberes era a válvula propulsora desta nova 

empreitada do ato de ensinar. Entretanto, 

fomos surpreendidos com o carinho de crianças 

sedentas por atenção, por olhinhos curiosos 

sobre o que estava por vir, o derramar de 

corações amorosos, a entrega confiada e sem 

reservas. Juntamente com a equipe 

pesquisadora estávamos dispostos para doar, 

entregar e ensinar. Contudo, (re) aprendemos, 

houve a troca de aprendizagens e saberes.  

A pesquisa mudou seu curso, a 

hospitalidade das crianças nos apontou que 

elas é que têm o plano de aula, elas é que 

sabem o recurso de suas aprendizagens, e de 

forma muito espontânea e generosa nos 

ensinou suas linguagens: o afeto e suas 

afetividades. Aprendemos no toque, no ouvir e 

no sentir, que o amor, a transmissão de carinho, 

o abraçar, o sentar junto e tantas outras 

sentimentalidades, é a linguagem mais sabia 

daquelas crianças sedimentadas em 

fragmentos da cidade, composta por população 

em sua grande maioria esmagadora, por pretos 

e pobres, esquecidas e/ ou marginalizadas pela 

precariedade e também ausências das políticas 

públicas efetivas.  

As crianças presentes nas mais diversas 

periferias e subúrbios das metrópoles desse 

gigante Brasil, têm sede de atenção, de serem 

entendidas, compreendidas, de serem ouvidas, 

de saber que pode ter a confiança com quem 

contar. Essa linguagem não é verbalizada por 

elas, é preciso sensibilidade para traduzi-las em 

meio aos seus gestos e atos de agressividades, 

que inicialmente causou espanto e temeridade, 

ao mesmo tempo em que fomos rendidos pelos 

apelos dos constantes afetos, percebemos que 

precisávamos retribuir afetividades. Foi 

possível perceber que havia ali, uma linguagem 

enigmática, essas agressões entre as crianças 

e seus colegas eram a reprodução do que 

recebem em seus lares, é o que vivenciam nas 

ruas, becos e vielas da comunidade. 

Deciframos!  

   A rusticidade desse tratar o outro com 

aspereza não nos alvejou, era contraditório, daí 

a percepção: projetavam nos adultos da equipe, 

o que queriam receber dos adultos de seus 

lares.  

Ofertamos! Foi possível compreender 

porque “É fundamental diminuir a distância 

entre o que se diz e o que se faz, de tal forma 

que, num dado momento, a tua fala seja a tua 

prática.” Freire (2003, p. 61), essa fala na qual 

Freire refere-se, foi possível compreender como 

a troca e prática de afetividades, este, um 

processo metamórfico e prazeroso! Logo, afeto 

é também ludicidade, que, de acordo com 

Luckesi (2014), lúdico é tudo que provoca 

prazer.  

Conclui-se que investigações e ações 

sócio pedagógicas em espaços como o CIAC 

estão distantes de expirar, até chegar a 

resultados desejados, significativos e 

transformadores para as infâncias em 

vulnerabilidades sociais. Que os estudos, 

pesquisas e intervenções continuem, em favor 

de infâncias mais justas e igualitárias, estas, 

sujeitos históricos e de direitos. Só” Depende 

de nós, quem já foi ou ainda é criança, que 

acredita ou tem esperança, quem faz tudo por 

um mundo melhor.” Ivan Lins. 
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A partir das Leis nº 10.639 e 11.645, sancionadas nos anos de 2003 e 

2008, respectivamente, as quais estabelecem que a História e Cultura Afro 

Brasileira e Indígena fossem incluídas na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e trabalhadas em todo o currículo no ensino 

fundamental e médio, e sabendo que a educação é uma importante arma 

contra o preconceito, foi realizada um pesquisa bibliográfica sobre esta 

temática, com o objetivo de propor um debate e/ou questionamentos em 

relação ao modelo de educação atual e quais são as formas de mudá-lo, 

afim de que os profissionais da área educacional estejam cada vez mais 

aptos a cumprirem o que foi determinado nestas leis. A falta de 

entendimento acerca da temática acaba por levar que estes profissionais 

trabalhem de forma abrupta tais conteúdos, apesar de serem tão 

importantes para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. A 

inclusão dos assuntos no cotidiano escolar favorece o acesso dos 

educandos ao conhecimento ligado às suas raízes e não apenas ao modelo 

europeu, que muitas vezes está longe da sua realidade. Relacionada à base 

da população brasileira e todo o processo de miscigenação, assim o 

estudante acaba por não reconhecer a sua história dentro dos projetos 

escolares. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação, cultura e história afro brasileira, atuação 

docente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2003 foi sancionada a Lei nº 10.639/03, a qual 

estabelece que as Leis de Diretrizes e Bases (LDB) incluam em seu currículo 

oficial a temática “História e Cultura Afro-Brasileira” BRASIL (2003). Esta 

adequação veio no ano de 2004 visando resgatar a contribuição do povo 

negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes a História do Brasil 

e incluiu também a data de 20 de novembro no calendário escolar como o 

“Dia da Consciência Negra”.  

 

 

  

  

A IMPORTANCIA DA CULTURA E 

HISTÓRIA AFRO BRASILEIRA NA 

EDUCAÇÃO 

Fonte: www.pixabay.com 
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No ano de 2008 também foi 

implementada a Lei nº 11.645/08 sancionada 

pelo então presidente da república Luiz Inácio 

Lula da Silva e o ministro da educação 

Fernando Haddad, onde estabelece que no 

ensino fundamental e médio, nos espaços 

públicos e privados seria obrigatório o estudo 

da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

em todo o seu currículo escolar, como forma de 

complementar a Lei anterior e contemplar o 

ensino e aprendizagem da cultura dos índios 

brasileiros CNM (2009). Estas mudanças 

visam promover a igualdade racial, 

promovendo uma educação mais igualitária e 

diversa. 

Araújo (2011) nos diz em que “a 

educação é uma fonte transformadora de 

futuro, que através dela o ser humano se 

compõe e se constrói”, mas esta se dá através 

de um processo histórico aonde as 

desigualdades existentes vêm sendo 

reforçadas e ainda existem muitas dificuldades 

para se conseguir a tão sonhada igualdade e 

há muito a se fazer, também, para se construir 

uma sociedade mais justa, com condições 

igualitárias e mais oportunidades. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

          Como podemos ver na proposta 

pedagógica, SANTOS (2011) descreve que a 

educação no Brasil ainda tem uma visão 

monocultural e eurocêntrica, ou seja, valoriza 

uma tradição europeia, a erudição, uma 

cultura livresca que esta fora da nossa 

realidade, deixando de lado as muitas culturas 

existentes na sociedade brasileira, 

principalmente a cultura oral. 

Segundo o modelo da educação 

bancária, supervalorizamos os conhecimentos 

adquiridos (leitura, cálculos) e subestimamos 

os conhecimentos sentidos (música, danças), 

pois este modelo considera os alunos como um 

banco e os professores fazem depósitos de 

conhecimentos, deixando de lado os saberes 

ancestrais, culturais e vivências individuais, 

tendo assim um currículo defasado. 

Baseado nisso o movimento negro veio 

ao longo dos anos reivindicando uma revisão 

deste currículo, conseguindo assim que esta 

demanda se tornasse lei e que fosse 

deliberada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações 

Raciais (DCENERER, 2004) porém mesmo 

depois destas conquistas ainda é um grande 

desafio inserir o negro como um sujeito de 

destaque na construção da nossa sociedade e 

esta dificuldade se dá porque segundo 

CONCEIÇÃO (2011) tais mudanças implicam 

no repensar e reformular praticas educativas já 

vigentes e que são vistas como sendo de boa 

qualidade e com resultados garantidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação e a escola possuem um 

papel fundamental no fortalecimento de 

identidades e na constituição de espaços de 

formação humana (BRASIL,2010) logo, se faz 

cada vez mais necessária a discussão de 

temas relacionados à diversidade de culturas 

e raças que existe em nosso país e a forma 

como essa miscigenação aconteceu. 

Propor atividades pensando nas 

condições e vivências individuais dos seus 

educandos, valorizando os saberes populares, 

culturais e ancestrais, é uma forma de 

começarmos a repensar este modelo de 

educação que muitas vezes exclui ou apaga os 

nossos alunos em sala de aula. Muitas vezes 

são os discentes que mais necessitam de um 

direcionamento para se sentirem pertencentes 

a uma cultura e/ou lugar. 

Dito isto, podemos perceber a grande 

importância dos profissionais de educação 

conhecer estas leis, conteúdos, buscarem uma 

formação e cobrarem das autoridades 

competentes uma formação continuada para 

que possamos vencer este paradigma de que 

este é apenas um conteúdo para o mês de 

novembro, enquanto se faz necessária todos 

os dias. 

Haja vista que de acordo com o IBGE 

(2019), a maior parte da nossa população é 

negra e precisa conhecer a sua história e a sua 

origem, independentemente de qual seja o 

nível educacional, trazer referências e 

exemplos de pessoas, músicas, comidas, 

estética e tudo aquilo que nos cerca para que 

o educando se sinta parte do processo 

educacional e diminua a disseminação do 

preconceito racial. 
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A ideia central da Educação a distância (EaD) é que aprendentes e 

ensinantes estão separados no tempo e/ou espaço e necessitam de 

uma tecnologia para fazer a mediação do saber. A educação a distância 

iniciou com os cursos por correspondência passou para a rádio, a 

telecomunicação, a telemática e atualmente a internet.  Todo o processo 

de desenvolvimento e consolidação da EaD colaborou para se pensar na 

educação a distância como um sistema que contempla diversas 

ferramentas tecnológicas com o objetivo de disponibilizar uma 

diversidade de conteúdos que mesclados podem melhor atender a 

demanda de aprendizagem de cada estudante em particular. Nesse 

contexto nasce os Ambientes Virtuais de Aprendizagem que são 

sistemas que possuem inúmeras ferramentas e recursos tecnológicos 

que visam a efetiva aprendizagem do estudante EaD. O presente resumo 

expandido faz parte do eixo temático 02 - Políticas públicas, tecnologias, 

gestão escolar e do trabalho pedagógico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO-APRENDIZAGEM- TECNOLOGIA 

 

INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia e a educação sempre caminharam lado a lado. A 

educação sempre utilizou algum meio de comunicação para apoiar a 

atuação docente, são exemplos: a escrita, o livro, o giz, o quadro negro 

e diversos materiais que podem ser considerados ferramentas 

tecnológicas quando observados o contexto histórico inserido. Entender 

a história da educação a distância desde sua origem à consolidação tem 

a finalidade de trazer contribuições e problematizações significativas 

para entender quais os modelos de educação a distância, como eles 

interferem diretamente na escolha dos ambientes virtuais de 

aprendizagem, e consequentemente influencia na aprendizagem do 

estudante EaD.  

 

  

  

IMPORTÂNCIA DOS AMBIENTES 

VIRTUAIS NA APRENDIZAGEM PARA O 

EDUCANDO EAD 

Fonte: www.pixabay.com 
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

Ao longo do tempo a Educação a Distância 

passou por inúmeras mudanças, mas sua 

história não é tão recente quanto parece. 

Segundo Moore e Kearsley (2007) Suas 

primeiras experiências se deram na educação 

informal por meio de cursos por correspondência 

na Inglaterra com a implementação do primeiro 

selo do correio. A primeira geração da educação 

a distância é marcada pelos cursos de 

autoinstrução e pela massificação dos serviços 

impressos. A comunicação da primeira geração 

da EaD é bidirecional e assíncrona e preocupa-se 

com a apresentação dos conteúdos aos 

estudantes. Nessa geração é necessário o foco 

na aprendizagem e no material didático, isso 

significa que, todo o processo de construção do 

conhecimento está depositado de modo 

autônomo no sujeito. Segundo Moore e Kearsley 

(2007) o motivo principal para criação dos cursos 

por correspondência eram chegar até aqueles 

que não poderiam estudar por alguma razão. 

Naquele tempo, isso incluía as mulheres, a quem 

era negado em grande parte o acesso às 

instituições formais de educação. No Brasil as 

empresas que se consolidaram nesse segmento 

da EaD foram o Instituto Monitor e o Instituto 

Universal Brasileiro.   

Outro marco bastante significativo na EaD 

no Brasil e no mundo iniciou-se na década de 

1920 com a utilização de outros meios de 

comunicação começando com o rádio e 

posteriormente com a televisão. A segunda 

geração da educação a distância penetra 

facilmente no campo educacional, 

primeiramente com a rádio, com as primeiras 

emissoras totalmente voltadas a produção de 

conteúdos educativos. Segundo Bernardi (2013) 

no Brasil o primeiro programa educativo foi o 

Projeto Minerva que tinha como objetivo a 

formação de jovens e adultos, podemos destacar 

também as instituições Senac e o Sesc com 

cursos radiofônicos comerciais que tiveram alta 

aceitação do público.  

Posteriormente a televisão instaurou sua 

primeira emissora educativa. Segundo Moore e 

Kearsley (2007), algumas transmissões foram 

realizadas em 1939 pela State University of Iowa 

apresentando alguns programas com temas 

sobre astronomia e saúde bocal. A comunicação 

da segunda geração da EaD é bidirecional e 

assíncrona e preocupa-se com a apresentação 

dos conteúdos aos estudantes. A expansão da 

educação a distância por meio da televisão foi 

uma grande aliada na consolidação da EaD, um 

exemplo são os cursos de Teleducação ofertados 

até hoje. 

O início da década de 70 foi um período de 

grandes transformações para a educação a 

distância, pois nessa época surgiu as primeiras 

experiências que tinham como objetivo mesclar 

diversas tecnologias de comunicação 

(orientações por correspondência, transmissão 

por televisão e rádio, materiais de estudos, fitas 

gravadas, canais de atendimento por telefone e 

etc.). Segundo Moore e Kearsley (2007) Um dos 

projetos pioneiros foi o Projeto Mídia de Instrução 

Articulada (AIM) que tinha como propósito 

oferecer aos seus alunos uma variedade de 

mídias, não apenas com o objetivo de oferecer 

uma diversidade de conteúdos, mas também 

como uma forma do aluno mesclar combinações 

de mídias que melhor atenderiam sua demanda 

de aprendizagem, além de interação com 

profissionais. As experiências do projeto AIM 

colaborou significativamente para a criação da 

primeira Universidade Nacional de Educação a 

Distância, a Universidade Aberta (UA), muito 

importante para a consolidação e 

regulamentação da modalidade.  

Outro marco bastante significativo na 

educação a distância é a utilização da 

teleconferência por vídeo, áudio e 

posteriormente por computador. A era do satélite 

de comunicação permitia que o aluno estivesse 

em tempo real e em locais diferentes com 

professores e colegas tendo um atendimento de 

modo síncrono e permitindo a comunicação 

bidirecional simultânea, algo jamais visto até 

então.  

A chegada da internet é um outro momento 

de mudanças extremamente significativas para a 

EaD, pois ela permitia o acesso a informações 

por computadores diferentes a qualquer 

distância e a qualquer momento. A internet 

possibilitou ao usuário receber e enviar 

informações de forma síncrona e/ou assíncrona 

através de mecanismos de busca, correio 

eletrônico, lista de discussões, mensagens 

instantâneas e etc.  

Podemos dizer que todas as tecnologias 

são fundamentais para a educação a distância, 

sendo que, nenhuma se sobrepõe ou se anula. As 

gerações se completam e dialogam 

simultaneamente. E o surgimento das mídias 

impressas, eletrônicas e digitais caminhou junto 

com o crescimento e consolidação da educação 

a distância.  

 

A IMPORTÂNCIA DOS AMBIENTES VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM 
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O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

é um espaço geralmente online que comporta 

diversas ferramentas e recursos tecnológicos 

que auxiliam na gestão dos processos de ensino 

e aprendizagem. Em alguns modelos de AVA 

acontece a interatividade entre seus pares, onde 

é possível para o aluno interagir com os 

participantes do curso (professor, tutor, 

coordenação, colegas e etc.) trocando 

conhecimentos, tirando dúvidas, sendo assim, 

não construindo seu conhecimento sozinho.   

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

podem variar de formatos e recursos, isso 

dependerá muito do tipo de modelo pedagógico 

do curso, que podem ser: a) autoinstrucionais, 

que são cursos que possuem o material didático 

como guia, sendo o único auxilio disponível, onde 

o educando tem mais autonomia para construir 

seu conhecimento, sem mediação do processo. 

b) instrucional mediado que são cursos que 

possuem material didático e mediação por 

professores e tutores, sendo cursos com 

interação entre os indivíduos participantes. C) 

livre/aberto que são cursos que não possuem 

design pedagógico definido, sendo os agentes 

participantes autores e coautores do processo 

pedagógico e os mesmos irão construindo o 

desenho pedagógico no desenvolvimento do 

curso, nesse modelo a única definição é a 

proposta de formação.  

Os modelos de ambientes virtuais de 

aprendizagem que utilizam a comunicação 

síncrona possuem como característica principal a 

comunicação em tempo real. Ou seja, através 

desse modelo é possível que os alunos realizem 

atividades e trabalhos individualmente ou em 

grupos e possibilita a comunicação e interação 

com professores, tutores, colegas e etc.  O 

diferencial principal desse modelo é a interação, 

onde os alunos podem fazer perguntas e tirar 

dúvidas em tempo real, sendo assim, chegando 

a se aproximar da experiência da sala de aula 

presencial.  

Já os modelos que utilizam a comunicação 

assíncrona tornam a aprendizagem mais 

autônoma e independente, onde os alunos 

possuem uma liberdade maior para construir seu 

caminho de aprendizado. Ou seja, o educando vai 

traçar a melhor estratégia para o sucesso do seu 

aprendizado, construindo no seu próprio ritmo e 

no tempo mais adequado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Independentemente do tipo de 

comunicação e modelo pedagógico escolhido na 

implementação do ambiente virtual, o 

fundamental é que tenha projetos que atendam 

às necessidades do educando EaD, identificando 

se for necessária uma combinação entre 

modelos, sendo possível trazer a autonomia da 

comunicação assíncrona mais a interatividade da 

síncrona, visando sempre atender os objetivos do 

curso, os recursos disponibilizados e o perfil do 

educando.  As conclusões apresentadas 

reforçam a necessidade de incorporar diversas 

formas de conteúdos, recursos, tecnologias, 

materiais multimídias, jogos, avaliações e etc., 

nos ambientes de aprendizagem, tal 

característica permite que o aluno seja atendido 

seja qual for sua necessidade.  
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Neste texto são pontuadas algumas reflexões acerca das experiências 

vivenciadas no Estágio Supervisionado III, desenvolvido no âmbito do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia, modalidade EaD, da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). A partir da realização de atividades de observação, 

coparticipação e regência em uma turma de 3º ano de Ensino Fundamental 

– ficam notórias as inúmeras possibilidades de leitura, atuação e 

transformação que o espaço pedagógico permite ao um futuro profissional 

da docência – dada a diversidade de achados que o lócus pedagógico e a 

vivência da docência em sala de aula permitem. Assim, compreende-se que 

a prática do planejamento, nas suas diferentes perspectivas, modalidades 

e desafios constituem-se como um dos elementos fundamentais para a 

concretização de um trabalho pedagógico organizado, de qualidade e que 

enseje uma prática de ação-reflexão-ação. Desse modo, o presente 

trabalho, traz reflexões a partir das concepções Freire (1996); Tardif 

(2002); Vasconcellos (2002), dentre outros.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado. Planejamento. Experiências.   

 

 

PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

No percurso acadêmico, sem dúvida, o estágio supervisionado é um 

momento de extrema importância para o estudante. Para o futuro 

profissional da docência, neste caso, o pedagogo, é o momento de 

estabelecer, de forma produtiva, as diversas conexões entre teoria e 

prática, fazendo dos conhecimentos apreendidos no percurso de formação 

um mecanismo de reflexão-ação-reflexão, na/ para a construção da práxis 

pedagógica do estudante em formação. A partir destas dimensões, Freire 

(1996, p. 24), destaca que “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando 

blábláblá e a prática, ativismo”.  

 

  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: PONTOS E 

CONTRAPONTOS A PARTIR DE 

OBSERVAÇÕES NUMA TURMA DE SÉRIES 

INICIAIS 

Fonte: www.pixabay.com 
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Portanto, a partir desta ótica, no presente 

trabalho são apontadas algumas breves 

reflexões acerca dos achados na disciplina 

Estágio Supervisionado III, do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, EaD, da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA).  As 

atividades desenvolvidas no âmbito da 

disciplina foram realizadas numa escola de 

Ensino Fundamental I, em uma turma de 3º, do 

turno matutino. Desse modo, para além das 

determinações legais, que implicam na 

realização de tal atividade, o momento ora 

vivenciado, e aqui apresentado, pode ser lido 

como um espaço de construção de saberes, 

bem como, de (re) leitura das diversas 

dimensões que envolvem as vivências em 

ambientes escolares. Pois, enquanto espaço 

pedagógico, a sala de aula, e por extensão a 

prática docente, devem ser construídos e 

reconstruídos a todo o momento, “afinal, o 

espaço pedagógico é um texto para ser 

constantemente lido, interpretado, escrito e 

reescrito” (FREIRE, 1996, p. 92). 

Ainda, conforme aponta Tardif (2002), o 

estágio supervisionado, portanto, se caracteriza 

como uma das etapas mais importantes da vida 

acadêmica dos alunos, deveras ser ela uma das 

bases epistêmicas, além de estabelecer o 

cumprimento das determinações legais, como 

por exemplo, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB). Na visão de Lima; 

Pimenta (2006, p. 6), “enquanto campo de 

conhecimento, o estágio se produz na interação 

dos cursos de formação com o campo social no 

qual se desenvolvem as práticas educativas”. 

Diante disso, as reflexões aqui apresentadas 

constituem-se como importantes elos 

produzidos nas interações entre o percurso 

acadêmico (pesquisa, ensino e extensão), bem 

como, a partir das múltiplas vivências e olhares 

que insurgem da significativa vivência das 

práticas desenvolvidas no percurso do estágio 

supervisionado, e do campo das nossas 

relações sociais, que neste caso, perpassaram 

pelas dinâmicas da observação, da 

coparticipação e da intervenção. Ações essas, 

pensadas como prática de suporte à formação e 

à construção de outros olhares e de outras 

respostas provocadas e desencadeadas nestes 

itinerários formativos. Sendo elas, formas e 

subsídios que permitem ao sujeito, em 

formação, transformá-las. Esse foi o desafio.  

 

PONTOS E CONTRAPONTOS: OS ACHADOS DO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

As discussões propostas neste trabalho 

são oriundas, como já pontuadas, em 

decorrência das experiências do Estágio 

Supervisionado III, com uma turma de alunos/as 

de 3º ano do Ensino Fundamental I, composta 

por 30 aluno/as. Inicialmente, é válido 

considerar que partir destas observações fica 

notório que os planejamentos de curso, unidade 

e aulas são ações constantes da referida 

unidade escolar. São práticas que dão suporte e 

norteiam o trabalho pedagógico dos professores 

e da escola. Vasconcellos (2002) corrobora que 

o planejamento é importante, uma vez que, 

existe a necessidade de construir-se uma nova 

postura diante das realidades que são 

apresentadas. Tal ação leva-nos a práticas que 

não podem ser dissociadas, como: reflexão, 

conhecimento e interpretação da realidade e 

sua consequente transformação.  

Assim, a prática do planejamento ocorre 

em momentos distintos, conforme pode ser 

notado nas seguintes descrições: planejamento 

de curso - onde são estabelecidos conteúdos, 

atividades e ações para um determinado tempo. 

Essas ações são realizadas em conjunto, pelos 

docentes e coordenação pedagógica; 

planejamento de unidade - realizado pelos 

docentes com a finalidade de desenvolver 

ações, que neste caso, refere-se às unidades de 

aprendizagem, que na unidade escolar é 

dividido em três; plano de aula – que é planejado 

pelos professores, diariamente, com objetivo de 

desenvolver conteúdos didáticos. 

Neste sentido, conforme Vasconcellos 

(2002), o planejamento e as articulações entre 

docentes e a unidade escolar devem oportunizar 

diferentes dimensões, apontando dentre elas, a 

realidade (apontando o onde estamos); a 

finalidade (onde queremos chegar) e a 

mediação (quais ações deverão ser realizadas 

para chegarmos a um determinado lugar). 

Assim, fundamentam-se os aspectos básicos do 

planejamento, sendo ele um dos instrumentos 

metodológicos mais importantes para 

apreensão e intervenção da realidade 

(VASCONCELLOS, 2002).  

Desse modo, é válido considerar que, os 

procedimentos metodológicos postos nos 

planos, aqui já citados, reverberam articulações 

e ações que visam partir da realidade do aluno 

na construção do conhecimento. A natureza do 

planejamento e do trabalho pedagógico se 

solidifica em consonância à perspectiva do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) (ainda em 

construção); os regimentos da escola; a 

proposta do Conhecer, Analisar e Transformar 
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(CAT) (programa de educação do campo) e o 

Programa Mais Alfabetização. Estes aspectos 

são operacionalizados por meio de pesquisas, 

análise da realidade levando-se em 

consideração, também, às discussões e 

conteúdos postos em livros didáticos, das 

diferentes disciplinas.  

Desse modo, verifica-se que os 

conteúdos, nas diferentes áreas, articulam-se e 

se adéquam a etapa a qual a turma em questão 

está inserida. Importante destacar, assim, que 

em decorrência das alterações na Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), tanto o planejamento 

quanto os conteúdos trabalhados têm sido 

articulados a este documento norteador. Esses 

conteúdos referem-se às questões mais gerais 

da alfabetização; identidade do aluno; realidade 

regional e local; questões do meio ambiente; 

alfabetização matemática, dentre outros. 

Abaixo, aponta-se a sistematização quanto ao 

processo de planejamento: 

 

 

Planejamento de aulas Plano de aula 

- Segmentação por disciplina; 

- Priorização às atividades de Língua 

Portuguesa; 

- Apropriação do código escrito 

(Alfabetização); 

- Planejamento, por vezes, individuais; 

 

- Registro em Diários de Classe; 

- Articulação com Projetos; 

- Destina-se maior tempo às atividades de 

Língua Portuguesa; 

- Uso do livro didático e outros textos de 

suporte; 

- Trabalho com gêneros textuais diversos, 

leitura, vídeos, músicas 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Dadas essas colocações, destaque-se que 

a partir das ações citadas acima, no 

planejamento são incorporados, também, o 

trabalho com: varal de cartazes, pinturas; 

brinquedoteca; ábacos, calendários, gráficos, 

jogos educativos – que estão dispostos na sala 

de aula como suporte aos procedimentos 

metodológicos docente. Esses materiais estão 

postos de forma harmoniosa e organizados, sem 

poluição visual.   Diante disso, verifica-se que a 

incorporação, na prática, “de recursos 

alternativos valendo-se de diversos materiais 

didático-pedagógicos e tecnológicos poderá ser 

um caminho mais seguro e eficiente para a 

escola” (CAPORRINO, 2010, p. 3).  Estes 

aspectos permitem à prática pedagógica, maior 

dinamicidade, sendo que, a participação dos 

alunos torna-se mais ativa um ambiente que 

propicia o processo de ensino-aprendizagem.  

Por fim, como afirma Caporrino (2010, 

p.2) é necessário integrar diversos recursos 

pedagógicos, “observando que não existem 

receitas prontas, bastando que saiba diversificar 

tais procedimentos em sala de aula, 

promovendo assim uma aprendizagem 

significativa dos conteúdos abordados”.  

 

DOS ACHADOS TEMPORÁRIOS  

 

Ao final deste estágio é importante validar 

que este se constitui em um momento de 

ampliação de conhecimento e apreensão de 

saberes necessários ao exercício da docência. 

Nesse sentido, ficou notória a necessidade de 

articulação entre teoria e prática, para que, 

assim, as entrelinhas das demandas que 

surgem dos contextos da sala de aula sejam 

efetivamente realinhadas e reelaboradas.  

É necessário, ainda, apontar como um dos 

aspectos mais relevantes para a docência o 

processo de planejamento nas suas diferentes 

dimensões, uma vez que, a partir dele que, 
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enquanto docentes, poderemos utilizar os 

diferentes mecanismos oferecidos pelas 

diversas linguagens (visual, textual, gráfica, oral, 

artística) para assim delinear o trabalho 

pedagógico, as metodologias, a identidade 

docente, nos diversos espaços onde se efetiva o 

processo educativo.  Desse modo, entende-se 

ainda, que o planejamento se constitui como um 

dos mecanismos mais importantes para 

debruçar-se sobre a realidade escolar. 
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O presente estudo constitui-se em um produto da reflexão sobre os Estágios 

Supervisionados I e III do curso de Licenciatura em Pedagogia EaD, da 

Universidade Federal da Bahia-UFBA. Portanto, ele emergiu a partir dos 

relatórios de experiência destes estágios. O estágio I foi realizado em 

espaço de educação não formal e o estágio III em uma turma 5º ano do 

Ensino Fundamental. Primeiro, a pretensão das discussões é compreender 

os conhecimentos adquiridos através das práticas de estágios. Depois, 

perceber o desenrolar da educação sucedida nos espaços não formais. 

Consequentemente, debater a natureza da educação formal e sua 

estrutura e, por fim, confrontar as formas de educação que convergem para 

uma mesma finalidade. Para consolidação deste trabalho, fundamentou-se 

nos escritos de Beye (2013); Gohn (2006); Guiraldelli (2002); Libâneo 

(1996); Lopes (2017); Luckesi (2003); e Pimenta (2006). Estes estudiosos 

foram fundamentais para a estrutura e finalização das discussões. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Não Formal; Educação Formal; Estágio 

Supervisionado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se por estágio supervisionado o período em que o 

professor em formação adquire, no exercício de sua competência, alguma 

espécie de conhecimento e/ou desenvolve atividade que contribua para o 

processo de formação docente/discente. Contudo, espera-se que o 

conhecimento alcançado seja elemento fundamental na formação 

profissional.  

Pimenta (2006, p.6) aponta que o estágio se constitui como um 

campo de conhecimento, portanto, na visão da autora o estágio se produz 

na interação dos cursos de formação com o campo social no qual se 

desenvolvem as práticas educativas. Desse modo, o Estágio I foi realizado 

em um espaço de educação não formal denominado de Escolinha de 

Futebol Bom Jesus da Serra – EFBJS, na cidade de Bom Jesus da Serra - 

Bahia.  

  

EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL E FORMAL: 

ESPAÇOS DISTINTOS, FINALIDADES 

CONVERGENTES 

Fonte: www.pixabay.com 
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Do mesmo modo, realizou-se o Estágio III 

em uma turma de 5º ano do Ensino 

Fundamental, a qual era constituída por alunos 

com faixa etária entre 10 e 15 anos de idade, na 

Escola Municipal João Augusto Amaral, também 

no município de Bom Jesus da Serra - Bahia. O 

momento do estágio é onde o cursista realiza a 

transição das várias teorias estudadas durante 

sua trajetória. É, portanto, o instante chave para 

consagrar o estudante na profissão que 

exercerá futuramente.  

 

 DESENVOLVIMENTO 

 

Gonh (2006, p.29), postula que na 

educação não formal os espaços educativos 

localizam-se em territórios que acompanham as 

trajetórias de vida dos grupos e indivíduos fora 

das escolas em locais informais. Assim, a 

execução das atividades do espaço de educação 

não formal acontece em qualquer lugar, 

conforme a necessidade. Da mesma forma, 

Lopes (2017, p.7211) reitera que a educação 

não formal se processa em quaisquer atividades 

que ocorram fora do ambiente escolar. Desse 

jeito, exercícios realizados neste espaço, como 

uma escolinha de futebol, por exemplo, 

sucedem em instalações públicas como quadra 

poliesportiva, campo de futebol e praças, 

dependendo dos tipos a serem desenvolvidos.  

Gonh (2006, p.29) afirma que “a 

educação não formal capacita os indivíduos a se 

tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua 

finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre 

o mundo que circunda os indivíduos e suas 

relações sociais”. Diante disso, parece que a 

educação não formal surge para preencher 

alguma lacuna suprimida pela educação formal. 

A autora ainda alega que “há na educação não 

formal uma intencionalidade na ação, no ato de 

participar, de aprender e de transmitir ou trocar 

saberes”. Talvez os alunos da escola formal 

necessitem melhor compreender os objetivos 

propostos por este espaço, pois, nos ambientes 

de educação não formal eles aparentam estar 

internalizados. 

 Já a educação formal em sua natureza é 

sistêmica e por isso, ela satisfaz o que 

estabelece os princípios regulamentados na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que é 

um documento que normatiza e determina o 

modelo paulatino de aprendizagens 

indispensáveis que todos os alunos devem 

desempenhar no decorrer dos ciclos e 

modalidades da Educação Básica. Isso significa 

dizer que existe um projeto segmentado para o 

alcance das aprendizagens denominado de 

plano de aula.     

Geralmente, a estrutura de um plano é 

fundamentada em documentos oficiais, como a 

BNCC que é a referência da educação brasileira. 

Libânio (1996, p.222) postula que “o 

planejamento é um processo de racionalização, 

organização e coordenação da ação docente, 

articulando a atividade escolar e a problemática 

do contexto social”.  Desse modo, é normal no 

Ensino Fundamental I, diariamente, haver 

planos de dois componentes curriculares, 

obviamente com duas unidades temáticas. De 

forma coerente, as etapas que sistematizam o 

plano de aula encerram-se na avaliação que 

obrigatoriamente, deve contemplar os objetivos.  

De acordo com Libânio (1996, p.151) os 

métodos de ensino decorrem de uma concepção 

de coletividade, da natureza da atividade prática 

humana no mundo, do processo de 

conhecimento e, particularmente da 

compreensão da prática educativa numa 

determinada sociedade. Ainda segundo o autor, 

método é um caminho para chegar a um 

objetivo. Comumente, o objetivo do ensino 

formal tem relação direta com a avaliação 

escrita. Da mesma maneira, Saul (2010, p.26) 

reitera que a avaliação “apresenta-se como 

atividade associada à experiência cotidiana do 

ser humano”.  

Em vista disso, deve contemplar todo o 

processo e não apenas conteúdos isolados. 

Pois, avaliar não é selecionar, nem classificar, 

nem excluir. Avaliar é, segundo Luckesi (2003, 

p. 69), “um juízo de qualidade sobre dados 

relevantes, tendo em vista uma tomada de 

decisão”. A tomada de decisão é para 

potencializar a aprendizagem do/a aluno/a e 

não para classificá-lo/a e rejeitá-lo/a como 

um/a incapaz, ou um/a menos inteligente. 

Nesse aspecto, o modo como proceder a 

organização da sala de aula favorece o bom 

desempenho do estudante. 

No entanto, a arrumação da sala de aula 

precisa ser preparada de acordo com o objetivo 

da aula do dia. Porém, a forma de organizar 

precisa superar o modelo das rotinas 

tradicionais como o desenvolvimento das aulas 

apenas com as carteiras enfileiradas, uso do 

livro didático e exercícios, por exemplo, como 

aponta Saviani (1999, p. 18) quando assevera 

que as escolas do ensino tradicional eram 

organizadas na forma de classes, cada uma 

contando com um professor que expunha as 

lições que os alunos seguiam atentamente e 

aplicava os exercícios que os alunos deveriam 



 

Seminário dos Estudantes de Pedagogia EaD – 2020 / Caderno de Resumos Expandidos                                                                                                            45 

realizar disciplinadamente.  

Enfim, o ponto de convergência entre a 

educação formal e não formal está 

fundamentalmente ligado à formação do sujeito 

na sociedade. As intencionalidades de ambas 

são a de superação das desigualdades sociais 

que atingem as classes menos favorecidas.   

 

 CONCLUSÃO 

 

O estágio é o momento em que o 

estudante realiza, na prática, toda a teoria vista 

em sala de aula. É neste momento que ele 

percebe se de fato existe uma relação 

contundente entre teoria e prática. Contudo, a 

prática é bem diferente, a realidade diverge dos 

estudos teóricos. Sem dúvida, a prática constitui 

uma experiência jamais vivenciada. Assim, 

através da realidade vivida, o estudante 

desenvolve habilidades que superam seus 

conhecimentos teóricos. Em suma, a prática 

ultrapassa a teoria.   

Para a educação não formal acontecer, 

dispensa-se a formalidade dos locais. Conta 

então, com a boa disposição de quem participa 

como é o caso do indivíduo em formação bem 

como a boa vontade de quem a gerencia. Ao 

contrário da educação formal, a educação não 

formal apresenta um conjunto de regras que 

lhes são peculiares, não como um código de 

ética que lhe indica o que fazer e como fazer, 

porém, elas emergem conforme as 

necessidades vão surgindo.    

Talvez a não regulamentação de local de 

atividades seja a razão pela qual o participante 

sinta-se com maior autonomia para executar 

aquilo que lhe apraz. Por outro lado, possa ser 

também que a educação formal regulamentada 

e instituída como direito e ao mesmo tempo 

obrigação, seja um local onde muitos indivíduos 

preferiam não participar.  
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A educação e seu modo de produzir conhecimento com qualidade, 

sobretudo, a educação básica da rede pública, em especial o Ensino 

Fundamental (anos iniciais), sempre foi para essa instância tão importante 

da sociedade, um processo desafiador. No Brasil, alfabetizar promovendo 

o desenvolvimento intelectual de crianças por meio do letramento de forma 

que provoque a curiosidade e o envolvimento desses aprendizes, exige do 

educador métodos que produza resultados prazerosos e afetivos, bem 

como a autonomia letrada de sujeitos em processo de formação 

pedagógica e social. A sala de aula contemporânea, não pode ser 

meramente estática, limitando-se apenas ao endereço físico de um imóvel 

escolar, há novos e possíveis recursos de estender esse espaço para além 

do habitual, como a Web. Ao professor, utilizar tão somente a lousa e o 

piloto é limitar sua formação, o ensino necessita de atores interessados nas 

inovações da educação, à exemplo, as mídias digitais. A tecnologia e seus 

meios permitem ao professor que através de um dispositivo móvel possa 

também explanar seu conteúdo, é a Sala de Aula Invertida ( SAI ) sugerida 

por Blended Leaming na década dos anos 90, e desenvolvida pelos 

professores estadunidenses Jonathan Bergmam, Karls Fische e Aaron 

Sams em 2007. Essas transformações decorrem de demandas 

provenientes dos nativos digitais, os discentes da atualidade! Se a razão de 

existência da escola são os alunos, então, esse espaço e os métodos de 

ensino-aprendizagem precisam ser (re) pensados de modo que dialoguem 

com a linguagem dessas infâncias, que por sua vez, são sujeitos de perfis 

com alto potencial de domínio dos recursos digitais, são interativos, 

inquieto e velozes no que tange ao raciocínio e altamente interacionistas. 

Este resumo, trata das primeiras investigações acerca do multiletramento 

digital. O GEELMAD – Grupo de Estudo em Educação, Linguagens e Mídias 

em Ambientes Digitais – UNEB / Campus V, é o espaço e o alugar dessas 

aprendizagens, mediadas e orientadas pelo Prof. Dr. Robério Barreto. 

 

Palavras-Chave:  Tecnologia: Letramento; Educação 

 

INTRODUÇÃO 

 

      Conforme dados do Ministério da Educação (MEC), no Brasil há 

um percentual de 13,6 % de crianças consideradas analfabetas funcionais, 

ou seja, são incapazes de compreender textos simples, bem como de 

realizar operações matemáticas.  

  TECNOLOGIAS DIGITAIS:  

A SALA DE AULA INVERTIDA DA 

CONTEMPORANEIDADE 

Fonte: www.pixabay.com 
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Em números, somam-se mais de 16 

milhões de pessoas com faixa etária entre 15 

anos ou mais. Na América Latina, esse 

percentual está 47% total da sua população. Mas 

esta, não é uma problemática apenas da nossa 

América, é também do mundo globalizado. Entre 

diversos fatores, como a necessidade de maiores 

investimentos do poder público e o envolvimento 

da família, percebe-se que a sala de aula 

tradicional não é suficiente para reverter essas 

estatísticas, e garantir o alfabetismo, o 

letramento e demais aprendizagens pedagógicas 

dessas infâncias.  

Por uma educação, transformadora, é 

preciso que o professor e a sala de aula estejam 

presentes neste processo de aprendizagem dos 

alunos para além dos encontros presenciais. 

Como pode ser essa “presença”? As ferramentas 

da tecnologia e seus meios digitais são uma 

resposta. Sendo assim, diante do desnível social 

como promover a Inclusão digital para alunos de 

camadas mais vulneráveis economicamente, e 

garantir-lhes a democratização do acesso a 

essas tecnologias? E essa educação 

transformadora, como pode acontecer? As 

respostas dos questionamentos supracitados 

inicialmente, podem estar em (Santos, 2019) 

que considera o Ambiente Virtual da 

Aprendizagem (AVA) como um espaço 

alfabetizador, tanto para docentes como 

discentes, neste sentido, todos estão em 

processo de aprendizagens, cada um à seu 

modo: o professor alfabetizando-se em 

manipular as mídias e tecnologias, produzindo 

nelas conhecimento, e alunos sendo 

alfabetizados no letramento e na cultura de 

utilizar as mídias digitais para seu aprendizado 

pedagógico e intelectual. Deste modo, pode-se 

considerar não apenas o  AVA um sistema ou 

software como plataforma de conhecimento e 

aprendizagens,, mas como também qualquer 

espaço digital/tecnológico que permita saberes.  

Outra perspectiva está em (Barreto, 2013), 

que aponta a necessidade de exploração dos 

meios digitais como “apropriação de recursos 

tecnológicos e suas linguagens operacionais [...] 

protagoniza momentos importantes para a 

formação do estudante, uma vez que lhe permite 

a interação com outras formas de linguagens”. 

Em suma, a Sala de Aula Invertida para a 

Educação Infantil e para o Ensino Fundamental, 

necessita de planejamento metodológico 

diferenciado dos aplicados em alunos juvenis. 

 

A SALA DE AULA INVERTIDA DA 

CONTEMPORANEIDADE 

    A Pandemia provocada pelo COVID- 19, 

impulsionou a exploração de recursos digitais 

para o processo de ensino e aprendizagem. É 

importante entender as especificidades de 

crianças pequenas e as que estão em processo 

de letramento e autonomia digital. Para essas 

duas fases da aprendizagem são impreteríveis a 

mediação do docente nesta SAI, o que significa, 

que o professor não deve apenas aparecer como 

apresentador sugerindo o conteúdo a ser 

estudado e, esperar resultados de alunos que 

ainda não dominam a pesquisa cibernética, ao 

contrário de alunos adolescentes. Antes, esse 

professor deve abordar na tela de seu dispositivo 

(celular, tablet, notebook, computador e outros) 

a seiva do conteúdo, ou, que deverá ser 

explorado nesta sala de aula virtual. Que por sua 

vez, essa aula deve ser sucinta, dinâmica e 

lúdica, tendo em vista, como fins: garantir a 

qualidade no repasse de conteúdo.  

Finalizar com questionamentos simples e 

objetivos, é um caminho para desenvolver nos 

educandos a criticidade e o raciocínio lógico. Tais 

questionamentos podem ser o fio que tecerá a 

aula presencial do conteúdo previamente 

provocado, esse é o objetivo central da SAI, ser 

uma prévia da aula futura e não explanar na 

íntegra o conteúdo da aula na SAI, é o ensino 

híbrido sendo modelado. Caso contrário, essa 

aula tornar-se-á enfadonha, desmotivadora e 

sem diferencial. Para o aluno, o ensino com a 

proposta da SAI, pode configurar como 

descobertas, uma nova proposta de explorar os 

meios digitais, um novo modo de aprender. É 

uma nova sala.  

No Brasil diante do cenário atual, a 

proposta da SAI começa a ter destaque de seu 

significado e importância, neste momento em 

que o mundo é forçado a reclusão social como 

forma de proteção individual e coletiva, 

decorrente do Covid-19. Nos Estados Unidos, até 

então, considerado como potência mundial, até 

mesmo os cidadãos economicamente 

considerados menos favorecidos, conseguem 

garantir em seus lares recursos tecnológicos e, 

serviço de internet com qualidade. No Brasil as 

maiorias de seus habitantes vivem à margem da 

linha da pobreza, como democratizar entre essas 

populações tal acesso, aos estudantes de 

escolas públicas? Freire nos aponta um caminho 

para essa desejada democratização do acesso à 

educação distanciada:  
Com as discussões sobre o conceito de 

cultura, o analfabeto descobriria que 

tanto é cultura o boneco de barro feito 

pelos artistas, seus irmãos do povo, 
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como cultura também é a obra de um 

grande escultor, de um grande pintor, de 

um grande místico, ou de um pensador. 

Cultura é a poesia dos poetas letrados 

de seu país, como também a poesia de 

seu cancioneiro popular. Cultura é toda 

criação humana. (FREIRE, 1983, p. 

109).  

 

Pela perspectiva de Freire, um referencial 

da educação brasileira e também mundial, ele 

percebe a cultura compreendida por diversas 

interfaces, entre elas como o resultado dos 

esforços do trabalho humano e/ou coletivo. Logo, 

torna-se imprescindível para a escola e seus 

agentes mobilizar o trabalho humano local, para 

a cultura da solidariedade, sobretudo em 

comunidades socialmente, vulneráveis. 

Possivelmente a ação das Secretárias de 

Educação em buscar parcerias entre as 

emissoras públicas de TV’s abertas, pode ser um 

caminho, haja vista, que mesmo em 

comunidades mais carentes, pesquisas apontam 

que nesses lares, se dispõem de no mínimo um 

aparelho televisivo. A construção dessa cultura 

solidária em favor da educação dos pequenos, 

permitirá o acesso e democratização dessas 

aulas digitais para aqueles que não têm acesso a 

internet ou dispositivos móveis. E deste modo, 

cada sujeito contribui com sua parcela 

socioeducativa, a começar pela escola, em abrir-

se para essa possibilidade de transmitir saberes 

de modo digital e analógico.  Com isto, a família 

também passa pelo processo de alfabetizar-se na 

cultura de estender a sala de aula para a sala de 

sua casa ou outro ambiente nela.  

 

CONCLUSÃO 

 

     Nesta proposta de extensão do Ensino 

Fundamental a escola, os alunos e famílias 

aprendem juntos esse novo modo e espaço de 

aprendizagem pedagógica. O processo de 

alfabetização tecnológica, ou seja, os primeiros 

contatos com a manipulação de recursos digitais 

podem também ser explorados nas escolas que 

detém laboratório de informática, mesmo com 

uma ou duas máquinas, é válido que o professor 

inclua em seu plano de aula um momento ainda 

que curto para que essas crianças tenham 

acesso a computadores, Datashow e outros 

recursos disponíveis. Outra alternativa consiste 

em utilizar sucatas de uso doméstico, a exemplo 

de caixas, embalagens, potes e etc. como 

material para produção de computadores, 

câmeras, celulares e o que mais a criatividade 

dos alunos permitir produzir. Com essas 

produções, o professor pode dar início às 

orientações de como manipular equipamentos 

digitais, refletir seus benefícios, como comportar-

se quando estiver frente a uma tela de 

computador ou dispositivo móvel com internet, 

principalmente, em conversas com estranhos 

nas redes sociais. Mesmo que no presente a 

tecnologia não esteja à disposição como deseja-

se, promover tais conhecimentos é um meio de 

inseri-los no universo da tecnologia, e também de 

educá-los para que em posse de tais recursos, 

esse sujeito seja detentor do conhecimento 

digital, para então fazer uso correto e consciente.  
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O presente trabalho apresenta um relato de experiências da primeira 

autora, a qual desde o início do curso de Licenciatura em Pedagogia 

demostra interesse em questões relacionadas à alfabetização e letramento 

e diante da importância da temática possui interesse em propagar o 

conhecimento adquirido ao longo do curso àquelas pessoas que por 

qualquer motivo deixaram de estudar, aprender, adquirir conhecimento 

como ler e escrever para que suas vidas sejam modificadas para melhor e 

com a oportunidade de que isto faça parte ativamente da suas vidas 

pessoal, profissional e dos acontecimentos do país e do mundo. A proposta 

inicial veio através de palestra ministrada pelo Professor Roberto Sidnei em 

sua aula inaugural para a turma do curso EAD de Pedagogia em 2017, onde 

ele muito inteligentemente falava: “a Pedagogia faz pesquisa, inventa 

método e na contemporaneidade um curso na modalidade EAD possibilita 

um nível maravilhoso de autonomia, de auto gestão e com a tecnologia,  

hoje estuda-se em casa, nas escolas, bibliotecas, internet, plataformas 

digitais, no aeroporto, no avião, aprende-se com um documentário, livros, 

artigos, museus, cidades, cultura com sítios culturais com uma educação 

ampliada, flexível, acessível a todos”.  Com uma inquietude de professor é 

possível começar a procurar e trabalhar com adultos e incentiva-los a voltar 

a estudar, se dedicar aos estudos, ao aprendizado, convencê-los a mudar 

de vida com um resultado sensacional e com uma gratidão imensa, eles 

são capazes e conseguem ir longe, muito longe. 

 

PALAVRAS-CHAVE:   relato de experiência; pedagogia; EAD 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil ainda é alto e preocupante o índice de adultos que tiveram 

que deixar de estudar, que abandonaram os estudos por diversos fatores, 

entre os principais trabalhar para ajudar ou prover a família ou para manter 

a sua própria sobrevivência, deixando com isso o tempo passar e perdendo 

a oportunidade de adquirir conhecimento para até mudar a situação em 

que vivem. 

 

 

 

 

  

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM 

QUALQUER IDADE, MUDANÇAS NA VIDA     

E NO MUNDO 

Fonte: www.pixabay.com 
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Segundo o INEP - Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, o Nordeste brasileiro tem a maior taxa 

de analfabetismo do País, com um contingente 

de quase oito milhões de analfabetos, o que 

corresponde a 50% do total do País. De acordo 

com Soares (2009, p.45): “as pessoas se 

alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas 

não necessariamente incorporam a prática de 

leitura e da escrita, não necessariamente 

adquirem competência para usar a leitura e a 

escrita.” É importante frisar que o conceito de 

alfabetização mudou ao longo do tempo, sobre 

isso, Ribeiro (2010) afirma que: 

 
A definição de alfabetização está 

extremamente ligada à época. Dessa 

forma, o conceito é amplo, mutável, 

histórico. No início do século passado e 

em grande parte dele, por exemplo, o 

que se entendia como sujeito 

alfabetizado está muito distante da 

concepção atual. Escrever o próprio 

nome, ler e entender instruções simples 

eram habilidades suficientes para “ser 

alfabetizado” na sociedade. Sem 

embargo o momento atual é outro, 

exigindo muito mais dos indivíduos que, 

em um importante parcela da 

população, já nascem em meio a uma 

intensa cultura letrada. (RIBEIRO, 

2010, P. 20) 

 

De acordo com o Glossário CEALE, o 

letramento é definido como o desenvolvimento 

das habilidades que possibilitam ler e escrever 

de forma adequada e eficiente, nas diversas 

situações pessoais, sociais e escolares em que 

precisamos ou queremos ler ou escrever 

diferentes gêneros e tipos de textos, em 

diferentes suportes, para diferentes objetivos, 

em interação com diferentes interlocutores, 

para diferentes funções. 

Com a percepção, interesse, vontade de 

ensinar, passar o que sabe e principalmente 

com o seu olhar atento, observador, amoroso, 

carinhoso o pedagogo é peça principal para 

mudanças nos cenários do analfabetismo e  

muitas vezes o professor interessado é o folego, 

a mão que o adulto que não aprendeu a ler no 

ínicio da sua vida, na infância, precisa para 

retornar aos estudos, ao aprendizado, fazendo 

dele um sujeito de direito.   

 

O INCENTIVO QUE FALTAVA, FALTA PARA 

ESTIMULAR A VOLTA AO CONHECIMENTO 

 

O educador Paulo Freire em suas obras 

como no Livro Pedagogia da Autonomia e no 

documentário "40 Horas na Memória" já 

evidenciava a preocupação com o adulto que 

não sabia ler e escrever e ali sugere várias 

formas de ensinar de acordo com a capacidade 

e tempo de cada indivíduo, de acordo com a sua 

realidade, condição de vida, nos espaços em 

que vivem, com a linguagem do lugar aonde 

vivem. Freire em seu livro faz uma observação 

importante aos professores que devem estar 

atentos as indagações e curiosidades dos seus 

alunos em sala de aula. 

 
Saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção. Quando 

entro em uma sala de aula devo estar 

sendo um ser aberto a indagações, à 

curiosidade, às perguntas dos alunos, a 

suas inibições; um ser crítico e 

inquiridor, inquieto em face da tarefa 

que tenho – a de ensinar e não a de 

transferir conhecimento (FREIRE, 1997, 

P. 21) . 

 

O professor que desperta no adulto o 

interesse a estudar ou a voltar a estudar 

consegue um reconhecimento. A seguir, serão 

apresentados os relatos de duas pessoas, aqui 

chamadas de Meri e Desdesco , ambos com 

idades acima de 30 anos. Meri é jardineiro e 

caseiro e Desdesco coordena um setor de 

limpeza em uma empresa. Ambos aceitaram 

que os seus relatos fossem os neste trabalho, 

por meio de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

“ Meu nome é Meri e nunca tinha pensado 

a voltar a estudar, não sabia nem escrever meu 

nome direito, além da vergonha de assinar e ler 

em público. Como o incentivo da minha 

professora que comprou material escolar, 

caligrafia, abc, taboada eu voltei a estudar em 

casa mesmo e hoje estou lendo e escrevendo 

com desenvoltura e com fluidez. Vou completar 

o meu ensino fundamental no Sesi assim que 

puder. Obrigado minha pró, voce mudou a 

minha vida”. 

 “ Meu nome é Dedesco e jamais pensei 

em voltar a escola para concluir os meus 

estudos, tinha vergonha e me achava velha, 

porém com a ajuda de uma pessoa que conheci, 

voltei, me dediquei e a cada dia ficava mais 

apaixonada pela escola, pelas orientações, 

pelas atividades, pelo trabalho em grupo e foi 

fácil porque já sou apaixonada por ler e tenho 
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até um pequeno acervo em casa. Conclui meus 

estudos e recebi o meu diploma de conclusão no 

Sesi EJA EAD e pretendo continuar estudando. 

Gratidão a essa pessoa maravilhosa que me 

incentivou”. 

Meri e Dedesco são o retrato de muitos 

brasileiros, os quais não tiveram oportunidade 

de estudar na idade certa.  O analfabetismo 

neste país tem raízes históricas e é resultado da 

desigualdade social que enfrentamos. Por outro 

lado, percebe-se a importância do alfabetizador, 

o papel transformador do pedagogo na vida dos 

estudantes.  

 

CONCLUSÃO 

 

Na prática muito ainda pode ser feito  pelo 

poder público através de investimentos e 

oportunidades e porque não através da família, 

dos professores, gestores, pedagogos para 

facilitar e propagar acesso as pessoas que por 

algum motivo deixaram, pararam de estudar, 

aprender na “idade correta”, porém não é só 

isso. O interesse real daqueles responsáveis 

pela educação podem e devem fazer muito mais 

para as pessoas voltarem aos bancos da escola 

se aproximando delas, mostrando que são 

capazes de aprender, que vale a pena  e agora 

com a excelente oportunidade, chance de 

aprender através da educação a distância, da 

educação por meios de comunicação, de 

internet, de ferramentas digitais o que já seria 

de grande valia para ir diminuindo a 

incapacidade de participar mais ativamente da 

própria  vida, da vida do país, sendo um cidadão 

por direito que possa “aprender buscando, 

questionando, criticando, interpelando, 

debatendo” e principalmente fazendo parte de 

um mundo que ele possa esteja totalmente 

inserido  como bem disse o Professor Dr. 

Roberto Sidnei em uma de suas palestras. 
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As metodologias tradicionais de ensino não têm despertado muito interesse 

nos alunos, refletindo assim em baixos índices de aprendizagem, o que 

abre espaço para as metodologias ativas, que quando incorporadas ao 

trabalho docente por meio da articulação de diferentes estratégias 

otimizam o trabalho e a interação entre os discentes. Ao estimular a 

autonomia e o pensamento crítico, o professor passa a ser um mediador do 

conhecimento, favorecendo assim uma relação mais ativa do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem. Através das estratégias trazidas pelas 

metodologias ativas o aluno passa a refletir sobre o contexto em que vive, 

contrastando com as técnicas que possuem como foco a memorização, 

gerando alterações na estrutura cognitiva e construindo o conhecimento. A 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPr) é uma estratégia de ensino a 

qual permite que o aluno desenvolva habilidades relacionadas ao 

levantamento de questões ligadas ao seu cotidiano e busque soluções de 

forma colaborativa. A ABPr favorece o relacionamento interpessoal ao 

trabalhar com a coletividade, definindo as regras e o direcionamento das 

atividades em grupo, por meio de um consenso entre alunos e professores. 

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão 

sobre a ABPr, sendo esta uma estratégia ativa que pode colocar o aluno no 

centro do processo de ensino, favorecendo a aprendizagem significativa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias didáticas; mediação didática; metodologias 

ativas.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As instituições escolares são constituídas por espaços onde os 

educandos buscam a apropriação do conhecimento, por meio das aulas e 

da socialização. Para que isso ocorra de forma efetiva, os docentes 

precisam dispor de mecanismos que façam com que os alunos tenham 

interesse em participar, contribuir, levantar questionamentos e executar 

uma ação investigativa. 

 

  

O USO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM 

PROJETOS COMO UMA ESTRATÉGIA ATIVA 

DE APRENDIZAGEM: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES 
Fonte: www.pixabay.com 
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O uso de estratégias ativas de 

aprendizagem pode ser uma opção para que o 

estudante consiga fazer uma relação entre a 

teoria e a prática, reconstruindo suas 

experiências e articulando o conhecimento com 

o seu contexto diário. É necessário que o 

professor crie condições para que o aluno 

raciocine e elabore conceitos, para então 

confrontá-los com o conhecimento 

sistematizado. Ação e pensamento caminham 

juntos, assim cabe ao professor problematizar 

os conteúdos, e não apresentar respostas ou 

soluções prontas (CAMARGO; DAROS, 2018).  

A aprendizagem baseada em projetos 

(ABPr) é uma alternativa de modificar os modos 

de aprender e educar, pois consiste em permitir 

que os estudantes problematizem as questões 

do mundo real que considerem significativas 

determinando como abordá-las, e, então, agindo 

de forma cooperativa em busca de soluções 

(BENDER, 2014). 

Martins et al (2016), dissertam sobre o 

objetivo dessa metodologia, que consiste na 

construção do conhecimento pelos discentes, 

trabalhando de forma colaborativa, contribuindo 

assim com a aprendizagem significativa. 

Continuam relatando que a ABPr favorece a 

constituição de hábitos e atitudes, bem como a 

construção de princípios que podem ser 

utilizados em outros meios, além da vida 

escolar, pois através do trabalho em grupo o 

aluno vai apreender princípios como: 

autoconfiança, aceitação do outro, se envolver 

na divisão de trabalhos, responsabilidade e 

engajamento com os colegas, além de pensar e 

resolver situações da vida cotidiana.  

O objetivo do presente estudo consiste em 

realizar uma reflexão sobre a ABPr, 

considerando-a uma estratégia ativa que coloca 

o aluno no centro do processo de ensino, 

favorecendo a aprendizagem significativa em 

qualquer nível e modalidade de ensino. Neste 

contexto, o professor, por meio da mediação 

didática possui um papel de facilitador para que 

o conhecimento seja alcançado pelos discentes. 

 

DESENVOLVIMENTO  

  

A metodologia ativa de aprendizagem 

precisa estar alicerçada na autonomia do aluno, 

tendo como foco o desenvolvimento de 

competências e habilidades, baseadas na 

aprendizagem colaborativa. O professor 

também passa a ter uma nova postura, deixando 

de ser um repassador de informações e se 

constituir em um mediador, um facilitador. As 

metodologias ativas proporcionam que o aluno 

reflita, ao invés de memorizar, gerando ideias e 

conhecimento (CAMARGO; DAROS, 2018). 

Valente, Almeida e Geraldini (2017) chamam a 

atenção para o fato de que as metodologias 

ativas são estratégias pedagógicas para 

oportunizar um comportamento mais ativo aos 

alunos, envolvendo-o de forma que ele esteja 

mais engajado, ao realizar atividades que 

possam estabelecer relações com o contexto em 

que vive, desenvolver estratégias cognitivas e, 

consequentemente, construir o conhecimento.  

A ABPr é uma estratégia ativa que, 

segundo Bender (2014), tem trazido resultados 

positivos na aprendizagem dos estudantes, pois 

através da mesma os conteúdos são ensinados 

de forma mais atraente. Trata-se de um meio de 

permitir que os alunos desenvolvam habilidades 

relacionadas à resolução de problemas de forma 

cooperativa, para então levar benefícios para a 

sua comunidade. É recomendada como técnica 

de ensino, pois aumenta a motivação para 

aprender, estimula o trabalho em equipe e o 

desenvolvimento de habilidades colaborativas. 

A ABPr pode ser explorada e utilizada com 

os diversos públicos, níveis e modalidades de 

ensino e o seu uso é estimulado pela 

possibilidade de contextualização do 

conhecimento e de se trabalhar de forma 

interdisciplinar, o que está implícito na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), 

principalmente através dos Temas 

Contemporâneos Transversais. Toyoara et al. 

(2010) citou que ao analisar os relatos de 

professores que desenvolvem projetos nas 

escolas, percebeu que os docentes descrevem o 

tema, as ações e o produto final, e que não há 

um destaque sobre o impacto da ação nas vidas 

dos alunos, principalmente aquele relacionado 

ao desenvolvimento de competências e 

habilidades. Isso é consequência, na maioria 

dos casos, de falta de planejamento 

diretamente relacionado ao processo de ensino 

e aprendizagem e à carência do estímulo ao 

protagonismo do aluno. 

Almeida (2018) relata que a 

aprendizagem só ocorre a partir do momento 

que há planejamento das estratégias de ensino 

para que estas possam estimular e motivar o 

aluno, sendo essencial entender as 

particularidades e habilidades de cada discente. 

A autora diz ainda que a ABPr motiva o aluno por 

dinamizar o ensino e a aprendizagem, 

permitindo que o estudante esteja mais atuante 

no processo ao ter a oportunidade de propor 

novos problemas além das situações 
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apresentadas pelo professor, contribuindo na 

busca de resoluções, o que o torna mais ativo.  

Souza (2006) diz que a apresentação de 

uma proposta em que possa considerar a 

heterogeneidade da escola, seu público, 

características, necessidades e seu corpo 

docente, perpassa por questões que vão além 

do ato de educar. É necessário entender que os 

professores possuem formações distintas, 

didaticamente falando, entendimentos 

relacionados a formação continuada diversos, 

sendo assim a apropriação e consequente 

transposição do conhecimento ocorrem de 

acordo com a sua maneira de interpretar a 

literatura educacional, sendo essencial o seu 

engajamento nas propostas de uso de novas 

estratégias didáticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, entende-se que há 

uma necessidade tanto da parte dos discentes 

quanto dos docentes de uma reestruturação das 

metodologias de ensino para assim tonar as 

aulas mais motivadoras. As metodologias ativas 

podem ampliar essa visão do docente, 

mostrando que a utilização de diferentes 

estratégias contribui para uma maior 

dinamização do processo de ensino e 

aprendizagem.  

A ABPr além de tornar o aluno mais ativo, 

contribui para a afirmação das relações 

interpessoais ao estimular o trabalho em 

equipe; faz com que o sujeito tenha uma relação 

de pertencimento na sociedade, pois incentiva 

que o discente busque soluções para questões 

da vida real. Nesse sentido, o educando é o ator 

no processo de ensino e aprendizagem por 

participar de todas as etapas, desde a 

constituição dos problemas, até a formulação 

das soluções e a aplicação em si do projeto.  

Através da ABPr os alunos ficam mais 

motivados por possuírem poder de escolha, 

assim as explicações relacionadas aos 

conteúdos programáticos ficam mais leves, 

gerando um grau maior de satisfação nos 

discentes. Há um estímulo na aprendizagem 

pois os alunos aprendem fazendo e gerando um 

pensamento crítico e participativo. Nesse 

contexto, a intenção pedagógica é 

extremamente importante, considerando os 

assuntos a serem abordados, o perfil e 

disponibilidade dos alunos, o planejamento 

pedagógico e a mediação didática durante o 

desenvolvimento da ABPr. Vinculado a isso, 

deve-se ressaltar os principais desafios 

docentes, para elaborar essas atividades, como 

carga horária alta, salários defasados e falta de 

formação e capacitação docente. 
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