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APRESENTAÇÃO
A obra intitulada “Desafios voltados na educação vol.01”, publicada pela
Brazilian Journals, apresenta um conjunto de dezessete capítulos que visa abordar
diversas temáticas ligadas à área da educação como um todo.
Logo, os capítulos do livro abordam as seguintes temáticas: A intervenção
sobre educação sexual: um estudo estatístico em duas escolas do município de
Cametá-PA, sensibilizar a juventude cametaense sobre as principais infecções
sexualmente transmissíveis (ISTs) no município para evitar riscos e consequências
decorrentes de uma sexualidade precoce e sem proteção adequada. Outro estudo
apresentado no livro é sobre a elaboração e avaliação de um livro paradidático para
ensino e aprendizagem de aspectos históricos associados à descoberta dos
compostos de coordenação, visando contribuir no processo de ensino e de
aprendizagem de aspectos históricos associados à descoberta dos compostos de
coordenação (CC), estimulando a prática da leitura no Ensino Superior através de uma
abordagem contextual e do uso da ludicidade. Também, será discorrido um estudo
que analisa a experiência de educação integral em tempo integral na escola da
Fundação Aquarela no período de 2001 a 2011. As estratégias metodológicas nas
quais o trabalho se baseou foram: a) revisão bibliográfica; b) análise documental
exploratória; c) entrevista com ex-profissionais da escola, entre outros trabalhos.
Dessa forma, agradecemos aos autores por todo esforço e dedicação que
contribuíram para a construção dessa obra, e esperamos que este livro possa
colaborar para a discussão e entendimento de temas relevantes para a área de
educação, orientando docentes, estudantes, gestores e pesquisadores à reflexão
sobre os assuntos aqui apresentados.
Boa leitura!
Edilson Antonio Catapan
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CAPÍTULO 01
CONTEÚDOS, TÉCNICAS E APOIO PSICOLÓGICO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA, DURANTE A PANDEMIA COVID-19, EM UM CAMPUS DA REDE FEDERAL
DE ENSINO DO ESTADO DO CEARÁ.
Maria Erlene Vieira Matos
Mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Autonoma de
Asuncion, reconhecido pela UPE
Professora de Educação Física Instituto Federal do Ceará (IFCE) – Campus Ubajara
Endereço: Rua Luís Cunha, 178. Monte Castelo. Ubajara/CE - CEP: 62350-000
E-mail: erlene.matos@ifce.edu.br
Adauto de Vasconcelos Montenegro
Doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará – UFC
Psicólogo do Instituto Federal do Ceará (IFCE) - Campus Ubajara
Endereço: Rua Luís Cunha, 178. Monte Castelo. Ubajara/CE – CEP: 62350-000
E-mail: adauto.montenegro@ifce.edu.br
RESUMO: Nesta época de pandemia do coronavírus, onde grande parte da
população do Brasil e do mundo se encontram confinados em suas residências para
prevenção de contágios do vírus covid-19 que vem se alastrando e matando milhões
de pessoas, a educação teve que se reinventar para dar continuidade ao ensino. Este
artigo trata do relato de experiencia de uma docente de Educação Física (EF) com
abordagem do atendimento de um psicólogo, para o desempenho no processo ensino
aprendizagem. Os profissionais trabalham um dos campos Instituto Federal do Ceará
– IFCE. O objetivo é expor conteúdos, estratégias, metodologia de atividades
educacionais, no formato remoto, aplicadas nas aulas de Educação Física e as
principais dificuldades e atividades realizadas durante o atendimento psicológico. O
propósito é que este material sirva de apoio para os professores de EF e psicólogos.
Conclusão: Os alunos destas turmas conseguiram cumprir com o que foi proposto
demonstrando assimilação e interesse do conteúdo. Enfatizamos que o ensino remoto
neste momento de pandemia, se faz necessário, porém, as aulas de EF presencial
jamais poderão ser substituídas por Ensino a Distância - EAD, aulas remotas,
síncronas, devido às contribuições psicológicas promovidas pelo contato pessoal,
nível de aprendizagem, diferentes vivências de práticas corporais em local e material
apropriado, com troca de experiencias, agregando os conhecimentos, atitudes,
valores morais e éticos, que atendem uma das finalidades desta disciplina no processo
educacional.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Conteúdos de Educação Física; Aulas
Remotas; Atendimento Psicológico; Pandemia Covid-19.
ABSTRACT: At this time of the coronavirus pandemic, where a large part of the
population of Brazil and the world are confined to their homes to prevent the spread of
the covid-19 virus that has been spreading and killing millions of people, education has
had to reinvent it self to give continuity of teaching. This article deals with the
experience report of a Physical Education (PE) teacher with a psychologist's approach
to performance in the teaching - learning process. Professionals work in one of the
Federal Institute of Ceará - IFCE fields. The objective is to expose content, strategies,
methodology of educational activities, in remote format, applied in Physical Education
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 50707-50719 may. 2021
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classes and the main difficulties and activities carried out during psychological care.
The purpose is for this material to support PE teachers and psychologists. Conclusion:
The students of these classes were able to comply with what was proposed,
demonstrating assimilation and interest in the content. We emphasize that remote
teaching at this time of pandemic, is necessary, however, classroom PE classes can
never be replaced by Distance Learning - Distance Learning, remote, synchronous
classes, due to the psychological contributions promoted by personal contact, level of
learning, different experiences of bodily practices in an appropriate place and material,
with an exchange of experiences, adding knowledge, attitudes, moral and ethical
values, which serve one of the purposes of this discipline in the educational process.
KEYWORDS: Physical Education; Physical Education Content; Remote Lessons;
Psychological Care; Covid-19 Pandemic.
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1. INTRODUÇÃO

Nesta época de pandemia do coronavírus, onde grande parte da população do
Brasil e do mundo se encontram confinados em suas residências, com isolamento
social para prevenção de contágios do vírus covid-19, que vem se alastrando e
matando milhões de pessoas, a educação teve que se reinventar para dar
continuidade ao ensino (ALVES, 2020). Escolas, faculdades e universidades não se
encontravam preparadas para reorganizar suas atividades acadêmicas e qualificarem
os docentes de forma tão rápida para uma nova forma de ensino, o remoto. Apesar
do pouco tempo, algumas escolas e instituições de ensino se preocuparam em ofertar
oficinas de curta duração para os professores (SCHIMIGUEL, FERNANDES, OKANO,
2020).
Com o surgimento da pandemia, houve as suspensões das aulas presenciais
de forma simultânea, em todo o Brasil em março de 2020. Desde este período, o
Ministério da Educação e Cultura - MEC vem publicando portarias e medidas
provisórias, constantemente atualizadas para regulamentar as atividades da
Educação Básica e Superior, tendo como exemplo Portarias 343, 356, 473... 1.096
(BRASIL, 2020), que suspendem as aulas presenciais e regulamentam as aulas de
forma remota, em caráter emergencial.
As aulas do campus (IFCE) onde foi realiado o presente relato, iniciaram com
a chegada das normativas de ensino a nível nacional (MP nº 934 de 01 de Abril de
2020, PORTARIA Nº 376, DE 3 DE ABRIL DE 2020) e na instituição (Ofício-Circular
nº 5/2020/PROEN/REITORIA-IFCE) no aguardo de novos ofícios com orientações
provinda da PROEN (Pró-reitora de Ensino do IFCE) não tendo ainda uma definição
institucionalizada, foram sugeridas aos campus do IFCE, que aderissem ao trabalho
remoto, ofertar disciplinas, não sendo obrigação imposta naquele momento.
Como forma de antepormos aos fatos e nos prepararmos para os mais diversos
contextos e cenários que viesse ocorrer, a direção e coordenação do campus
realizaram uma reunião para discutir o assunto.
Com o anseio de não comprovar atividades desempenhadas no período de
trabalho remoto e evitar problemas futuros com o MEC resovi me aliar à maioria dos
professores do campus que estavam de acordo, me comprometendo com a oferta de
uma disciplina optativa de 40 horas/aulas durante 4 semanas, as demais foram de 80h
de forma semestral. Na primeira disciplina tivemos, aproximadamente, um mês para a
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 50707-50719 may. 2021
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construção de um novoplano de ensino, participação de oficinas e estudos no youtube,
para em seguida, prepararmos as aulas e aprender as ferramentas tecnológicas. do
google classroom, google meet a serem utilizados durante as aulas.
Quando imaginei que estava no caminho certo, foram surgindo as
regulamentações e normativas com cobranças, proibições e orientações que ia contra
o que eu já estava fazendo, como por exemplo, os combinados com os alunos. Estes
documentos com restrições nos eram repassados praticamente todos os dias. Durante
a preparação das aulas, utilizei algumas interações como forma de melhor
entendimento dos conteúdos. O que imaginei ser correto, passou a ser ilegal, tendo
como exemplos, a utilização de gifs, algumas imagens, vídeos não disponibilizados de
forma gratuita devido a autorização de permissão dos direitos às imagens, autorais...
isso passou a ser mais uma preocupação para mim e demais profissionais.

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA DOCENTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Depois de 22 anos de magistério, relato o desafio em ministrar aulas online, de
forma síncrona e assíncrona, que foi algo novo por eu ter experiência apenas com
aulas presenciais.
Ao receber a notícia do funcionamento das instituições através das aulas
remotas, no início fiquei perdida, assustada e em confronto comigo mesma sem saber
como seria m as aulas de educação física neste período. Tive a convicção que minha
disciplina por ser optativa em curso de nível superior, não teria alunos interessados,
mas para minha surpresa, tive 18 alunos inscritos na primeira turma, enquanto em
algumas disciplinas não foram ofertadas por não haver alunos matriculados. Fiquei
muito feliz, mas ao mesmo tempo preocupada com a grande responsabilidade de
repassar o conhecimento e não decepcionar aos meus futuros alunos. Tentei me
acalmar imaginando que esta situação não era novidades só para mim e que eu
encontraria uma saída, até por ser uma de minhas características procurar adequar às
situações. Passei a estudar as ferramentas e aplicativos; a refletir sobre os conteúdos
da disciplina que chamassem atenção dos meus alunos e que ajudariam em suas
vidas no presente e no futuro.
Procurei abordar conteúdos sobre indicações e contraindicações de atividades
físicas conforme patologias erros comuns durante a execução de exercícios físicos
para que os alunos pudessem praticar atividade física de forma consciente, já eu não
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estaria presente pessoalmente para as possíveis correções posturais, além de outros
conteúdos (Quadro 1). Outro propósito foi optar por aulas atrativas e alegres, sendo a
música fundamental. Foram também criados: o termo de compromisso, com
modificações de acordo com as sugestões dos alunos e um grupo de WhatsApp para
esclarecimentos de atividades, avisos, agradecimentos, mensagens de autoestima e
apoio psicológico quando necessário, além de contarmos com a ajuda do psicólogo
do campus.
No início, recebemos a orientação de aulas gravadas e disponibilizada no
google classroom. Teve conteúdo que passei mais de 12h gravando a mesma aula
devido ao barulho de vizinhos, interrupção de internet, falta de domínio das
ferramentas, expressão cansada... pois queria uma aula de qualidade.
Em seguida, nos orientaram a utilização do google meet (aplicativo de vídeo
conferência com compartilhamento de tela) para as aulas síncronas. Apesar do google
meet ter suas limitações, preferi ministrar as aulas por este aplicativo, gravá-las, editar
e disponibilizar no google classroom, Ficou menos difícil.
Ainda em relação a gravar videoaula, um dos maiores desafios foi expor minha
imagem na tela, tendo em vista que nunca gostei de aparecer em vídeos e sempre
preferi ministrar palestras, aulas e participar de rodas de conversa de forma mais
espontânea, não gravadas (prefiro de forma presencial) devido a timidez. Outras
dificuldades foi ministrar aulas com o silêncio dos alunos. Em vários momentos, não
se manifestavam; alguns não ligavam as câmeras durante as aulas práticas síncronas,
mesmo com a insistência do professor; outros reclamavam do acesso e sinal de
internet; baixa autoestima. No entanto, nós professores embora exaustos, tensos e
sobrecarregados de tanto trabalho, buscamos sempre estabelecer uma impressão
de tranquilidade, autoestima, ponderando a forma de cobrança do aluno, buscando
um vínculo mais humano, através da aproximação e trabalho psicológico com palavras
de ânimo e demonstrando uma fortaleza que nem sempre está presente.
Para facilitar o processo ensino aprendizagem tive que adotar algumas
medidas, como atribuir nota de participação para os alunos que aparecessem na tela,
para as aulas ao vivo e com necessidade de apresentação. Outra medida foi adotar o
relatório para quem não pudesse frequentar a aula. Como a maioria dos alunos não
gostavam de escrever relatório, preferiram participar. Também resolvi fazer a
chamada, pelo chat, em vários momentos de cada aula.
Outro obstáculo foi ter que aprender algumas ferramentas de como editar
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vídeos, colocar animações, gifs, conforme a permissão dos direitos às imagens,
autorais, e efeitos no material didático, para que as aulas fossem mais atrativas.
Neste formato de ensino o trabalhou redobrou porque precisamos manter o
sistema em dia, com elaboração de atividades variadas, criativas e não repetitivas,
correções de trabalhos em tempo hábil apontando os erros e acertos dos alunos,
através das correções; elaboração de textos com informações essenciais de forma
resumida; organização de atividades de pesquisas com leitura de artigos científicos
relacionados ao conteúdo, de fácil linguagem e entendimento para disponibilizarmos
para o aluno; Elaboração de atividades testes e conteúdos didáticos em tempo hábil.
Memorização e organização do conteúdo a ser ministrado, apesar de já fazermos na
forma presencial, a diferença é a preocupação com a metodologia e o processo ensino
aprendizagem na forma remota, onde a interação professora aluno não é a mesma,
nem manuseio de materiais esportivos, que também faz parte do aprendizado.
Sabemos que é papel do professor, independente de aulas presenciais ou
remotas, a dedicação para a aprendizagem através de aulas de qualidade e atrativas.
Neste momento de aulas remotas online síncronas e assíncronas, sem o contato
presencial, olhando no olho, no semblante e comportamento visual se tornou mais
difícil para o professor atrair seus alunos e isso fez com que buscássemos alternativas
de aproximá-los através de atendimento por aplicativos como google classroom,
google meet, WhatsApp, e dependendo da necessidade, enviar mensagens ou ligar
para o aluno que estava necessitando de um apoio emocional. Houve vários casos
em que busquei ajuda do psicólogo.
No que diz respeito ao apoio psicológico dos alunos, deixo o espaço aberto
para que o psicólogo, que tem contribuído com esta disciplina, coloque suas
atividades realizadas abordando as principais dificuldades dos alunos e estratégias
utilizadas enquanto profissional.

3. ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO

"No contexto da pandemia, as atividades do setor de Psicologia foram
adaptadas para o formato on-line, com os devidos cuidados éticos e autorização do
Conselho Federal de Psicologia”.
As principais atividades realizadas frente a tais demandas são: dificuldades de
adaptação ao ensino remoto, organização da rotina de estudos, conflitos familiares,
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quadros de ansiedade e depressão, quadros psicossomáticos e orientação vocacional.
Para o atendimento tive que buscar estratégias como:
1. Orientação psicológica individual, utilizando ferramentas tecnológicas como o
Google Meet e o aplicativo Whatsapp;
2. Rodas de conversa e webinários sobre temas diversos como Saúde Mental,
Prevenção do Suicídio, Psicoeducação, Manejo da Ansiedade, Luto, dentre
outros. Também trabalhamos outros temas relacionados à Organização da Rotina
e Estratégias de Estudos.
3. Atuação interdisciplinar, por meio de parcerias com profissionais da
enfermagem, serviço social e educação física."
A depressão tem sido um dos casos mais procurado e em termos científico é
considerada um transtorno e pode resultar em sofrimento e afetar vários âmbitos da
vida da pessoa, como o familiar, o escolar e o profissional. Dados da Organização
Mundial da Saúde - OMS demonstram estimativa de mais de 300 milhões de casos
de depressão no mundo (OMS, 2018). Quando não tratado, os transtornos
depressivos podem levar ao suicídio e surgem apresentam a partir de sintomas, como
baixa autoestima, desesperança, desânimo, tristeza, irritável e vazio, pessimismo,
desinteresse, apatia, insônia, falta de energia (SILVA E BARROS, 2021).
Neste estudo, queremos enfatizar que as aulas remotas jamais substituirão as
aulas presenciais e este pensamento corrobora também com os estudos de Spalding et
al. (2020) ao afirmarem que as atividades educacionais remotas é uma alternativa para
manter os alunos em atividade de forma a minimizar as consequências negativas que as
políticas de isolamento social poderiam acarretar nas atividades acadêmicas. Para Silvia e
Barros, (2021) a escola, durante os encontros pessoais, pode contribuir para a promoção e
proteção da saúde mental no combate a depressão e ao suicídio, auxiliando no
desenvolvimento afetivo e social .
Resolvemos publicar este relato de experiência das aulas de Educação física
e apoio do psicólogo com o objetivo de compartilharmos nossos saberes, estratégias
e demonstrarmos o quanto se faz necessário a presença do psicólogo no processo
ensino aprendizagem. Esperamos que este material sirva de apoio para os
professores de educação física e psicólogos para que juntem nossas ideias às suas
e obtenham aulas de grande sucesso.
Seguem os conteúdos trabalhados na disciplina de Educação Física,
ressaltando que a metodologia demonstrada foi melhorada de acordo com os cursos
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de aperfeiçoamento da docente.
QUADRO 1 – Conteúdos ministrados, metodologia e ferramentas tecnológicas utilizadas

CHo
ra

114h

CONTEÚDOS

METODOLOGIA

Apresentação das
regras e
combinados da
Disciplina com
opinião dos alunos.
Atividade Física e
Saúde:

Conteúdo 1:
-Aulas no google meet;
-Atividades google classroom: (atividade teste e dois artigo
sobre: atividade física (AF) e osteoporose em idosos; AF e
Diabetes (solicitando que após a leitura, descrever as
informações importantes contidas e se AF contribuem ou não
com a prevenção e tratamento destas Doenças).
- Conversa sobre o conteúdo com abordagens dos alunos e
professor. Conteúdo 2: apostila e aula sobre sistema endócrino:
hormônios, doenças relacionadas, Atividade Física e seus
efeitos sobre os hormônios, contraindicações de exercícios e AF
conforme o tipo de doença.
-Questionário sobre o assunto com uso do aplicativo socrative;
-Atividade teste no google forms sobre o conteúdo;
- Roda de conversa online no meet e respostas aos
questionamentos dos alunos sobre o conteúdo;
- Atendimento ao aluno pelo whatsApp e e-mail;
- Disponibilização da aula gravada no google classroom;
-Aula gravada sobre movimentos indicados e contraindicados de
acordo com a patologia, além de informações a respeito de
atividades indicadas ou contraindicadas, horários apropriados
para prática de AF de acordo com as patologias: Diabetes,
hipertensão, asma, osteoporose, cardiovasculares, durante a
gravedez.
- 20min de aula teórica/prática.

1. Noções de
atividade física,
saúde, qualidade de
vida e seus efeitos
fisiológicos;

110h

2. Noções de
Sistema endócrino:
hormônios, doenças
relacionadas, efeitos
da atividade física,
indicações e
contraindicações de
exercícios e
atividade física
conforme o tipo de
doença relacionada.
Regras oficiais do
- Aula prática: Aquecimento e alongamento para o futsal pelo
futsal; Análise de
google meet ao vivo (7min).
jogo de futsal;
- Em seguida, continuidade no meet com aula sobre história e
Atividades
regras de futsal com demonstração das regras e penalidades
relacionadas.
durante um jogo do youtube (antes da aula, selecionei um vídeo
com jogo de futsal e anotei todos os momentos, em minutos e
segundos, em que ocorriam as penalidades para otimizar o
tempo) para que eu pudesse demonstrar as penalidades, pausar
o vídeo.
- Disponibilização da aula gravada no meet;
- Atividade 1: revisão das regras de futsal, com utilização do
aplicativo socrative – analise o jogo, e responda quais as
penalidades correspondentes ao tempo do vídeo. Ex: 1min10seg
(tiro de saída, tiro de meta; tiro livre direto, tiro livre indireto, tiro
de escanteio ) Atividade 2: Atividade no google classroom:
Questionário sobre futsal, com respostas curtas respondidas no
caderno de atividades, com envio de respostas como anexos
(foto pelos aplicativos: CamScaner ou Notebloc).
Atividade 3: Atividade Teste no google formas sobre futsal;
Correções das atividades e envio de respostas corretas
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110h

Atividades
neuromusculares
(10h/a)
-Eixos e Movimentos
articulares do corpo
humano;
-Erros comuns nas
práticas de
exercícios físicos;
Análise de
movimentos através
de vídeos aulas;
Atividades testes

110h

-Aula no meet sobre atividades neuromusculares (eixos e
movimentos articulares;
-Atividades testes
-Aula prática através de atividades em grupo com apresentação
no google meet: utilizando jamboard
grupo 1: Possibilidades de Exercícios nos membros inferiores,
execução correta dos movimentos e erros comuns;
Grupo 2: Possibilidades de Exercícios na região abdominal e
intercostais, execução correta dos movimentos e erros comuns;
Grupo 3: Possibilidades de Exercícios dos membros inferiores,
execução correta dos movimentos e erros comuns;
Obs: Professora teve o cuidado de lembrar durante o término de
cada apresentação as contraindicações relacionadas as patologias e
alguns movimentos
-Aula de ginástica localizada gravada com a professora
demonstrando os erros comuns disponibilizada no google
classroom para os alunos.

Aulas de ginásticas
e exercícios físicos;

-Aula teórica/prática sobre ginástica ao vivo no meet;
- Disponibilização da aula gravada no meet;
Atividade 1: Aulas de ginástica gravadas pela professora. Os
alunos deverão praticar e gravar 5 minutos e enviar para
professora através do google Classroom, como anexo;
Atividade 2: Dinâmica em grupo ao vivo pelo meet: A
professora dividiu a turma em grupos de 3 participantes.
Sendo grupo a, b, c, d.. passando o vídeo na tela e ao pausar
o vídeo sorteará uma letra correspondente ao grupo. O grupo
deverá responder no chat a resposta de acordo com a
pergunta. Caso não respondam dentro do tempo estipulado,
passam para o próximo grupo. O Grupo de maior acerto terá 1
ponto extra.
Atividade 3: Atividade teste google forms;
-Aula gravada com a professora demonstrando os exercícios
para o fortalecimento da coluna e região abdominal abordando
os erros comuns.
110h Noções de regras de
- Atividade 1 - alunos deverão: a) ler as regras oficiais de
Handebol;
handebol e b) escolha um jogo de handebol no youtube que
aconteceu no período entre 2019-2021 para assistir c) Pare o
vídeo, no momento das cobranças: do tiro de 7metros, tiro de
saída, tiro lateral, tiro de meta. Tire o print screen (PrtSc) e
identifique as imagens relacionadas às cobranças. Envie para
o google classroom como Anexo.
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d) Anote o que não entendeu para que a professora tire suas
dúvidas durante a aula.
-Aula teórica sobre história e principais regras de handebol (no
google meet) com utilização de gifs e momento de tirar dúvidas.
Em caso de necessidade, resposta através de demonstração
durante um jogo (antes da aula, selecionei o jogo e anotei o
tempo de vídeo correspondente em minutos e segundos em
que ocorriam os fundamentos, regras, penalidades para tirar
dúvidas);
Atividade 2: Atividade no google classroom: Questionário
sobre Handebol, com respostas curtas respondidas no
caderno de atividades, com envio de respostas para a
professora, como anexos (foto pelos aplicativos: CamScaner
ou Notebloc);
- Testes do forms no google Classroom;
-Aula gravada pela professora sobre os fundamentos do
handebol e erros comuns.
112h Regras Básicas de
- Aulas no meet: Ginástica aeróbica com utilização dos
Voleibol; Funções e
movimentos de voleibol (7 min).
posições dos
- Aula no meet sobre a história e regras do voleibol;
jogadores; Sistemas;
- Demonstração da mecânica dos fundamentos através de
gifs durante a aula teórica;
- Atividade 1: Análise de vídeos;
Atividades sobre os fundamentos e regras do voleibol no
google classroom;
Atividade 2: Assista um jogo e identifique:
a) Qual o sistema utilizado (4x0, 5x1, 4x2, 3x3?), b) quais os
jogadores (identifique pelo número das camisas) que atuam
nas funções de: levantador, líbero, ponteiro, oposto, central? C)
Quais as trocas de posições de infiltrações (identifique pela
enumeração) realizadas pelo jogador central no momento do
jogo? E os pontas?
d) Pare o vídeo e tire o print screen (PrtSc) no momento do
bloqueio duplo, triplo e simples identificando a foto de acordo
com o tipo de bloqueio;
e) Pare o vídeo e tire o print screen (PrtSc) de 2 tipos de
saques,
f) identifique os tipos de saques utilizados nesta partida;
coloque numa folha resposta e envie como anexo da atividade
proposta. Atividade 3: atividade teste no google forms sobre o
conteúdo;
Regras de Tênis de
-Aulas no meet sobre história e regras de tênis de mesa;
88h
Mesa
-Atividade teste no google forms sobre o conteúdo. Na
atividade teste, existem questões que exige a visualização do
vídeo (no enunciado) para que responda a questão.
-Atividade no google classroom: Questionário sobre xadrez,
com respostas curtas respondidas no caderno de atividades,
com envio de respostas como anexos (foto pelos aplicativos:
CamScaner ou Notebloc) anotar no caderno de atividade, tirar
foto pelos aplicativos: CamScaner ou Notebloc e enviar como
anexo como resposta da atividade pretendida;
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66h

Alongamento,
-Aula no meet; Artigo sobre o conteúdo; Atividade teste;
aquecimento e volta
Atividades práticas.
à calma
Atividades em grupos: apresentação de teoria e prática Grupo 1:
alongamento
Grupo 2: Aquecimento Grupo 3: Volta à calma
-Abordagem as diferenças e objetivos do aquecimento,
alongamento e volta à calma.
-Atividade teste no google forms sobre o conteúdo;
-Artigo sobre aquecimento e alongamento. Resumo das
informações importantes (o aluno durante a leitura deverá
identificar as principais informações, fazer print screen (PrtSc)
das páginas grifada, escrever no caderno de atividade as
informações mais interessantes em forma
de resumo, (foto pelos aplicativos: CamScaner ou Notebloc) e
enviar junto com o print screen (PrtSc) como resposta das
atividades.

Obs: durante as atividades testes foram colocados vídeos com mecânica dos movimentos,
forma correta de execução e manejo de bola onde o teriam que assistir ao vídeo até o fim
para que pudesse responder as questões. .
Fonte: produção dos autores.

4. METODOLOGIA

Antes de iniciar as aulas sempre procurei chegar mais cedo para recepcionar
os alunos com músicas, mensagens de otimismo e conversas de incentivo. Antes das
gravações das aulas, deixei 5 (cinco) minutos para conversarem à vontade e
expressarem o que estavam sentindo.
Como podemos observar no quadro 1, utilizei em minhas aulas as ferramentas
tecnológicas: google meet, google classroom, jamboard, google forms, socrative,
CamScaner, Notebloc, vídeos, aulas gravadas pelo programa Open Broadcaster
Software.
- OBS que ajudou muito no início, mas depois descobri que existia outras
possibilidades com menos trabalho, como a utilização do próprio google meet para
gravação das aulas. Contou como processo avaliativo: a frequência ou relatório das
aulas síncronas (relatórios das aulas gravadas, para quem não podia assistir),
participação das aulas práticas, atividades propostas durante as aulas no google
meet, atividades testes, atividades do google classroom. Para cada atividade foi
atribuída o valor de 10 pontos. A nota de cada bimestre foi a média aritmética das
atividades avaliativas durante o período. Cabe ressaltar que o horário determinado
pela Instituição foi 1 (um) dia na semana (segunda feira a noite), mas preferi conversar
com a coordenação e a turma para termos 2 (dois) encontros semanais, nas segundas
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feiras e quintas feiras, sendo combinado que seriam computadas no diário de classe
a frequência de participação das aulas de segunda feira. Já as aulas de quinta feira
seriam facultativas, podendo o aluno optar em estar presente na aula ou assisti-la
através da gravação, porém eu estaria presente nos dias e horários marcados,
ministrando a aula e disponibilizando a gravação. A grande surpresaé que dificilmente
faltavam, pois preferiam assistir e responder as atividades durante a aula, do que
assistir a aula através da gravação e responder as atividades relacionadas.
Agradeço imensamente aos meus alunos queridos que cumpriram com o que
foi proposto, embora 03 (três) me deram trabalho para cumprir o prazo de entrega,
mas se justificaram com as afirmações: Estavam passando por problemas
psicológicos como baixa autoestima, depressão; cansaço psicológico devido ao
excesso de disciplinas; por terem que trabalhar e estudar; necessidade financeira.
Conversei com cada um e procurei incentivá-los, dando oportunidade e prazos para
assimilarem o conteúdo e cumprirem com a disciplina.

4.1 Pontos positivos e pontos negativos do ensino remoto

Negativos - Necessidade de recursos específicos: computador, internet e
ambiente apropriado para aprendizagem; nas aulas remotas há menos interação entre
professor e aluno; pouco tempo para preparação dos professores; Cursos que deixam
a desejar; dificuldades no domínio das ferramentas, o que pode comprometer a
aprendizagem; muitas informações a ser absorvida a respeito do que se pode ou não
fazer durante as aulas; normativas, portarias e medidas provisórias com cobranças e
restrições constantemente; pouco tempo para o planejamento da disciplina com o
novo modelo de ensino; pressão psicológica devido à falta de domínio nas gravações
de aulas; ambiente inapropriado para as gravações como barulho em casa e de
vizinhos, iluminação. Aulas ao vivo com pouco tempo para preparação de material
didático e atividades assíncronas; muitas reuniões; auto cobrança do professor; medo
de não conseguir ministrar uma boa aula neste novo modelo de ensino devido ao
barulho, falhas na transmissão de internet, computador travar, esquecer de gravar a
aula, esquecer alguma funcionalidade das ferramentas; maior possibilidade de
trancamento de matricula; aumento de problemas psicológicos devido ao excesso de
cobrança e falta contato presencial; menos socialização.
Pontos positivos:
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Melhor domínio de tecnologias ativas; Novo aprendizado; Conhecimento de
novas nomenclaturas a serem utilizadas; Adequação de várias metodologias de
aprendizagem.

5. CONCLUSÃO

Os alunos destas turmas conseguiram cumprir com o que foi proposto
demonstrando assimilação e interesse do conteúdo. Enfatizamos que o ensino
remoto neste momento de pandemia, se faz necessário, porém, as aulas de EF
presencial jamais poderão ser substituídas por Ensino a Distância - EAD, aulas
remotas, síncronas, devido às contribuições psicológicas promovidas pelo contato
pessoal, nível de aprendizagem, diferentes vivências de práticas corporais em local
e material apropriado, com troca de experiencias, agregando os conhecimentos,
atitudes, valores morais e éticos, que atendem uma das finalidades desta disciplina no
processo educacional.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esperamos que este material sirva de apoio para os professores de educação
física e psicólogos para que juntem nossas ideias às suas e obtenham aulas de
grande sucesso, com mais recursos e menos fatores negativos apresentados neste
relato.
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RESUMO: Este estudo tem por objetivo sensibilizar a juventude cametaense sobre as
principais Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) no município para evitar
riscos e consequências decorrentes de uma sexualidade precoce e sem proteção
adequada. Para a busca de informações preliminares como as principais ISTs fez-se
visitas na Secretaria Municipal de Saúde do município e nas Unidades Básicas de
Saúde. Por meio de uma ação estratégica em duas escolas de ensino médio da zona
urbana do município de Cametá–PA implementou-se a exibição do tema em forma de
palestras, avaliando o entendimento dos alunos presentes com a utilização de dois
questionários. Para a análise dos dados foi utilizado o teste Z para diferença de
proporções, e assim pode-se avaliar que a palestra obteve resultados positivos sobre
os jovens.
PALAVRAS-CHAVES: Educação Sexual, ISTs, Ação estratégica, Teste Z.
ABSTRACT: This study aims to sensitize the young people of Campeche about the
main Sexually Transmitted Infections (STIs) in the municipality to avoid risks and
consequences resulting from an early sexuality and without adequate protection. To
search for preliminary information such as the main STIs, visits were made to the
Municipal Health Secretariat of the municipality and to Basic Health Units. Through a
strategic action in two high schools in the area urbanization of the municipality of
Cametá–PA, the presentation of the theme in the form of lectures was implemented,
evaluating the understanding of the students present with the use of two questionnaires.
For the analysis of the data, the Z test was used to differentiate proportions, and thus
it can be evaluated that the lecture obtained positive results on young people.
KEYWORDS: Sexual Education; STIs; Strategic action; Test Z.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos 20 anos, após o surgimento da epidemia do HIV/AIDS e o
reconhecimento da gravidez de jovens em idade escolar, a sexualidade se consolidou
como lugar de fala em torno à ideia de prevenção (CÉSAR, 2009). No entanto, os
casos de HIV/AIDS eram relacionados aos homossexuais o que levava a acreditar
que homens e mulheres heterossexuais não teriam riscos de contrair a doença. Por
consequência disso, os números de casos foram aumentando cada vez mais, fazendo
com que a educação sexual tivesse um impulso maior e trouxessem discussões sobre
outros assuntos importantes.
Tendo em vista uma realidade marcada por grandes números de casos de
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), que são consequências de relações
sexuais desprotegidas, de acordo com Secretaria de Estado da Saúde as Doenças
Sexualmente Transmissíveis são muito frequentes em nosso meio, bastando dizer
que, de cada dez consultas realizadas no Brasil, duas delas são relacionadas a esse
tipo de doença.
A nova denominação foi uma das atualizações da estrutura regimental do
Ministério da Saúde por meio do Decreto no 8.901/2016 publicada no Diário Oficial da
União em 11.11.2016, Seção I., no entanto, o mesmo foi revogado pelo Decreto no
9.795 publicado no Diário Oficial da União em 17.05.2019, onde não houveram
modificações quanto a nomenclatura da sigla IST para Infecções Sexualmente
Transmissíveis.
Os jovens são vistos como os principais alvos de doenças causadas pela falta
do uso de preservativo, principalmente do HIV/AIDS. Estima-se que no Brasil, a cada
ano, quatro milhões de jovens tornam-se sexualmente ativos e que ocorram cerca de
12 milhões de DSTs ao ano, das quais, um terço em indivíduos com menos de 25
anos (CASTRO et al., 2004).
Estudos de Amorim and de Andrade (2006) dizem que uma das justificativas
encontradas foi a presença de um único parceiro fixo, no qual homens e mulheres
depositam níveis altos de confiança à medida que a relação cresce, fazendo assim a
renúncia ao uso da camisinha. Em meio a tantas mudanças, o adolescente se torna
vulnerável a situações como de violência, exposição a Infecções sexualmente
Transmissíveis, drogas licitas e ilícitas. (MACEDO et al., 2013). Na adolescência o
corpo e o psicológico do jovem passa por transformações, principalmente, na transição
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entre a infância e a fase adulta. Mudanças físicas afetam de forma significativa no
comportamento dos jovens, interferindo no processo natural de maturidade e
formação trazendo curiosidades que levam os jovens a experimentar alguns
comportamentos que fazem deles mais vulneráveis a riscos para a saúde, incluindo o
aspecto sexual.
Em respeito a essas mudanças se torna necessário que os adolescentes
recebam informações sobre as transformações físicas, sexualidade, riscos e
principalmente porque iniciam sua vida sexual nessa fase. E como base, os jovens
deveriam buscar esclarecimentos sobre muitas dúvidas presentes nessa etapa do
crescimento em conversas familiares, no entanto, na bibliografia muitos estudos
afirmam que a família não é muito citada como fonte de informações (COSTA et al.,
2010). Os pais muitas vezes apresentam dificuldades em conversar sobre sexualidade
com os filhos por não terem tido a mesma experiência com os seus pais. Sendo
assim, Brêtas and Pereira (2007) afirmam que os pais atribuem esse papel à escola
e esta, por sua vez, tem dificuldade em cumprir tal papel pois muitas vezes os
professores se sentem despreparados.
Objetivo geral dessa pesquisa consiste em apresentar à juventude cametaense
as principais ISTs presentes no município para evitar riscos e consequências
decorrentes de uma sexualidade precoce e sem proteção adequada. Quanto aos
objetivos específicos, destacam-se: avaliar o conhecimento prévio dos alunos acerca
das ISTs; levar até os participantes da pesquisa o conhecimento de exames fáceis e
rápidos para a prevenção; buscar sanar as principais dúvidas sobre o tema; debater
a importância de falar sobre educação sexual como tema transversal e correlacionar
o nível de conhecimentos dos alunos após a aplicação do pré-questionário e pósquestionário.
Um dos principais incentivos para a criação deste trabalho, foi o grande número
de casos de jovens com suspeitas ou diagnosticados com alguma IST, fazendo-nos
pensar em formas para prevenir o aumento dessas infecções. E de acordo com da
Silva (2015) a informação não garante o conhecimento, mas é a sua base. Sendo
assim, acreditamos que a utilização de palestras apresentam-se como uma forma de
prevenção para que os jovens possam construir os conhecimentos necessários sobre
a base da educação sexual e principalmente das ISTs.
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2. PROCESSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO SEXUAL NO BRASIL

As primeiras preocupações explícitas em relação à educação do sexo de
crianças e jovens no Brasil tiveram lugar nos anos vinte e trinta do século XX. Nesse
momento a educação sexual era uma preocupação para médicos, intelectuais,
professores e professoras. (CÉSAR, 2009).
Em um levantamento realizado por Gouveia (2013) sobre a Pesquisa
Educacional no Brasil entre 1965 e 1970, entre 212 títulos não foram localizados
nenhum sobre Educação Sexual na escola, e sabendo que nesse período, pelo menos
pelo estado de São Paulo, eram várias as experiências em curso. (WEREBE, 2013).
Pouco antes da ditadura militar, o Brasil vivia um clima de “renovação pedagógica”, as
críticas sociológicas sobre os sistemas educacionais começavam a ser formuladas e
aplicadas em escolas experimentais (SILVA, 1999).
Portanto, mesmo antes do final da década de 60, quando ocorreu no país um
momento de hipertrofia de um autoritarismo moralista, o sistema de ensino nacional
era bastante repressivo, tanto à veiculação de informações sobre sexualidade humana
quanto à manifestação da sexualidade entre os estudantes (ROSEMBERG, 1985).
Nos anos 60 alguns colégios católicos começaram a desenvolver alguns programas
de orientação sexual. Alguns centros urbanos como Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e São Paulo desenvolveram algumas experiências de Educação Sexual
no circuito de ensino público. No início da ditadura militar, em 1965, uma portaria do
secretário de Estado dos Negócios da Educação do Estado de São Paulo proibiu
professores do ensino secundário, em especial os de Biologia e de Sociologia, de
exporem nas escolas sobre a sexualidade e sobre a contracepção (WEREBE, 1998).
Em 1970, o Congresso Brasileiro aprovou, em primeira leitura o decreto presidencial
de 26 de janeiro, instituindo oficialmente a censura prévia de livros e jornais. Sendo
assim, o Ministério da Justiça seria encarregado de proibir todo texto contrário a
moral e aos bons costumes (WEREBE, 2013).
Entretanto, naquele período, o interesse crescente pela educação sexual entre
as/os edu-cadoras/es brasileiras/os levou a deputada federal Júlia Steimbruck, em
1968, a apresentar um projeto de lei propondo a introdução da educação sexual
obrigatória nas escolas primárias e secundárias do país (WEREBE, 1998).
O Conselho Federal de Educação, em 1974, entendeu que a educação sexual
merecia atenção como parte da educação geral nos programas de Saúde. Ao final de
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1977, o secretário de educação Hilário Torloni, elaborou um projeto pedagógico de
educação sexual. Em 1978 o projeto foi implantado em três escolas, abrangendo
inicialmente um treinamento dos Orientadores Sexuais e Professores de Ciências das
três escolas escolhidas (Secretaria Municipal de Educação, 1979, p. 19 apud
ROSEMBERG, 1985).
A partir de 1978 o tema volta a ter vida pública e nesse mesmo ano é realizado
o I Congresso sobre Educação Sexual nas Escolas, organizado por iniciativa
particular, o congresso atraiu muitos participantes, principalmente de São Paulo como
consequência do sucesso dos congressos, surgem experiências inéditas na América
Latina: um serviço eletrônico destinado a responder perguntas sobre sexualidade
(1979), um programa de rádio (1979) e um programa de televisão (1980), em
emissoras de grande audiência (ROSEMBERG, 1985). Para Barroso and Bruschini
(1982) a tarefa do educador seria mostrar diferentes pontos de vista sobre as várias
questões relativas ao sexo, ajudando os jovens a construir valores que orientem seu
modo de vida e padrões por meio dos quais decidam sua conduta sexual.
Após a implementação do tema nas escolas e o avanço das rodas de conversa
sobre educação sexual, professores, alunos e pais de alunos puderam ter mais
liberdade e acesso a matérias sobre o assunto. No entanto, por anos se acreditou que
educação sexual nada mais era do que conteúdos de biologia sobre doenças e
reprodução, ao progresso da sociedade foi visto que falar de educação sexual era
muito mais que isso, ao contrário daquilo que se acostumou a pensar sobre o
silenciamento em torno do sexo e das práticas sexuais, a produção de um discurso
verdadeiro sobre o sexo que, por sua vez, não poderia se calar. Trata-se de falar sem
corar-se, de falar racionalmente sobre o sexo, de utilizar um saber recém produzido
pelo discurso e pelas práticas institucionais da medicina e da psiquiatria, ou seja, tratase de falar a verdade do sexo (CÉSAR, 2009). Havendo uma necessidade de tratar
comportamento, físico, biológico e psicológico de cada indivíduo.
A educação sexual busca ensinar e esclarecer questões relacionadas ao sexo,
livre de preconceitos e tabus. Apesar do que muitos pensam, falar sobre sexo ainda
provoca constrangimentos, mas o tema é de extrema importância, pois esclarece
dúvidas

sobre

preservativos,

ISTs,

organismo

masculino

e

feminino,

anticoncepcionais e gravidez.
Na escola, a conversa ou debate sobre educação sexual deveria surgir de
forma voluntária e educativa. Professores deveriam ter a capacitação necessária e
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estarem preparados para repassar informações corretas, instruindo seus alunos de
forma significativa em relação a sexualidade. A Educação Sexual foi inserida nos
currículos das escolas brasileiras somente no fim dos anos 1990, com a publicação
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sob o nome “Orientação Sexual”
(BRASIL, 1998). Os PCNs foram concebidos como resposta e solução para grande
parte dos problemas educacionais no Brasil, bem como resposta à inserção na
Constituição de 1988 de temas oriundos dos movimentos sociais, tais como a
educação sexual (CASTRO et al., 2004), que compunha um dos sete Temas
Transversais os quais, devido sua complexidade social, deveriam ser tratados por
todas as disciplinas ao longo do ciclo de escolarização (BRASIL, 1998).
Apesar de a temática sexualidade estar incorporada no PCN como tema
transversal, devendo assim ser tratada por professores de qualquer disciplina, ainda
esse papel é geralmente atribuído apenas aos professores de Ciências e Biologia
(SILVA, 2015). Trabalhar sexualidade ou educação sexual em escolas, com
adolescentes em fase de descobertas com o corpo e a mente, é de uma
responsabilidade significativa, porém, o que acontece muitas vezes é que apenas o
professor de Biologia toma tal responsabilidade e apura apenas a parte biológica,
sendo as aulas voltadas muitas vezes apenas para falar dos patógenos. O que não
implica em educação sexual. Cajaiba (2013) afirma que “a família o diálogo é ainda
pobre ou inexistente; na escola, o debate é tímido e ocorre voltado mais para os
aspectos biológicos, reforçando a ideia da sexualidade ligada à reprodução e tanto
educadores como profissionais de Saúde permanecem com posturas impregnadas de
preconceitos e tabus”.
Segundo a LDB n. 9.394/96 e os PCN, considera-se que a Educação Sexual é
um tema de urgência social (BIANCO, 2017). Após essa inclusão, trabalhar educação
sexual ficou de uma forma mais oficial para a sala de aula, dentro do ambiente escolar.
Podendo ser tratada de forma transversal assunto este capaz de ser moldado dentro
de outras disciplinas através da interdisciplinaridade.
No Brasil, a educação sexual na escola já faz parte de pelo menos um
documento nacional desde 1996: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que
se configuram por um conjunto de propostas educativas, publicadas pelo Minitério da
Educação e do Desporto em 1997, que visam trabalhar temas sociais de modo
transversal nas disciplinas curriculares diversas. (MAIA and RIBEIRO, 2011, p.78).
Em um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo lê-se: “o melhor método
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anticoncepcional para as adolescentes é a escola: quanto maior a escolaridade,
menor

a

fecundidade

e

maior

a

proteção

contra

doenças

sexualmente

Transmissíveis”. (DIMENSTEIN, 1999). Sendo assim, a escola se torna um importante
instrumento de informações sobre prevenção a gravidez e ISTs.

3. PRINCIPAIS ISTs DO MUNICÍPIO

As IFS são infecções que se transmitem por contato sexual. São causadas por
diversos agentes infecciosos e ocasionam diferentes sintomas e manifestações
clínicas, embora, possam evoluir com poucos ou nenhuns sintomas (AZEVEDO,
2008). Define- se por IST, toda a infecção transmitida entre pessoas, durante as
relações sexuais, a partir do contacto com a pele, mucosas (vaginal, oral, anal ou
uretral) e fluidos corporais (secreções uretrais, vaginais, esperma ou sangue do
indivíduo infectado). (BORREGO, 2009 apud SILVA, 2012).
Um pequeno levantamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do
município de Cametá, estado do Pará, com o auxílio de questionários, nos apontou
quais as ISTs mais diagnosticadas fazendo com que pudéssemos dar maior
visibilidades as mesmas. Foram elas: Gonorreia, Sífilis e HIV.
Diante desse levantamento, preparou-se uma intervenção em forma de
palestra com orientações e esclarecimentos a respeito da educação sexual.

4. METODOLOGIA DA PESQUISA

Este estudo desenvolveu-se por meio de uma pesquisa, em forma de
observações, entrevistas e algumas conversações. Dessa forma, para que a pesquisa
alcançasse melhores resultados, utilizou-se uma abordagem de cunho qualitativo,
onde Bogdan e Biklen (1994) explicam que a pesquisa qualitativa envolve a obtenção
de dados descritivos, onde os obtém em contato direto com o pesquisador na situação
estudada, assim enfatizando o processo do que o produto e se preocupa em retratar
a perspectiva dos participantes, com pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo.
A mesma foi realizada em diferentes partes sendo dividida em entrevistas,
questionários e uma proposta de intervenção.
De início foi feita uma breve pesquisa na Secretaria Municipal de Saúde do
município de Cametá-PA, para ter acesso as localizações das Unidades Básicas de
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Saúde (UBS) da área urbana. Posteriormente, foram feitas as entrevistas nas UBS,
juntamente com a aplicação de questionário com 9 perguntas cujo objetivo era fazer
um levantamento sobre quais são as ISTs mais frequentes. A sede do município conta
com 7 UBS, no entanto apenas 6 foram visitadas, pois a situada no bairro Novo não
apresentava os dados necessários para a pesquisa.
Por conseguinte foram visitadas duas escolas públicas de ensino médio dentro
da zona urbana do município de Cametá-PA, onde foi proposta a realização de ações
estratégicas como forma de intervenção para os alunos adquirirem mais
conhecimento sobre educação sexual.
A intervenção ocorreu em dias diferentes, sendo que em uma escola no turno
da manhã e na outra, no turno da tarde. No dia da visitação nas escolas foi aplicado
um questionário preliminar para ter ciência dos conhecimentos prévios dos alunos em
relação ao tema desta pequisa. Em seguida foi dado início a uma apresentação, na
forma de palestra, esclarecendo a ocorrência de IST entre os jovens. Além disso,
foram explicadas as principais ISF do município- sintomas, prevenções, tratamentos,
forma de transmissão, possibilidade de cura-, métodos contraceptivos para evitar
gravidez indesejada e de como é importante observar os sinais do corpo, ilustrando
com fotos cada doença por meio de slides e com o auxílio de um notebook e projetor
de imagem.
Ao final da apresentação foi feita a aplicação de outro questionário para que
fosse possível verificar os resultados da intervenção, e qual o nível de importância de
ações como estas para os alunos de ensino médio. Ao término de cada
intervenção foram recolhidos os questionários juntamente com os termos de
consentimento assinados pelos pais dos alunos menores de idade.

4.1 Coleta de dados

Com os números de casos de ISTs só aumentando e a diversidade de
doenças causadas por diferentes tipos de agentes bacterianos, virais e até fúngicos,
faz-se necessário cada vez mais estudá-los e levar a informação até os jovens, que
hoje são os mais afetados por não fazerem uso frequente de preservativos durante
uma relação sexual. A coleta de dados foi feita por meio do uso de dois questionários,
com intuído de recolher informações prévias sobre o que os alunos entendiam acerca
do tema que iria ser abordado e o que eles absorveram após a palestra realizada. O
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questionário preliminar, o qual foi chamado de pré-questionário, foi aplicado antes da
intervenção e era composto de nove perguntas sobre significados das siglas IST e
DST, meios que os alunos utilizam para obter informações sobre o tema, uso de
camisinha, conhecimento sobre unidades de Saúde, algumas das DSTs e gravidez
na adolescência. No questionário, chamadado de pós-questionário, foi aplicado após
a intervenção. Neste, foram feitas sete perguntas avaliando o que foi assimilado
entre os alunos a respeito da diferença entre as siglas IST e DST, sobre formas de
contágio, prevenção e testes rápidos.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste tópico tem-se por objetivo fazer uma análise descritiva e uma análise
inferencial dos dados gerados pelos questionários.

5.1 Análise descritiva

Os dados coletados foram de caractere qualitativos e dicotômicos, os quais
utilizou-se a função indicadora (ou função característica) para realizar a análise,
assim definiu-se o conjunto de respostas X1 = x11,x21,x31, •••, xn1 da pergunta 1, bem
como, no caso geral, temos
Xm = x1m ,x 2m ,x3m ,••• ,xnm

assim, definiu-se a variável dicotômica

Rij

por

Rij =
Com os dados dicotomizados foi feita uma comparação entre os resultados do
pré- questionário e do pós-questionário.

Pré-questionário
O pré-questionário teve nove perguntas, sendo que as mesmas tiverem como
objetivo principal verificar as informações prévias que os alunos têm a respeito de
alguns termos técnicos da educação sexual.
As perguntas contempladas no pré-questionário foram as seguintes:
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(P1) Você sabe o que significa a sigla IST? Se sim, descreva o significado.
(P2) Você sabe o que significa a sigla DST? Se sim, descreva o seu
significado.
(P3) Como você obtém informações a respeito de sexualidade?
( ) Internet ( ) Colegas

( )Família

( ) Aulas

( ) Outros:

(P4) Você alguma vez não fez uso da camisinha? ( ) Sim ( ) Não
(P5) Você conhece algum serviço de saúde que atenda pessoas com
doenças transmitidas por contato sexual? ( ) Não ( ) Sim, Qual?
(P6) Você sabe o que é Sífilis? Se sim, descreva o significado e (se
possível) onde você tomou conhecimento a respeito.
(P7) Você sabe o que é HIV? Se sim, descreva o significado e (se possível)
onde você tomou conhecimento a respeito.
(P8) Você conhece meios para a confirmação de uma gravidez?
(P9) Você conhece alguma forma de evitar uma gravidez indesejada? Qual?

A tabela 1 mostra os valores absolutos e percentuais de respostas positivas a
respeito dos conceitos questionados. Entende-se como respostas positivas as
respostas “sim” de tal forma que o aluno diz entender o conceito indagado na
pergunta. O pré- questionário foi respondido por um total de 92 discentes. Neste
primeiro momento omitimos a pergunta três, por não ser de carácter dicotômico, a
qual será analisada posteriormente.
Tabela 1 - Respostas Sim do pré-questionário

Perguntas

Repostas
Sim

%

01
02

2
43

2,17
46,74

04
05
06
07

43
16
25
54

46,74
17,39
27,17
58,70

08
09

75
87

81,52
94,57

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Na pergunta 01 obteve-se 2 resultados positivos podendo-se inferir que os
alunos presentes não tinham um conhecimento do significado da sigla IST. Esta é uma
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realidade não somente desses alunos, mas de uma sociedade em geral e isso se dá,
em parte, devido aos conteúdos escolares ainda não fazerem uso da nova
terminologia. Os livros didáticosusados nas escolas que foram visitadas apresentavam
o uso da sigla DST e os professores atuantes fazem uso dessa denominação durante
as aulas, por isso justifica-se que quase todos os alunos não sabiam a respeito da
modificação e nem o porquê. A falta desse conhecimento pode ser justificado pela não
atualização dos livros didáticos utilizados.
Na pergunta 02 foram 43 resultados positivos mostrando que os alunos tinham
mais conhecimento sobre a sigla DST, diferente da pergunta 01.
A pergunta 04 teve 43 resultados positivos, no entanto, devemos levar em
consideração que a maioria dos respondentes presentes não possuem uma vida
sexualmente ativa e, em grande parte, menores de idades.
Na pergunta 05 foram 16 resultados positivos expondo que a maioria dos
jovens presentes não tem conhecimento a respeito de serviços de Saúde para
pessoas com ISTs, mostrando-nos que os alunos não possuem acesso a informações
sobre locais especializados ou a programas de Saúde voltados para pessoa com
doenças adquiridas pelo contato sexual.
Em relação à pergunta 06, obteve-se 25 resultados positivos, revelando que os
alunos previamente não sabiam discorrer sobre Sífilis.
Com a pergunta 07 tivemos 54 resultados positivos, tendo um pouco mais da
metade dos alunos sabendo falar sobre HIV e foram 75 resultados positivos na
pergunta 08, que tratava de métodos para confirmação de gravidez, mostrando que a
maioria dos alunos tem conhecimento a cerca do assunto.
Por fim, na pergunta 09, teve-se 87 resultados positivos, indicando que a
maioria do aluna do presente sabia sobre métodos contraceptivos.

Análise da pergunta 03 do pré-questionário
A pergunta 03 do pré-questionário, como já havia sido mencionado, carece de
uma análise separada por não se apresentar como um dado dicotômico, que são
dados nos quais o resultado individual é um de somente duas possibilidades de
resposta (sim, não), e sim dados ordinais, onde o resultado é um de várias categorias
ordenadas (escalas). Sendo assim, faremos a análise dentro desta subseção para
que possamos ter seus resultados.
Os adolescentes estão expostos a uma série de influências sociais e culturais
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e, muitas vezes, acabam apreendendo informações generalizadas sobre sexualidade
(MIGUEL and TONELI, 2007). Sobre isso, a pergunta 03 buscou saber quais meios
os jovens presentes nas palestras utilizam para ter acesso a informações sobre sua
sexualidade.
A Tabela 3 é a respeito das respostas obtidas na pergunta 03, onde os alunos
podiam escolher mais de uma alternativa a respeito do que estava sendo questionado.
Tabela 3 - Respostas da pergunta 03 do pré-questionário

Perguntas Repostas

%

Aulas
Família
Colegas

37
53
31

40,22
57,61
33,70

Internet
Outros

34
3

36,96
3,26

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Na tabela 3 podemos observar um total de números diferentes de respostas em
relação os questionários, isso porque cada aluno apresentou ter mais de um meio de
busca para informações.
Apresenta-se 37 resultados na opção aulas como forma de escolha dos alunos
que afirmam ter as aulas como escolha para seu meio de informação, nota-se ser um
número pequeno tendo em vista que a escola deveria ser o maior instrumento de fonte
de informações aos alunos. O que nos mostra e faz pensar que apesar de educação
sexual ser citada como tema transversal nos parâmetros curriculares, o tema é pouco
debatido em sala ou em eventos escolares, ressaltando que o trabalho foi realizado
em duas escolas.
Tivemos um total de 53 resultados na opção família, sendo a maior escolha
entre os alunos, o que diverge de alguns autores como Costa (2010) que foi citado no
início deste trabalho, que afirma a família não ser o meio de informações dos jovens.
Sendo assim, apesar da afirmação desse autor, muitos jovens ainda possuem uma
boa relação de conversa com sua família, sem muitos tabus.
Obtivemos apenas 31 resultados sobre a opção colegas serem as principais
fontes de conhecimento e até mesmo troca de experiências sobre sexualidade, uma
vez que somente através de suas experiências que os jovens aconselham outros
jovens. A pouca informação nesse aspecto da saúde sexual leva muitos adolescentes
a emitirem conceitos distorcidos, absorvendo informações erradas no seu cotidiano e
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.2, p. 12363-12383 feb. 2021

23

serem percursores dessas informações para outros jovens.
A opção internet apresentou 34 resultados, sendo apontada como fonte de
conhecimento. Os jovens que buscam a internet para ter acesso a sites e blogs para
ter informações sobre sexualidade ou qualquer outro assunto, muitas das vezes
obtém respostas erradas em sua busca e acabam por adquirir uma informação que,
na maioria das vezes, pode até ser prejudicial para sua saúde. A internet é cheia de
“falsos médicos” que oferecem ajudas com métodos nada eficientes para prevenção
de uma gravidez, deixando os jovens mais perto de errar.
Apenas 3 alunos escolheram a opção outros, mostrando que entre as opções
que foram oferecidas, obtinham informações em outros meios.

Pós-questionário
O questionário utilizado após a intervenção continha sete perguntas, possuindo
o objetivo de avaliar se as informações repassadas no decorrer da palestra foram
absorvidas e entendidas pelos alunos que permaneceram até o final da mesma, sendo
84 no total, um número menor que no primeiro questionário por motivos de que alguns
alunos retiraram- se ao longo da palestra.
As perguntas contempladas no pós-questionário foram as seguintes:
(p1) Qual a diferença da sigla IST para DST?
(p2) Como você acha que uma pessoa pode adquirir uma IST? (p3) Como se pode
prevenir de adquirir uma IST?
(p4) O que é um teste rápido?
(p5) Quais as formas de transmissão da Gonorreia? (p6) Quais as formas de
transmissão de HIV?
(p7) Quais as formas de prevenção para Gonorreia, HIV e Sífilis?
A tabela 2 refere-se à quantidade de respostas positivas absolutas e
percentual sobre o que foi perguntado no questionário.
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Tabela 2 - Respostas Sim do pós-questionário

01
02
03

Repostas
Sim
67
61
57

79,76
72,62
67,86

04
05

68
53

80,95
63,10

06
07

63
55

75,00
65,48

Perguntas

%

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Na tabela acima é possível observar os números em relação as respostas
positivas dos alunos, considerando positivas as que apresentaram uma resposta
correta sobre o que estava sendo questionado em cada pergunta.
Na pergunta 01 podemos ver um resultado de 67 perguntas positivas, sendo
um número elevado em relação as perguntas 01 e 02 do pré-questionário. Com estes
números percebe-se que os alunos entenderam a respeito da mudança da sigla e
sabem diferenciar as duas siglas.
A pergunta 02 apresentou 61 resultados positivos, mostrando que ainda com a
palestra, a quarta parte do alunado não adquiriu conhecimento sobre todas as
possíveis formas de transmissão das ISTs, reforçando a importância de trabalhar este
tema dentro das escolas, como prevê os PCNs. É de suma importância debater este
ponto com os jovens para que eles possam ter o conhecimento de que o contato
sexual, apesar de ser a principal forma de transmissão, não é o único.
Com a pergunta 03 obtivemos 57 resultados positivos mostrando que mais da
metade da turma, apesar de serem tão jovens, mostraram dar a importância
necessária sobre formas de prevenção contra ISTs. A forma de prevenção é outro
fator importante, uma vez que, além do uso correto da camisinha, existem outros
cuidados que deve-se tomar para não adquirir uma IST.
Na pergunta 04 obteve-se um total de 68 respostas positivas, onde podemos
observar que a maioria dos alunos compreenderam a respeito dos testes rápidos,
sendo que no início da palestra os mesmos foram indagados a respeito e poucos
souberam responder ou já tinham ouvido falar sobre o assunto. Os testes rápidos são
uma estratégia de prevenção e diagnóstico rápido pouco conhecida por muitos ainda,
devendo ser mais discutida tanto em escolas como em postos de saúde, sempre
incentivando a fazerem.
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Com a pergunta 05 tivemos um resultado de 53 respostas positivas, revelando
que mais da metade dos alunos souberam responder sobre a transmissão da
Gonorreia. Ressaltando que ainda é um número pequeno em relação aos alunos
presentes na palestra e aos alunos que compõe o corpo estudantil das escolas
visitadas.
Em relação à pergunta 06, obteve-se 63 respostas positivas que trata das
formas de transmissão do vírus do HIV. Essa doença, em particular, apresenta
inúmeras formas de transmissão. Além do contato sexual, é importante também
desmistificar a sua forma de contágio, tendo os jovens como os maiores portadores
desse vírus.
Na pergunta 07 questionou-se a respeito das forma de prevenção
especificamente da Gonorreia, Sífilis e HIV. Tivemos 55 respostas positivas,
mostrando um resultado similar com o da pergunta 03 deste mesmo questionário,
onde perguntou-se sobre as formas de prevenção. Com isso percebe-se que os
alunos entenderam a respeito de como se prevenir contra uma IST.

5.2 Análise inferencial

Neste tópico tem-se por objetivo apresentar uma análise inferencial, via teste
de hipótese para comparação das proporções de respostas positivas dos
questionários aplicados. É importante ressaltar que apesar dos questionários serem
diferentes as repostas estão associadas.

Testes de Hipótese

É a regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística com base
nos elementos amostrais. O objetivo do teste estatístico de hipótese é, então, fornecer
uma metodologia que nos permita verificar se os dados amostrais trazem evidências
que apoiem ou não uma hipótese formulada. Morettin and Bussab (2017) classifica as
hipóteses em:
Nula (Ho): a hipótese a ser testada;
Alternativa (H1): a hipótese a ser ”aceita “caso haja rejeição da hipótese nula.
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Tipos de Erros
Há dois erros possíveis ao testar-se uma hipótese estatística: Erro tipo I: A
rejeição de uma hipótese verdadeira;
Erro tipo II: Aceitação de uma hipótese falsa.
As

probabilidades

desses

dois

tipos

de

erros

são

designados,

respectivamente, por α e β.
A probabilidade do erro tipo I é denominada nível de significância, nesta
pesquisa será adotada uma significância de 5%.
Tem-se aqui por interesse testar a hipótese das proporções das questões
associadas serem iguais ou diferentes, para que então se possa concluir,
estatisticamente falando inclusive, que a palestra feita foi satisfatória e que a maioria
dos alunos compreenderam (via pós-questionário) os conceitos apresentados na
palestra.

O teste para proporções
A decisão de dizer se a H0 é ou não aceitável é tomada através da
consideração e uma região crítica (RC). Caso o valor observado da estatística
pertença a essa região, rejeitamos H0 ; caso contrário, não rejeitamos H0 . Um fato
importante a ressaltar é que a região crítica é sempre construída sob a hipótese de
H0 ser verdadeira. A região de aceitação de H0 será construída com base na teoria
de teste de hipótese, que para esta pesquisa tem-se os seguintes passos
H0 : p1 = p2 e H1 : p1  p2 ;
Fixou-se

α = 0, 05

. A variável do teste será Z

N(0,1)

;

Com o auxílio da tabela da normal padrão determina-se a região crítica (RC)
e a região de aceitação (RA);
Calculou-se a estatística de teste dada por para cada proporção, usando a
expressão.

sendo as proporções p1 do pré-questionário e p2 do pós-questionário. Como adotouBrazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.2, p. 12363-12383 feb. 2021
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se uma significância fixa para todas as proporções, tem-se a região crítica e a
região de aceitação dadas pela distribuição normal da figura 1 que também pode
ser interpretada como RA = [-1, 96;1, 96] e RC = [-;1, 96)  (1, 96; ) , isto é, se Zcal 
RA aceita-se H0, ou seja, não há diferenças significativas entre as proporções, e a
palestra não influenciou no aprendizado dos alunos. Se Zcal RC a palestra
acrescentou conhecimento ao aluno a respeito do assunto.
Figura 1 – Região de aceitação adotada nos testes

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Vale salientar que para confirmar o aprendizado aluno tem-se também que
avaliar a diferença das proporções. Logo:
p1 - p2 < 0, houve aprendizado
p - p > 0, não houve aprendizado


1

2

Tabela 4 – Teste de hipótese para proporções
Zcal

Resultado

Zcal (P1 e p1)

-10.531

Zcal (P5 e p4)

-84.323

Zcal (P7 e p6)

-22.886

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Para que fosse possível fazer a análise da relevância da palestra, usamos o
software Geogebra versão 5.6 para fazer o teste Z para diferença de proporções. No
mesmo foi feita a comparação entre algumas das perguntas usadas nos
questionários da palestra. Na tabela 4, apresenta-se os Zcal e quais as perguntas
foram usadas, sendo P = P1, P2,
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as perguntas do pré-questionário e o

ρ =

p1, p2 ,

•••, p7

as perguntas do pós-

questionário.
Na primeira linha tem-se a análise da diferença entre a P1 do pré-questionário
onde os alunos foram questionados se sabiam o significado da sigla IST, onde
tivemos um número de apenas 2 alunos sabendo responder corretamente e temos
da p1 do pós- questionário que nos apresentou 67 alunos sabendo a diferença entre as
siglas DST e IST, logo esses alunos mostraram ter adquirido conhecimento a respeito
da sigla. No teste Z para diferença de proporções obtivemos um resultado de 10.531,
sendo assim Zcal RC
Na segunda linha mostra-se a diferença entre a P5 do pré-questionário que era
a respeito do conhecimento dos alunos sobre algum serviço de Saúde para pessoas
com STs, que apensas 16 alunos souberam responder e a p4 do pós-questionário que
indagava os alunos a respeito dos testes rápidos, que é um meio de prevenção e
diagnóstico para algumas IST. Nesta tivemos 68 alunos respondendo corretamente
sobre. Para o teste Z para diferença de proporções tivemos um resultado de

84.323

, logo Zcal  RC .
Na terceira linha fizemos a diferença entre a P7 do pré-questionário que seria
para os alunos escreverem sobre o que é o HIV, 54 alunos conseguiram responder
corretamente sobre e na p6 do pós-questionário tivemos 63 alunos sabendo falar sobre
as formas de transmissão do HIV, lembrando que a mesma precisa ser ainda mais
debatida para que informações errôneas a respeito sejam desmistificadas. Com o
teste Z para diferença de proporções alcançamos o resultado de - 22.886 , portanto
Zcal  RC . Com isso mostramos que todos os valores obtidos a partir do teste Z para
diferença de proporções foram pertencentes a região crítica, Zcal RC , sendo assim
a palestra mostrou ter acrescentado conhecimento aos alunos, logo rejeitamos H0 .
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho traz os resultados sobre a aprendizagem adquirida por
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discentes do ensino médio em relação ao tema Educação Sexual proferida por uma
palestra de cunho informacional e argumentativa.
O objetivo geral foi apresentar à juventude cametaense as principais ISTs
presentes no município para evitar riscos e consequências decorrentes de uma
sexualidade precoce e sem proteção adequada. Com esse desígnio, houve a
necessidade de se coletar informações sobre as principais ISTs presentes no
município de Cametá-PA e, para isso, fez-se visitas na Secretaria Municipal de Saúde
e, por conseguinte, nas UBS da área urbana do município.
Após as informações obtidas perante esses órgãos e na tentativa de buscar o
grau de entendimento entre alguns adolescentes e jovens sobre a educação sexual,
fez-se uma pesquisa em duas escolas de ensino médio usando como mediador um
pré-questionário aplicado a 92 alunos e os dados coletados apontaram a necessidade
de executar uma intervenção por meio de palestra direcionada à compreensão do
significado das siglas IST e DST, dos sintomas, formas de contágio e riscos causados
por doenças sexualmente, além de orientar sobre o tratamento e prevenção de DST.
Quanto à realização da palestra, percebemos bastante envolvimento e
empenho dos alunos e as relações entre os participantes foram fundamentais para
alcançar os objetivos que traçamos. Durante todo o processo, o papel principal do
palestrante foi de orientar e esclarecer dúvidas sobre o tema.
Na etapa final da intervenção, aplicamos o pós-questionário, no total de 84
participantes, que instigava sobre o aprendizado adquirido e, fundamentado por uma
análise descritiva e uma análise inferencial, esta via teste de hipótese para
comparação das proporções de respostas positivas dos questionários, afirma-se que
a utilização da dinâmica que propomos foi válida, pois o grau de entendimento e
conhecimento dos alunos participantes da pesquisa foi satisfatório.
Pelo exposto acima, finaliza-se este trabalho afirmando que essa experiência
proporcionou uma importante contribuição para o crescimento educacional e social de
nossos educandos. No entanto, ainda se tem muito a falar sobre este assunto.
Precisa-se esclarecer as dúvidas existentes, por exemplo como trabalhar educação
sexual de maneira informal nas escolas, levar a discussão desse tema para regiões
de precariedade educacional que sofrem ainda mais por falta de informações,
trabalhar de forma interdisciplinar com outras áreas e ainda promover a extensão
dessa discussão com as famílias.
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CAPÍTULO 03
UTILIZAÇÃO DO PBL (PROBLEM BASED LEARNING) COMO METODOLOGIA DE
ENSINO APOIANDO-SE EM PESQUISA DE MESTRADO COMO EVIDÊNCIA
PARA REFLEXÃO DOS OBJETIVOS DA AGENDA 2030
José Donizeti de Oliveira
Professor/Mestre em Educação, Engenheiro de Produção da ETEC 030 Antônio de
Pádua Cardoso / Batatais, SP, Unidade do Centro Paula Souza.
Rua Arthur Lopes de Oliveira, 1087, Riachuelo, Batatais, SP, 14315-108 - Brasil
E-mail: jose.oliveira214@etec.sp.gov.br
RESUMO: Atualmente algumas escolas e professores, diante das dificuldades
enfrentadas em sala de aula para conseguir a atenção e, consequentemente, os
interesses de seus alunos, tem buscado algumas alternativas aos métodos
convencionais de ensino, e uma delas é por meio da utilização do método
Aprendizagem Baseado em Problemas, ou Problem-based Learning - PBL, em inglês.
Desta forma este trabalho tem como objetivo mostrar a importância da aplicação desta
metodologia de ensino, em especial, mostrar o que está pode trazer para todos os
níveis da educação na busca de soluções para os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, presentes na Agenda 2030, assim como os professores podem
promover uma reflexão dos estudantes sobre essas propostas e buscar soluções. Os
resultados esperados são aqueles que possam trazer para todos os níveis de ensino
agregação de valores pessoais por meio de experiências vivenciadas nessas
dinâmicas em sala de aula. Sabe-se que uma das metas do Centro Paula Souza é
proporcionar aos seus alunos além de uma formação profissional, prever que este
tenha oportunidades para, além do desenvolvimento científico e tecnológico, realizar
exercícios de cidadania. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica em
Teses, Dissertações e ou Artigos da história, origem, aplicações e resultados do PBL
que possam servir de base para que se possa refletir como a educação pode contribuir
para o conhecimento, disseminação dos objetivos da Agenda 2030, assim como
evidenciar exemplo de pesquisa de mestrado em 2019 que mostra resultados obtidos
de um estudo realizado sobre a formação da mulher em cursos técnicos. Com essa
proposta, busca-se criar um ensino problematizador, que possa preparar o aluno não
só para o mercado de trabalho, mas para uma sociedade melhor que busca diminuir
as diferenças em todos os níveis. Para se conseguir ótimos resultados nos métodos
PBL, serão necessários esforços de todos os atores envolvidos neste método,
atuando como mediador, o professor, o estudante como principal responsável por sua
aprendizagem e a escola colaborando para que a proposta de abordagem seja
realizada.
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem baseada em problemas; Agenda 2030;
Aprendizagem; Educação; Desigualdades.
ABSTRACT: Currently some schools and teachers, faced with the difficulties faced in
the classroom to get the attention and, consequently, the interests of their students,
have sought some alternatives to conventional teaching methods, and one of them is
through the use of Problem-based Learning - PBL. Thus, this work aims to show the
importance of applying this teaching methodology, especially to show what it can bring
to all levels of education in the search for solutions to the UN's 17 Sustainable
Development Goals, present in the 2030 Agenda, as well as how teachers can promote
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student reflection on these proposals and search for solutions. The expected results
are those that can bring to all levels of education the aggregation of personal values
through experiences lived in these classroom dynamics. It is known that one of the goals
of the Paula Souza Center is to provide its students not only with a professional
education, but also to provide them with opportunities to exercise citizenship, in
addition to scientific and technological development. The methodology used was the
bibliographic research in Theses, Dissertations and or Articles of the history, origin,
applications and results of PBL that can serve as a basis for reflection on how
education can contribute to knowledge, dissemination of the goals of Agenda 2030, as
well as highlighting example of master's research in 2019 that shows results obtained
from a study conducted on the training of women in technical courses. With this
proposal, we seek to create a problematizing teaching that can prepare the student not
only for the job market, but for a better society that seeks to reduce differences at all
levels. In order to achieve great results with PBL methods, the efforts of all the actors
involved in this method will be necessary, the teacher acting as mediator, the student as
the main responsible for his/her learning, and the school collaborating so that the
proposed approach can be carried out.
KEYWORDS: Problem-based learning; Agenda 2030; Learning;
Inequalities.
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1. INTRODUÇÃO

Sendo professor de uma das escolas do Centro Paula Souza a ETEC 030
Antônio de Pádua Cardoso do município de Batatais, tendo concluído mestrado em
Educação no final de 2019 na Universidade Moura Lacerda na cidade de Ribeirão
Preto e querendo continuar contribuindo em pesquisas cientificas para nossa
instituição daí o interesse em participar do 7° Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e
Tecnológico do Centro Paula Souza que neste ano de 2020 tem como tema:
“Reflexões sobre as Transformações no Mundo – Agenda 2030 – Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável no Plano Pedagógico”.
Esse autor escolheu como linha de pesquisa o eixo temático abaixo:
1) Utilização de PBL (Problem Based Learning) na busca de soluções para
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Este eixo
temático reflete sobre as possibilidades que a Aprendizagem Baseada em
Problemas pode trazer para todos os níveis da educação na busca de
soluções para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
presentes na Agenda 2030. Como os professores podem promover a
reflexão dos estudantes sobre as questões propostas e buscar soluções.

A escola ideal é aquela que busca atender as necessidades, ritmos, interesses
dos alunos num ambiente de acolhimento social e integração social (LIBÂNEO, 2015).
Para Almeida (2015), o desafio que tem hoje o docente universitário,
juntamente com o professor do ensino técnico, situa-se em conseguir se colocar como
mediador das aprendizagens dos alunos.
Segundo Pacheco (2005), na atualidade, verifica-se que o campo curricular
pode voltar a ser declarado moribundo, morto na sua tentativa de esclarecer os
argumentos e de sugerir os caminhos ideais para a organização dos projetos para
formação tanto profissionais quanto para a formação do cidadão.
De acordo com Saviani (2007), podemos considerar aqui a teoria que veio dar
base para o lema pedagógico “aprender a aprender” desta forma, com tantas
mudanças ocorridas tanto tecnológicas quanto comportamentais, é impossível
conseguir os mesmos resultados com os alunos na atualidade com os mesmos
procedimentos metodológicos utilizados em sala de aulas, décadas atrás.
Tullio (2017) cita que a Aprendizagem Baseada em Problemas, traduzido do
inglês Problem-Based Learning (PBL), é uma abordagem pedagógica baseada na
utilização de problemas reais com o objetivo de ensino-aprendizagem, na proposta de
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desenvolver o pensamento crítico, resolução de problemas e adquirir conhecimentos
importantes na área estudada.
Ainda de acordo com Tullio (2017, p. 23), relata que “o ato de aprender deve
partir dos próprios estudantes, ou seja, a iniciativa lhes cabe. O professor deve atuar
como um guia, mas a energia propulsora deve partir dos que aprendem”.
A aprendizagem baseada em problemas faz do aluno o agente da própria
educação dentro de uma dinâmica de grupo que consiste em pegar o conteúdo de
qualquer disciplina e problematizá-lo.
A justificativa desta pesquisa está relacionada aos modelos de ensino e
aprendizagens que têm surgido nos tempos atuais, e poder contar com eles
principalmente para trabalhar as questões sociais tão importante quanto as proposta
na Agenda 2030, principalmente no que tange as questões de desigualdades que
ainda estão enraizadas na nossa educação e, consequentemente, em nossa
sociedade.
Segundo Andrade, Faustino e Mendes (2018), o aluno, sendo considerado o
eixo do ensino e aprendizagem, é provocado a dar soluções a problemas com seus
prévios saberes, somando novos conhecimentos junto com postura autônoma e
crítica, possibilitará que durante sua permanência na escola, e também após, terá
condições de propor mudanças de postura na sociedade frente a várias dificuldades,
em especial no combate aos problemas sociais.
Nogueira e Leal (2018) relatam em seus estudos sobre Teorias de
aprendizagem, onde, Piaget faz importantes revelações de que não há como
desconsiderar as suas descobertas a respeito de que o desenvolvimento humano
ajudam os professores na metodologia de ensino e aprendizagem dos discentes,
sendo assim, essas descobertas viabilizam ao professor conceber atividades
compatíveis aos estágios em que esses estudantes se encontram, objetivando levalo do equilíbrio ao desequilíbrio e novamente ao equilíbrio estabelecendo
desenvolvimentos cognitivos através de desafios e de situações problemas.
Furtado (2018, p. 7) relata que “o documento “Transformando Nosso Mundo: A
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, reconhece a importância
fundamental da redução de desigualdades” o que vem ao encontro com a proposta
do Centro Paula Souza trazendo esse tema a ser debatido no 7° SEMTEC e também
propondo levá-lo ao conhecimento dos alunos da instituição utilizando-se para tal, o
método PBL.
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2. OBJETIVO

Utilizar a abordagem pedagógica PBL (Problem Based Learning) em sala de
aula para que os alunos possam conhecer e refletir sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Como complemento ao objetivo exposto, especificamente estão:
- Apresentar para reflexão resultados da pesquisa realizada na dissertação de
mestrado do autor desse artigo que teve como propósito conhecer quais foram os
desafios para a inserção da mulher nos cursos técnicos em mecânica, nos anos de
2001, 2009 e 2017 em uma escola técnica do Centro Paula Souza de um município
do Estado de São Paulo.
- Propor a mensuração do progresso obtido até o presente momento na
questão desigualdades que faz parte do objetivo de número 4 Educação, entre outros
da referida agenda.
- Criar possibilidades de preparar os alunos para as novas exigências
mundiais, habilitando-os a serem mais críticos, dinâmicos e criativos, deixando formas
antigas de armazenar e reproduzir.
- Proporcionar exercícios de cidadania onde possam interagir com os demais
de forma harmônica, respeito às diferenças e ao meio ambiente etc.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com Minayo (2009), metodologia é a trilha do pensamento e a prática
realizada na abordagem da realidade e o Método é a teoria da abordagem. A referida
autora entende a Pesquisa como atividade básica da ciência na sua indagação e
edificação da realidade, é ela, a Pesquisa, que estimula a atividade de ensino e a
nutre e atualiza diante da realidade do mundo.
Ainda segundo Minayo (2009, p. 50) “há uma enorme variedade de fontes que
um projeto pode utilizar: livros, capítulos de livros, artigos de revistas cientificas,
revistas

leigas,

jornais,

documentos

oficiais,

informações

pessoais,

teses,

dissertações, monografias, textos não publicados, bancos de dados entre outros”.
De acordo com Cervo e Bervian (2004), as aprendizagens exploratórias
apontam propósitos e buscam o máximo de conhecimentos a respeito de certos
problemas, executando descrições reais de acontecimentos com a finalidade de
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desvendar as ligações existentes entre os elementos integrantes da mesma.
Sendo assim, para este trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica em livros,
teses, dissertações e artigos relacionados ao mesmo assunto que possam contribuir
e que permitam fazer análise dos métodos “Aprendizagem baseada em problemas”,
dos objetivos da Agenda 2030 e fazer relação de quanto avançamos até o momento
na Educação no item 4, sobre as desigualdades em especial da figura feminina nos
cursos técnicos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como o eixo temático escolhido é a abordagem realizada pelos professores
com o propósito de promover uma reflexão dos alunos sobre os 17 objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU, presentes na Agenda 2030 por meio da
Aprendizagem Baseada em Problemas, pretendeu-se com esse artigo apresentar
como exemplo de resultado uma pesquisa de mestrado realizada pelo autor sobre os
desafios da mulher no curso técnico em mecânica e no mercado de trabalho, em uma
das ETECs do Centro Paula Souza para reflexão de como está a educação, neste
período pesquisado, promovendo discussão baseado nas propostas dessa agenda,
além de verificar o quanto é necessário caminhar para que as dificuldades
apresentadas pelas mulheres pesquisadas sejam efetivamente eliminadas nos
próximos anos.
Em seguida está representado no Quadro 1, os dados da pesquisa de
mestrado.

Quadro 1 – Resultado da pesquisa de mestrado

Apresentação dos resultados de pesquisa da dissertação de mestrado
Tema: Os desafios para a inserção da mulher nos cursos técnicos em mecânica e no
mercado de trabalho
Período pesquisado: 1974 a 2017
Ano em que foram encontradas matrículas de mulheres no
referido curso
Período

Ano

Quantida
de

Primeiro
ano

200
1

1
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Segundo
ano

200
9

2

Terceiro
ano

201
7

4

Algumas respostas das mulheres pesquisadas
1 - Preconceito por parte das meninas dos outros cursos.
2 - Sociedade recebe muito mal uma aluna que fez o curso técnico em Mecânica.
3 - Há preconceito por parte dos empregadores.
4 - Os homens são mais procurados por isso recebem maior salário.
5 - Há poucas oportunidades de emprego após o curso.
6 - Até mesmo por parte da minha família tinha preconceito.
7 - Já trabalho na área, mas o salário é inferior ao de quem faz o mesmo (homem).
Fonte: Oliveira (2019).

Segundo Nogueira e Leal (2018) citam Piaget, cuja teoria tem como objetivo o
sujeito epistêmico, o indivíduo em seu estágio de construção de conhecimento. Ao
estudar sobre esse método no decorrer do processo de construção do conhecimento
humano, Piaget se baseou na relação entre sujeito e os meios físico e social,
sugerindo que se estabelecem contínuas relações entre si, nas quais um constitui o
outro e ambos se transformam mutuamente.
Ainda de acordo com Nogueira e Leal (2018, p. 138):
Muito além do que Piaget poderia imaginar ou mesmo desejar, sua
concepção construtivista de desenvolvimento intelectual invadiu as escolas
no mundo e em especial no Brasil, a partir da década de 1980, quando o
chamado construtivismo piagetiano se espalhou e se popularizou na
educação brasileira.

Lima (2018, p. 26) relata que “a metodologia ativa de aprendizagem usa a
problematização como estratégia de ensino-aprendizagem para despertar o interesse
do aluno”. Por meio de determinado problema se detém, se analisa, se reflete e se
efetuam descobertas e soluções.
A aprendizagem baseada em problemas (PBL), é um método de instrução que
tem como proposta o uso de problemas reais com o objetivo de estimular o
desenvolvimento do pensamento crítico e habilidades para soluções desses
problemas (RIBEIRO; MIZUKAMI, 2005).
De acordo com Furtado (2018, p. 25):
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A Constituição Federal prevê no artigo 6º, que ‘são direitos sociais a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados’ (BRASIL, 1988). No entanto, a
despeito das disposições constitucionais, as estatísticas mostram que há
grupos que são frequentemente privados desses e de outros direitos,
caracterizando a forte desigualdade social, econômica e política brasileira. O
debate acerca das causas, efeitos e eventuais soluções para a redução
dessas desigualdades é intenso e bastante rico, o que mostra que seu
alcance não passa por soluções simples ou reduzidas.

Na citação acima descrita, a autora foi enfática ao trazer esclarecimentos
importantes de direitos sociais que estão previstos na Constituição Federal brasileira,
mas que ainda não se mostram palpáveis perante aqueles que ansiosos os aguardam.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a adoção da Agenda 2030, criando os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), gerou-se muitas expectativas, e se tratando de uma agenda
robusta e ambiciosa, muito maior do que aquela que a antecedeu, dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM), foi ladeada de muitas esperanças, principalmente
pelo destaque que proporciona à dimensão social, apontando a erradicação da
extrema pobreza como o maior desafio global, destacando a desigualdade como
obstáculo ao desenvolvimento, se identificando com a realidade brasileira que
enfrenta, há muito tempo, grandes problemas no que tange ao tema desigualdades.
Pretende-se que até 2030, segundo os objetivos da Agenda, que os países
consigam empoderamento e garantam a inclusão social, econômica e política de
todos, ou seja, sem levar em conta idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem,
religião, condição econômica ou outra. Dada a devida importância dessas propostas
resolveu-se com esse artigo, levar ao conhecimento dos alunos, os 17 objetivos da
agenda 2030, por meio da metodologia PBL, trazendo para reflexão um fato real que
é a pesquisa de mestrado em Educação, cujo tema “os desafios para a inserção da
mulher nos cursos técnicos em mecânica e no mercado de trabalho”, que possibilitará
ao estudante, relacionar os dados obtidos com as propostas da agenda, se posicionar
em relação principalmente a aceitação da mulher em um ambiente, que até tempos
atrás, era exclusivamente masculino.
Neste contexto, tanto o aluno quanto o professor poderão, após a reflexão, ser
agentes de mudanças na sociedade em geral, buscando um efetivo cumprimento das
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metas dessa agenda não só no papel. Também sugere-se que outros estudos
similares a este da dissertação apresentada, sejam realizados, e possam contribuir
para outros debates em sala utilizando-se da ferramenta PBL, permitindo que o aluno
e o professor tenham subsídios para, efetivamente serem críticos e se posicionarem
sobre os verdadeiros resultados obtidos com a Agenda 2030 na escola e na
sociedade.
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CAPÍTULO 04
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM LIVRO PARADIDÁTICO PARA ENSINO E
APRENDIZAGEM DE ASPECTOS HISTÓRICOS ASSOCIADOS À DESCOBERTA
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E-mail: gcaraujo@uneb.br
RESUMO: Este trabalho relata as etapas de construção, aplicação e avaliação de um
material paradidático (PD) intitulado: “Descoberta dos Compostos de Coordenação:
Uma Breve Abordagem Histórica”. Este consiste de um livro impresso que, também,
traz duas proposições de atividades lúdicas. A primeira é a cruzadinha e a segunda é
o jogo quiz, perfazendo um total de seis atividades além da leitura. Este, visa contribuir
no processo de ensino e de aprendizagem de aspectos históricos associados à
descoberta dos compostos de coordenação (CC), estimulando a prática da leitura no
Ensino Superior através de uma abordagem contextual e do uso da ludicidade. O PD
foi aplicado em duas turmas montadas, do curso de licenciatura em química da
Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Durante a aplicação percebemos que os
alunos ficaram entusiasmados e bastante envolvidos. Isto resultou em um processo
de aprendizagem de forma divertida e prazerosa através da dinâmica adotada.
Concluímos que o PD produzido é promissor para contribuir no processo de ensino e
de aprendizagem de aspectos históricos associados à descoberta dos CC. Que pode
estimular a prática da leitura dos estudantes do ensino superior através de uma
abordagem contextual e com o uso da ludicidade.
PALAVRAS-CHAVE: Livro Paradidático; Aspectos Históricos; Descoberta de
Compostos de Coordenação; Prática da Leitura; Ludicidade.
ABSTRACT: This work reports the stages of construction, application and evaluation
of a paradidatical material (PD) entitled: “Discovery of Coordination Compounds: A
Brief Historical Approach”. This consists of a printed book that also brings two
propositions of recreational activities. The first is the crossword puzzle and the second
is the quiz game, making a total of six activities in addition to reading. This aims to
contribute to the teaching and learning process of historical aspects associated with
the discovery of coordination compounds (CC), stimulating the practice of reading in
Higher Education through a contextual approach and the use of playfulness. The PD
was applied in two classes assembled, in the chemistry degree course at the State
University of Bahia - UNEB. During the application we noticed that the students were
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enthusiastic and very involved. This resulted in a fun and enjoyable learning process
through the adopted dynamics. We conclude that the produced PD is promising to
contribute to the teaching and learning process of historical aspects associated with
the discovery of CC. That can stimulate the reading practice of higher education
students through a contextual approach and with the use of playfulness.
KEYWORDS: Paradidactic Book; Historical Aspects; Discovery Of Coordination
Compounds; Reading Practice; Playfulness.
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1. INTRODUÇÃO

Uma das causas associadas às dificuldades dos estudantes na compreensão
dos conteúdos de química é atribuída a um sistema complexo do conhecimento e a
forma pela qual ele é abordado. Muitas vezes, relacionamos as dificuldades de
aprendizagem ao modo fragmentado e descontextualizado de se ensinar os conceitos
presentes na química (MENESES; NUNEZ, 2018).
Atreladas a essas dificuldades relacionadas ao entendimento químico, existem
também aquelas oriundas da leitura. Nesta perspectiva, Melo (2014) afirma que:
[...] O processo da leitura [...] baseia-se na importância do ato de ler, cujos
objetivos são revigorar as consequências de sua prática habitual gerada
pelo indivíduo que tem domínio sobre ela” (MELO, 2014, p.1).

Neste sentido, estimular a leitura dos estudantes é de suma importância para
a construção do aprendizado, despertando pequenos estímulos de conscientização e
aprimoramento para impactar na constituição da escrita e no modo de influenciar na
comunicação do leitor (SANTOS et al., 2020). Além de que, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, seção III, aponta:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.

Ou seja, a leitura deve ser bem exercida para a maior compreensão do cidadão
e maior desenvolvimento deste na sociedade (MIGUÊZ; PEREIRA; ARAUJO, 2019).
Por outro lado, sabemos que, poucos jovens têm interesse pela leitura e a
desenvolvem com prazer (SALI, 2016). Neste contexto, cabe salientar que o interesse
está ligado diretamente ao “eu, ou a identidade”, ou como afirma Meheirie (2002):
[...] A especificidade do sujeito, que aparece como produto das relações do
corpo e da consciência com o mundo, é consequência da relação dialética
entre objetividade e subjetividade no contexto social. Fazendo-se na
pluralidade do contexto, o sujeito, como singularidade humana, está tecido
no mundo e caracterizado por uma situação específica [...] (MEHEIRIE,
2002, p. 35).

Assim, coexiste a busca para diminuir os fatores que influenciam a falta de
interesse pelas atividades escolares (dentre elas, leitura) e tornar o ensino agradável
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tanto para os alunos quanto para os professores. Dessa maneira, a utilização de
recursos metodológicos, que tornem o trabalho educacional (praticado nesse
ambiente) mais dinâmico e prazeroso, pode ser a saída para um processo de ensino
e de aprendizagem efetivo (KIYA, 2014).
Então, uma das possibilidades presentes nessa gama de recursos, e como
estratégia de ensino, é o uso de materiais didáticos. Estes contribuem tanto para
despertar o interesse dos alunos pelas atividades da escola quanto para melhorar o
desempenho dos mesmos, facilitando a aprendizagem (ARAUJO; MATOS;
CARVALHO, 2019).
Assim, existem profissionais na área de educação que defendem a utilização
de jogos e atividades lúdicas como ferramentas facilitadoras do processo de ensino e
de aprendizagem (KIYA, 2014). Eles têm entendido que os jogos e atividades lúdicas
são relevantes, pois envolvem, motivam e despertam o interesse do estudante pelo
conteúdo, tornando a aula mais dinâmica e mais interessante (MESSEDER;
MORADILLO, 2016). Cabe destacar, ainda, que o jogo pode auxiliar no
desenvolvimento de aspectos morais (aprender a perder, a não trapacear, por
exemplo), pois o aluno se submete às regras ao jogar (MESSEDER; MORADILLO,
2016). Logo, essas atividades estão cada vez mais presentes na sala de aula.
Para Luria (1987), a aprendizagem em si tem extrema relevância, pois é o
processo de apropriação da experiência produzida pela humanidade através dos
tempos que permite a cada homem a aquisição das capacidades e características
humanas, assim como a criação de novas aptidões e funções psíquicas. De acordo
com a nova ênfase educacional, a tendência pende a se afastar do professor como
única fonte do conhecimento e é centrada na aprendizagem, tendo o professor como
o coautor do processo de aprendizagem dos alunos (LURIA, 1987).
É importante destacar também que a aprendizagem é o conhecimento
construído e reconstruído continuamente (FARIA, 1989). Uma possível indicação para
contornar a dificuldade na aprendizagem de conteúdos relacionados aos compostos
de coordenação seria a produção de novos materiais educacionais (didáticos ou
paradidáticos) para dar suporte ao conhecimento químico e ao caminho a ser
percorrido para se alcançar tal conhecimento.
Nessa perspectiva, Denise Bandeira (2009) afirma que materiais didáticos (MD)
podem ser definidos, como produtos pedagógicos utilizados na educação e,
especificamente, como materiais instrucionais elaborados com finalidade didática.
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Ainda nesta ótica, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) consideram que
materiais paradidáticos (MP) são aqueles que muitas vezes trazem temas transversais
– que não são aprofundados no livro didático – e enriquecem a sequência didática e
as aulas elaboradas pelo professor (SOUZA, 2012). Esses também exercem a função
de oportunizar aos professores o desenvolvimento de trabalhos voltados para valores,
tais como: ecologia e meio ambiente, dentre outros (SOUZA, 2012).
Segundo Laguna (2012), os livros paradidáticos “[...] Nasceram das discussões
sobre a necessidade de autores brasileiros produzirem para crianças e jovens
buscando formar, através deles, o desejo, o gosto e o prazer de ler [...]” (LAGUNA,
2012, p. 48).
Reconhecemos, portanto, que o livro paradidático apresenta uma linguagem
mais acessível aos alunos. Nesse sentido, de acordo com Zamboni (1991), os livros
paradidáticos, na forma de uma “nova cultura livresca”, teriam surgido com a “[...]
finalidade de complementar o livro didático, subsidiar o trabalho docente e oferecer ao
professor e aos alunos novas abordagens a respeito dos temas estudados e/ou propor
outros” (ZAMBONI, 1991, p. 2). Cabe destacar que também podemos observar que o
caráter lúdico está associado à forma de sua elaboração (leveza na linguagem).
Contudo, sabemos que muitas vezes o conceito de lúdico está impregnado apenas
com o pensamento de jogos e devemos superar isto. Em adição, temos que levar em
conta que adicotomia entre diversão e aprendizagem segue uma linha tênue (CUNHA,
2012). Dessarte, precisamos de uma ação satisfatória no sentido que permita avaliar se
o objetivo determinado para o MD (neste caso, paradidático - MP) foi alcançado.
Sob essa ótica, foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre MDs descritos nas
revistas seguintes: Química Nova na Escola, Química Nova e Investigações no Ensino
de Ciências. Assim, verificamos que poucos artigos abordavam educacionalmente a
área de química inorgânica e particularmente poucos focalizavam nos estudos dos
compostos de coordenação, formados por metais de transição. Vale ressaltar,
também, que achamos entre os poucos encontrados, apenas dois artigos que
apresentavam sua importância histórica definida, em outras palavras, utilizavam uma
abordagem contextual (MATTHEWS, 1995). Quando isto acontece podemos dizer que
o ensino de ciências está se caracterizando pela historicidade (MATTHEWS, 1995).
Neste sentido, a carência de trabalhos conduzidos com compostos de coordenação,
envolvendo uma abordagem contextual (historicidade), fomentou o desejo de busca
pela construção de um MD que ajudasse a diminuir essa carência.
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Cabe destacar que nas últimas décadas alguns estudos apontam vários
problemas presentes no Ensino de Ciências (EDSON; LOPES; MENDONÇA;
ARAUJO, 2014). Entre estes podemos destacar a carência de discussões sobre a
História e Filosofia das Ciências (HFC) no Ensino de Ciências (EC) e na formação de
professores dessa área. A HFC defende uma educação na qual sejam discutidos
aspectos históricos, filosóficos, tecnológicos e éticos. Estes aspectos são
considerados primordiais para a construção de um conhecimento - indispensável para
uma visão mais investigativa e humanística - sobre a Natureza da Ciência
(MATTHEWS, 1995). Esse tipo de abordagem além de proporcionar um ensino mais
eficiente do conhecimento científico, também contribui ativamente na melhoria da
formação dos professores, visando uma epistemologia histórica no EC (MATTHEWS,
1995).
Assim, quando esse tipo de abordagem é utilizado, em um prisma de trabalho,
são reveladas grandes contribuições na formação de professores de Química e ainda
mais na dos alunos. Pois interligamos valores históricos no decorrer do descobrimento
e desenvolvimento dos conceitos, possibilitando uma aprendizagem mais significativa
e mais rica em detalhes (MATTHEWS, 1995). Podemos citar, por exemplo, quando
relacionamos a aplicabilidade dessa abordagem no estudo dos Compostos de
Coordenação (CC). Desse modo, durante a etapa de concepção de um novo MD
surgiram outras questões como:
(i) Qual será a importância dessa abordagem no estudo desse conteúdo
(compostos de coordenação - CC) e a importância de se trabalhar esse conteúdo
(CC)?
(ii) Qual foi o primeiro uso de CC? Quando foram descobertos os CC? Qual foi
o primeiro CC?
Tais respostas são difíceis de obter pela ausência de MDs elaborados com
essa visão (ou possivelmente pela dificuldade de materiais existentes não terem sidos
passados adiante). Estes aspectos podem acabar descartando a importância do
estudo de ciências pela historicidade. Mesmo tendo em conta que uma investigação
histórica do desenvolvimento da ciência é extremamente necessária, a fim de que os
princípios que guardam sua trajetória não se tornem um sistema de preceitos apenas
parcialmente compreendidos ou, o que é pior, um sistema de pré-conceitos. Logo, a
investigação histórica não somente promove a compreensão daquilo que existe agora,
mas também nos apresenta novas possibilidades (MATTHEWS, 1995).
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Diante do exposto, este trabalho tem a finalidade de descrever a produção e
avaliação de um material paradidático intitulado: “Descoberta dos Compostos de
Coordenação: Uma Breve Abordagem Histórica”. O material proposto foi desenvolvido
com o intuito de contribuir no processo de ensino e de aprendizagem de aspectos
históricos associados à descoberta de compostos de coordenação, estimulando a
leitura dos estudantes do Ensino Superior através de uma abordagem contextual e do
uso da ludicidade. Sendo assim, o livro impresso traz duas proposições de atividades
lúdicas. A primeira é a cruzadinha e a segunda é o jogo quiz, perfazendo um total de
seis atividades além da leitura.

2. MATERIAIS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO LIVRO PARADIDÁTICO
O livro “Descoberta dos Compostos de Coordenação: Uma Breve Abordagem
Histórica” foi construído utilizando os seguintes materiais: papel ofício e couché com
brilho, tamanho A5, com a finalização da sua impressão em uma gráfica. Inicialmente,
fez-se o esboço da capa, para montagem de um mapa que seguisse uma trilha
cronológica, e a finalização do seu desenho (Figura 1) foi realizada com auxílio do
programa Corel Draw, para ajustes gráficos e coloração. Em seguida, usou-se o
programa Word para a produção textual, que contou com uma revisão da literatura
(unindo o uso de livros, jornais, biografias e artigos).

3. CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DO LIVRO PARADIDÁTICO

Para a criação do texto do material paradidático (PD), baseado numa
abordagem contextual, o primeiro obstáculo encontrado foi a dificuldade de localizar
informações

históricas

presentes

no

desenvolvimento

dos

compostos

de

coordenação. Pois muitos dos livros utilizados atualmente não contêm uma
trajetória de fatos históricos tão bem esclarecida e argumentada. Existem somente
citações muito superficiais abordando levemente seu descobrimento.
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Figura 1 – Imagem da trilha cronológica (Capa do livro).

Fonte: Os autores.

Contudo, em livros (biografias, diários, jornais e artigos) mais antigos, entre
1798 a 1930, mais específicos para a área da química (e de compostos de
coordenação), foi possível encontrar informações e obter essa transposição histórica.
Dessa maneira, tornou-se viável ajudar os estudantes a apreender sobre aspectos
históricos, políticos e sociais (que culminaram em descobertas “acidentais” ou
previamente planejadas). Para isso, também, foi pensado primeiramente em uma
trilha cronológica (Figura 1) de modo que o leitor consiga observar por onde ele estaria
“passando” historicamente, seguindo esta trilha. Com isso, evoluímos para o segundo
ponto, sendo este: “como deixar uma abordagem contextual mais leve e interessante”
para os estudantes que não têm o hábito de ler e gostam pouco de história (ou uma
forma de prender a atenção dos estudantes diretamente ao conteúdo abordado),
como sugeriu Laguna (2012).
Nesse ponto, entra a ludicidade, mas não somente a ludicidade relacionada às
atividades lúdicas, cujos jogos têm sido amplamente discutidos. Mas, sim, a ludicidade
presente na leveza da linguagem e das informações contidas no livro paradidático,
conseguindo, assim, capturar a atenção do leitor.
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O material paradidático produzido se encaixa na definição de livro, de acordo
com as normas para livros da NBR 6029 (2006). Nele, estão contidas duas propostas
de atividades, sendo elas, respectivamente, a cruzadinha e o jogo quiz, totalizando
seis atividades lúdicas além da leitura. Assim, o terceiro ponto é o da construção da
cruzadinha, com dicas para preenchê-las e de seu gabarito, conforme Figuras 2, 3 e 4.
Ela é semelhante às cruzadinhas presentes em revistas (e outros), em que se foi
pensada, a princípio, como uma atividade lúdica individual, pois o livro em si carrega
diversos aspectos históricos que podem apresentar diferentes níveis de assimilação
para cada leitor. Isto considerando que o leitor enquanto indivíduo apresenta sua
subjetividade e interesses inerentes à sua identidade (MAHEIRE, 2002). Dessa forma,
vários leitores podem achar aspectos interessantes diferentes no texto, ou pelo
menos, se é pensado nisso, e como meio de focalizar este efeito de uma forma não
aleatória. Então, foram construídas as três cruzadinhas (elencando palavras
importantes no corpo textual do livro) e os seus três respectivos gabaritos.
Com isso, evoluímos para o quarto ponto, sendo este o da elaboração dos três
jogos, quiz, e seus componentes (regras e respostas) conforme as Figuras 5 e 6. O
quiz consiste de uma atividade lúdica em grupo, em sua tradução quiz, significa
interrogatório, exame oral, questionário, entre outros. Então, este é um termo
estrangeiro que define um tipo de jogo, em que pode participar tanto grupo de muitas
pessoas como participantes individuais, que devem acertar a maior quantidade de
respostas para ganhar.
Figura 2 – Exemplo de Cruzadinha (número 2) utilizada.

Fonte: Os autores.
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Figura 3 – Exemplo de dicas para preencher a Cruzadinha (número 2) utilizada.

Fonte: Os autores.

Figura 4 – Exemplo de Gabarito da Cruzadinha (número 2) utilizada.

Fonte: Os autores.
Figura 5 – Quiz (número 1) usado no MP (Esq
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Figura 6 – Gabarito relacionado ao Quiz (1)(Direita).

Fonte: Os autores.

Assim, em um quiz, por norma, os concorrentes devem responder às perguntas
apenas com um termo afirmativo ou negativo, como por exemplo “certo ou “errado, “sim”
ou “não”, ou com conceitos, significados, explicações, etc. Tal enquete proporciona
uma ação mais movimentada com um grupo maior de pessoas, necessitando da
atuação de regras bem estabelecidas, visto que as interações de diversas
personalidades em um amplo contexto da atividade lúdica podem trazer fuga
exagerada da proposta idealizada pelo criador da atividade. Logo, as regras surgem
para dar maior controle à situação planejada e o encaminhamento direto para o
objetivo traçado.
Após a finalização do material, foi possível observar que o mesmo poderia
servir não só assumindo um papel introdutório, revelando como os compostos de
coordenação foram descobertos, mas também com o caráter de recapitulação. Ambos
usando a contextualização para fins diferentes (elencando aspectos históricos) e no
caso da revisão, abordando aspectos já vistos no curso (por exemplo, nomenclatura
dos compostos de coordenação). Contudo, ambas as atividades lúdicas propostas
podem ser opcionais, pois a forma em que se foi pensada inicialmente limita a
diversidade de opções de uso do MP. Assim, outra dinâmica de aplicação para ambas,
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por exemplo, seja uma atividade para casa, um estudo dirigido, discussões em cima
dos questionários, possíveis atividades sobre as nomenclaturas presentes no livro,
entre outras além das pensadas.
Portanto, o livro elaborado consiste de sessenta (60) páginas e está divido em
três (03) partes, com grau crescente de dificuldade. A primeira parte aborda acerca da
variação de cores dos compostos de coordenação, mostrando como o primeiro
composto foi descoberto (alizarina) e os contextos históricos (Figura 7 e 8) que
permearam o seu descobrimento. Ainda nesta etapa do livro discorremos a respeito
da fabricação e desenvolvimento dos corantes sintéticos por Michel-Eugène Chevreul,
envolvendo a proposta da lei do contraste simultâneo, também elaborada por este
pesquisador. Com esta, ele pôde concluir que o problema nas variedades de cores e
tons não era químico por natureza, mas sim ótico.
Figura 7 – Trecho da descoberta da Alizarina, pág. 3, do livro construído (Esquerda).
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Figura 8 – Trecho da origem do nome dado aos soldados ingleses até ao século XIX, pág. 4, do
livro construído (Direita).

Fonte: Os autores.

A segunda parte do livro está relacionada com o descobrimento de novos
compostos de coordenação, mesmo que acidentalmente, como a descoberta do azul
da Prússia (Figura 9). Este fato destaca a forma contaminada, como o seu nome foi
originado e formas atuais de utilização. Cabe sinalizar que na mesma parte do livro se
retrata o descobrimento das aminas de cobalto.
Figura 9 – Trecho sobre a descoberta do Azul da Prússia, página 14, retirado do livro paradidático
construído.

Fonte: Os autores.

Na Terceira parte, destacamos novos compostos descobertos como o sal
de Vauquelin, o sal de Zeise, o sal de Magnus, conquistas relacionadas à
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dissertação de Gibbs e Genth. Estes estudiosos contribuíram essencialmente para
a determinação das propriedades analíticas, preparação e dados analíticos de 35 sais
de cobalto de amina.
Eles também conseguiram fazer uma ligação entre os resultados obtidos por
eles e aqueles obtidos pelos cientistas anteriores (Figura 10).
Figura 10 – Trecho sobre contribuições de Gibbs e Genth, página 33, retirado do livro para
didático construído.

Fonte: Os autores.

Finalizado o livro, realizou-se a impressão de 06 exemplares em uma gráfica
para as aplicações prévias em turmas de estudantes matriculados no Curso de
Licenciatura em Química, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I.
Dessa forma, após receber as contribuições dos estudantes, fez-se as adaptações
sinalizadas com o intuito de obter uma versão otimizada do livro para poder aplicar em
turmas montadas do Curso de Licenciatura em Química da UNEB.
Primeiramente, na primeira aplicação prévia, pensou-se em uma sequência
didática, em que a dinâmica seria dividida em três partes. Na primeira, começaríamos
com uma aula expositiva dialogada para a abordagem dos conteúdos, visto que seria
uma turma montada. Pois no semestre vigente da UNEB, instituição em que seria
aplicada, não havia sido oferecido o componente curricular em que os compostos de
coordenação são estudados. Na segunda aplicação prévia, repetimos a dinâmica com
o uso do livro seguido da prática das atividades lúdicas (no terceiro momento).
Entretanto, tal dinâmica (incluindo a aula expositiva dialogada), foi evitada como forma
de aplicação final, já que consideramos que material paradidático por si só já alcançava
essa revisão a nível básico.
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4. APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO LIVRO PARADIDÁTICO

Com o material paradidático produzido, o próximo passo foi fazer duas
aplicações em duas turmas montadas com estudantes que já tinham cursado o
componente curricular, que se trabalha compostos de coordenação. A primeira
aplicação (na Turma A), ocorreu na UNEB, em uma turma de 6 alunos e a segunda
(na Turma B) com 5 discentes.
Sendo assim, pensamos em uma nova dinâmica para a primeira aplicação,
que consistia de um contato direto com o MP elaborado e com consulta ao
efetuar as atividades previstas (as Cruzadinhas). Enquanto a segunda houve
consulta ao realizar ambas as atividades (os Quizes também). Portanto, na primeira
aplicação a dinâmica aconteceu em 2 horas e 43 minutos, começando com a divisão
em duas equipes (de três membros). Iniciamos com a explanação para os alunos do
que aconteceria na aplicação. Em seguida foi feita a leitura das regras e na
sequência, coexistam dois momentos reproduzidos em cada etapa do livro. Portanto,
foi feita uma leitura coletiva, com o intuito de ser mais prazerosa e envolver uma maior
quantidade de pessoas no primeiro momento. No segundo momento da aplicação
fizemos a exposição das atividades lúdicas, em que o quiz foi reproduzido em um
projetor sobre a lousa branca de modo que ambas as equipes tivessem as mesmas
chances perante as regras. Vale salientar que, como o grupo de estudantes não
consultaram o MP, foi destinado um tempo para discussão interna entre os integrantes
do seu próprio grupo para sedimentação dos aspectos que eles acharam importantes.
Sendo que esta dinâmica ocorria a cada etapa do livro (num total de 3 etapas), e
finalmente, ao concluir a última etapa, houve a entrega do prêmio para o vencedor e
a distribuição dos questionários para a avaliação da aplicação e do MP.
A segunda aplicação (Turma B), na UNEB, seguiu a mesma sequência, mas
durou 1 hora e 20 minutos. Mas, pela falta de infraestrutura da sala, o quiz foi impresso
e usou- se uma folha de papel, em formato paisagem, para cada pergunta. Assim,
cada questão foi lida e exposta à ampla visão dos alunos, que poderiam consultar a
todo o tempo.

5. RESULTADOS DA APLICAÇÃO E DA AVALIAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO

Na etapa de aplicação do questionário, entregue para a coleta de dados
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.2, p. 12363-12383 feb. 2021

58

preferimos fazer um acordo com os estudantes para que suas identidades não fossem
reveladas. Dessa forma, serão representados pela sigla E (estudante) cujo número,
associado à sigla, indica a numeração do estudante, por exemplo E1 equivale ao
estudante 1.
Durante a primeira e segunda aplicação, notou-se a ampla aceitação do
material paradidático pelos estudantes, correspondendo a extensos momentos de
interação em que as atividades lúdicas apresentaram seu aspecto real de ludicidade.
Ficamos contemplando a suavidade da forma em que o texto era passado e tornandose interativo nas práticas das atividades, que na primeira aplicação possuíam a regra
de não utilizarem o próprio livro como consulta. Também, já se era esperado o
sentimento de competitividade, pois ambas as equipes perseguiam a vitória. Com a
finalização do MP, suas aplicações e coleta de dados através de questionários,
obtivemos os resultados.
No questionário, foram colocadas algumas questões, mas vamos apresentar as
que jugamos ser mais importantes, tais como:
1. No material paradidático proposto, você acredita que a abordagem contextual (o
ensino pela historicidade) trouxe características importantes ao texto contribuindo
para aprendizagem? Justifique.
2. Você considera que as atividades contidas no material paradidático utilizado
contribuíram de forma significativa para a aprendizagem de que maneira?
3. Qual o nível de satisfação você daria ao material paradidático proposto?
4. Quanto aos aspectos do texto, quais você considerou, de um modo geral,
interessantes? Através da análise da pergunta

número

1

(Gráfico

01),

concordamos com os aspectos elencados por Mathews (1995), que defende que a
abordagem contextual apresenta características importantes ao

ensino

e

ao texto contribuindo para aprendizagem. Pois os resultados obtidos indicam que
100% (Turma A e B) dos estudantes afirmaram que a abordagem contextual (o
ensino pela historicidade) trouxe características importantes ao texto contribuindo
para aprendizagem.
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Gráfico 01 – Respostas do questionário de ambas as turmas referentes à questão número 1.
8
Turma 1

6

Turma 2
2
Sim

Não

Fontes: Os autores.

Outro aspecto questionado foi a maneira com que as atividades contidas no
material didático utilizado contribuíram de forma significativa para a aprendizagem
(Pergunta 2, Gráfico 02). Os resultados indicam que 66,6% da Turma “A” acreditam
que as atividades contribuíram de maneira muito boa, enquanto 33,3% acreditam ser
de maneira ótima. Por outro lado, na Turma “B” 60% para ótimo, 20% para muito bom
e 20% para bom. Assim podemos destacar que as duas atividades propostas no livro
paradidático podem contribuir de forma significativa para a aprendizagem.
Esses resultados corroboram com aqueles obtidos por meio das análises das
respostas à pergunta 3. Estas indicam (Gráfico 03) para a Turma “A” um total de 83,3%
muito satisfeitos e 16,7% muito mais que satisfeitos, enquanto na turma “B” 60% dos
estudantes estavam muito mais que satisfeitos e 40% muito satisfeitos. Esses
resultados, além de indicar um alto nível de satisfação do material didático proposto,
revelam ainda os pensamentos propostos por Meheire (2002), em que se leva em
conta a subjetividade do sujeito, bem como o sujeito impondo sua pluralidade no
contexto social. Pois como as atividades lúdicas foram propostas em grupo, é possível
a formação de uma identidade do grupo favorecendo o modelo de aprendizagem
onde eles trabalham juntos para alcançarem seus objetivos, enquanto grupo.
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Gráfico 02 – Respostas do questionário de ambas as turmas referentes à questão 2.
5
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Nenhum

Fontes: Os autores.

Gráfico 03 – Repostas do questionário de ambas as turmas referentes à questão número 3.
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5

4

Turma A

3

Turma B
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Satisfeito

Muito Satisfeito Razoavelmente Pouco Satisfeito
Satisfeito

Nenhum

Fonte: Os autores.

Vale lembrar que em cada etapa da dinâmica (e do livro) existia uma cruzadinha
além de um quiz e cabe destacar que o nosso objetivo com o uso destas atividades
foi notado pelo Estudante 4. Ele ressaltou que através das atividades lúdicas “era
feita uma sondagem para sedimentar o que acabamos de ler”. Notamos que durante
a aplicação que todos acharam interessante a forma da dinâmica adotada. Contudo,
nem todos foram convergentes para a mesma opinião no quesito forma de abordar. O
Estudante 2 expôs que “em alguns momentos sim, mas em outros o conteúdo não
apareceu de forma clara”, tal ponto explica a ligação tênue entre a abordagem
contextual e conteúdo. Então, pensamos: até que ponto a historicidade é abordada de
modo que o conteúdo se permita visível, ou melhor, até que ponto o conteúdo
consegue ser passado pela historicidade. Podemos ter chegado a um ponto em que a
abordagem histórica chega ao seu limite, onde o conceito químico (compostos de
coordenação e sua descoberta) pode perder o seu valor completo pela forma que ele
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era trabalhado anteriormente e a forma em que ele é trabalhado agora. Não podemos
deixar de salientar os argumentos previstos por Matthews (1995):
“Em que a quase-história, ou história simplificada, onde erros podem
acontecer devido a omissões, ou onde a história pode ficar aquém do alto
padrão de verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade”
(MATTHEWS, 1995, p. 164).

Assim a quase-história é um assunto complexo, já que sua objetividade em
história é, num certo nível, impossível. Pois a história não se apresenta simplesmente
aos olhos do espectador. Ela tem que ser fabricada, possuir fontes e materiais para
explicarem tais fatos (MATTHEWS, 1995). A química aplicada também apresenta este
aspecto, e de fato no processo de aprendizagem ela se debruça mais na pedagogia
do que na história.
Contudo, não podemos garantir que a partir de uma leitura apenas, ocorrerá tal
assimilação em um curto período de tempo. Logo, para que a aprendizagem seja
realmente efetiva necessitaríamos de mais leituras e por assim dizer, a aproximação
do conteúdo com os alunos. Além disso, alguns alunos também comentaram a
respeito da forma como o material paradidático foi usado, propondo novos moldes de
aplicação do material, mostrando a sua flexibilidade. Pontos sinalizados por nós, que
podem, inclusive, alterar os níveis de aprendizado proposto apresentando uma
variância do mecânico ao significativo.
No que tange à pergunta 4, os estudantes salientaram tais respostas:
E1: “Muitas vezes o conhecimento científico é ensinado aos estudantes,
sem se preocupar como se sucedeu a origem deste conceito, que acredito
ser fundamental para o entendimento”;
E3: “O texto traz aspectos importantes que os livros de graduação não
trazem”;
E5: “[...] Muito importante a contextualização histórica para compreensão da
evolução do pensamento científico, das descobertas, das aplicações ao
longo da história”;
E7: “Pois o aporte histórico nos mostra como a ciência avançou, dando
suporte que ela não parte do nada e apresenta mudança com o tempo”;
E11: “Porque através da história do conteúdo se tornou mais significativo”.

Tais relatos e considerações, teoricamente, foram previstos, pois poucos
estudantes de graduação em química estão acostumados com uma abordagem
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contextual aplicada em seus componentes curriculares. E quando se é feita quase
não se é notada, pois o discente cobiça o conteúdo a ser visto e não a abordagem
histórica. Podemos confirmar isto com a fala, do Estudante 4, que argumentou que
“a parte histórica nos conduz àquele momento, fazendo com que percebamos que
as descobertas não foram isoladas e de uma certa forma nos aproxima do conteúdo”.
Validando o argumento de que no ensino de química, as descobertas (em sua
maioria) são vistas de forma pontual, isto é, não apresentando ligações umas com
as outras a longo do tempo. Contudo, este pensamento é facilmente refutado, pois
existem conteúdos, como modelos atômicos, que seguem por natureza uma
abordagem contextual embora não seja tão aprofundada. Mas os resultados obtidos
através da análise das respostas à pergunta 4 estão em concordância com os de
Mathews (1995), quando ele diz que esse tipo de abordagem quando utilizada em um
prisma de trabalho, são reveladas grandes contribuições na formação de professores
de Química e de alunos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos resultados obtidos podemos concluir que as atividades contidas
no PD produzido e a abordagem contextual (o ensino pela historicidade) trazem
características importantes ao texto contribuindo para aprendizagem sobre a
descoberta dos compostos de coordenação. Consideramos que em virtude do alto
nível de satisfação, ter deixado os alunos envolvidos e entusiasmados, o referido
material atingiu as expectativas. Identificamos que grandes contribuições foram
dadas pelos discentes, o que demonstra alto grau de relevância da proposta didática.
Portanto, o PD “Descoberta dos Compostos de Coordenação: Uma Breve
Abordagem Histórica” é promissor para contribuir no processo de ensino e de
aprendizagem de aspectos históricos associados à descoberta dos compostos de
coordenação. Que pode estimular a leitura dos estudantes do ensino superior através
de uma abordagem contextual e do uso da ludicidade.
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RESUMO: A Gestão Escolar pode ser conceituada nos termos de política diretora
consistente em complexo sistema de processos criadores de condições propícias às
atividades dos grupos que operam em divisão do trabalho. Ela segue prioridades
estabelecidas para a educação, as quais resultam de uma reflexão sistemática e
contextual, acerca dos problemas educacionais da realidade. Com as modificações
introduzidas na escola e no seu entorno, em decorrência do processo de globalização
econômica e do desenvolvimento de tecnologias, a Gestão Escolar demanda
habilitação para adversar estes reptos. Não se trata de atividade puramente técnica e
científica, divorciada dos valores e objetivos educacionais; é uma atividade que pode
facilitar e estruturar a definição de objetivos. Outrossim, pode concretizar expressão
operacional. Destarte, a definição do estatuto epistemológico da Gestão Escolar
constitui em necessidade impostergável, uma vez que pode contribuir para a melhoria
educacional. Em suma, Gestão Escolar, antes de qualquer ontologia, constitui-se em
atividade pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão. Apoio ao magistério. Educação Básica.
ABSTRACT: School Management can be conceptualized in terms of a directive policy
consisting of a complex system of processes that create conditions conducive to the
activities of groups that operate in a division of labor. It follows established priorities for
education, which result from a systematic and contextual reflection on the educational
problems of reality. With the changes introduced in the school and in its surroundings,
as a result of the process of economic globalization and the development of
technologies, School Management demands qualification to face these challenges. It
is not a purely technical and scientific activity, divorced from educational values and
objectives; it is an activity that can facilitate and structure the definition of objectives.
Furthermore, it can concretize operational expression. Thus, the definition of the
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epistemological status of School Management constitutes an urgent need, since it can
contribute to educational improvement. In short, School Management, before any
ontology, is a pedagogical activity.
KEYWORDS: Management. Support for the teaching profession. Basic Education.
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1. INTRODUÇÃO

Antes de mais nada, cumpre exaltar que a Gestão Escolar deve se configurar
em estrutura de sufrágio de apoio ao exercício do magistério. Aliás, todas essas
funções relacionadas à educação se constituem em áreas de atuação decisivas no
processo educativo, tendo em vista sua posição de influência e liderança sobre todas
as atividades desenvolvidas na escola.
O clima emocional de trabalho, o estabelecimento de prioridades de ação, o
tipo de relacionamento entre professores e professores, professores e alunos, escola
e comunidade, dentre outros aspectos importantes da vida escolar, dependem,
essencialmente, da atuação dos elementos que ocupam aquelas posições (LÜCK,
2001).
No âmbito social, a formação escolar se constitui em conjunto de funções, todas
elas mais ou menos inter-relacionadas e todas elas interinfluentes, de modo que a
forma como são conduzidas as ações em uma determinada área afetam, de algum
modo, as ações de outra área. De acordo com Lück (2001), nem sempre se tem
consciência dessa interinfluência e, portanto, nem sempre se age de forma a somar
esforços, de acordo com um ponto de vista e objetivos comuns, resultando em
consequências negativas para toda a instituição escolar.
Por conseguinte, à luz do magistério da lavra de Lück (2001), com a finalidade
de se conhecer, analisar e controlar o que se passa dentro da escola e direcionar as
inovações necessárias ao bom desempenho de suas funções, sem correr o risco de
se tomar posições e medidas unilaterais e exclusivas em alguns setores, é necessário
promover uma formação de qualidade para todos os profissionais que atuam no apoio
à docência.
Parte-se do entendimento de que a instituição escolar se constitui como uma
organização sistêmica aberta, ou seja, a escola é um conjunto de elementos (pessoas,
com diferentes papéis, estrutura de relacionamento, ambiente físico, etc.), que
interagem e se influenciam mutuamente, conjunto esse relacionado, na forma de troca
de influências, ao meio em que se insere.
O reconhecimento desse caráter complexo da organização escolar se faz
especialmente necessário em cenários como os vivenciados a partir de 2020, com a
Pandemia da COVID-19. As estruturas tradicionais da escola foram profundamente
abaladas e a prática da educação precisou ser reavaliada e reorganizada, como
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constatam Baade et al. (2020) em estudo com professores da Educação Básica.
Nesse contexto, coube ao gestor pensar em novas soluções e mediar a estruturação
de uma nova prática educacional.
Ademais disso, entende-se que a formação dos profissionais de educação não
pode ser vista de forma a-histórica, abstrata e sim num contexto social-políticoeconômico que referencia essa formação, no qual a percepção do ser humano seja
de um sujeito histórico, orgânico, livre, autônomo, construtor de si enquanto sujeito
histórico que constrói e organiza de forma coletiva a sociedade (FERREIRA;
OLIVEIRA, 1993).
Destarte, para que a educação em seus diversos níveis alcance a qualidade
almejada, o conjunto de funções que constitui o sistema educacional precisa funcionar
de modo integrado.
Os

gestores,

inspetores,

planejadores,

supervisores

e

orientadores

educacionais possuem cada qual sua função bem definida, a qual necessitam exercer
de forma competente no intento de garantir uma estrutura segura que sufrague a
docência no desenvolvimento da função de ensino.
Para que a Gestão Escolar possa contribuir de forma realística para a
transformação social, não é suficiente propor um caráter transformador nos objetivos
da instituição. É necessário que eles sejam perseguidos de maneira efetiva. Ao
permanecer no campo meramente ideal, os objetivos e fins propostos acabam por
servir precisamente à causa oposta que os utiliza somente como pretexto para
encobrir seus verdadeiros propósitos.
O caráter revolucionário da administração, embora pressuponha a natureza
transformadora dos objetivos que persegue, não pode deter-se, dessa forma, ao nível
das meras intenções. De acordo com Paro (1986), é no nível da práxis e na
concretização dos objetivos que o caráter transformador se completa. A racionalidade
externa da escola depende diretamente de sua racionalidade interna.
A Gestão Escolar necessita estar comprometida com todo o sistema
educacional em seus diferentes níveis e graus, necessidades sociais e práticas
pedagógicas, superando a compreensão e as práticas tecnicistas e imediatistas não
científicas que têm priorizado outras questões não essenciais, no intento de poder
construir uma política educacional comprometida com os reais interesses da maior
parte da população brasileira, sustentam Ferreira e Oliveira (2004).
O gestor se constitui em líder precípuo da instituição escolar e administrar a
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educação pressupõem a prática de todas as técnicas e processos empregados na
operação de um sistema educacional, em concordância com critérios estabelecidos.
Destarte, a Gestão Escolar compreende o controle de todos os assuntos
escolares, incluindo a administração dos negócios educacionais, já que a educação é
o fim comum de todas as atividades exercidas dentro de um sistema educacional
(SPERB, 1976).
Administrar a educação consiste em uma atividade complexa, sendo que
quanto mais profissionalismo existir em torno dessa função mais fácil se tornará a
orientação rumo ao ensino e à aprendizagem, conduzindo todo o processo ao
encontro de seus fins mais importantes.
De acordo com Sperb (1976), considerando a complexidade e a importância de
sua tarefa, o administrador escolar necessita ser qualificado, um profissional digno da
confiança de toda a comunidade.
Ademais da gerência dos assuntos educacionais, gerir a educação significa
envolver-se em uma série de atividades das quais nenhuma exclui a responsabilidade
e a presença do administrador.
No que tange à formação do gestor educacional, que já foi denominado
administrador educacional, Oliveira (2004) argumenta que se aplica à formação do
gestor tudo o que se aplica à formação do próprio docente.
Nesse sentido, avulta, primeiramente, a abordagem de Nóvoa (2003 apud
OLIVEIRA, 2004) que argumenta que existe uma crise de identidade do professor,
acentuada pela forma como a sua formação vem se desenvolvendo, expressa pela
separação entre o eu pessoal e o eu profissional.
De acordo com Nóvoa (2003 apud OLIVEIRA, 2004), o percurso da
investigação pedagógica acerca do magistério passou por três fases e todas elas
acentuaram essa crise de identidade, quais sejam: busca da caracterização intrínseca
do “bom professor”; procura do melhor método para ensinar; e importância concedida
à análise do contexto real da sala de aula, com base no denominado paradigma
processo produto.
Nóvoa (2003 apud OLIVEIRA, 2004) destaca ainda três eixos na chamada
formação contínua de professores, a saber: em vez de acumulação de
conhecimentos, cursos e técnicas, no intento de promover a reflexividade crítica; a
necessidade de considerar-se a práxis como lugar de produção do saber; e a
consideração de mudanças, interativamente estabelecidas, no profissional e nos
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contextos em que ele atua.
Ademais disso, Nóvoa (2003 apud OLIVEIRA, 2004) apresenta também quatro
impedimentos à construção do saber emergente da prática que não seguem as
contribuições teóricas das diferentes ciências sociais e humanas, integrando-os com
base em reflexões sobre a experiência pedagógica concreta, o que representa o cerne
da formação docente. Esses quatro impedimentos são os seguintes:
a) o excessivo controle político ao qual os docentes sempre
permaneceram submetidos;
b) a ausência de condições favoráveis na sociedade para a explicitação
dos saberes docentes, principalmente a feminilização da categoria
profissional em uma sociedade sexista;
c) a maneira como as ciências da educação se desenvolveu,
privilegiando os “saberes teóricos”, em detrimento dos “saberes
práticos”;
d) a falta de um espaço institucional, no qual os educadores possam
efetuar uma reflexão coletiva sobre a prática.
A partir da análise conjuntural desses impedimentos, Oliveira (2004, p. 40) adapta os
desafios impostos por Nóvoa (2003) para a formação dos professores, ao contexto
da realidade da Administração Educacional:
a) superar a restrição representada pelas políticas atuais, ao
atendimento da reivindicação de maior autonomia e para a definição
das novas “territorialidades” da gestão escolar, “constrangida” entre
nível macro – dos sistemas de ensino – e o nível micro, representado
pela gestão da instituição e da própria sala de aula.
b) alcançar maior visibilidade social, construindo saberes específicos da
gestão escolar, distintos dos que possuem os demais atores do
cenário educacional.
c) estabelecer relações com as comunidades científicas, permitindo
interlocução e cooperação, e articulando a teoria e a prática do
gestor.
d) construir lugares de compartilhamento e reflexão coletiva com os
demais professores, apontando sempre para uma “autoformação
participada e contínua (OLIVEIRA, 2004, p. 40).
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Outra abordagem que contempla a formação do administrador educacional é a
construída por Escámez e Gil (2003 apud OLIVEIRA, 2004), os quais propõem a
formação da “pessoa responsável”, destacando a autonomia e a responsabilidade
docente. Na concepção desses autores, o administrador ou gestor educacional deve
apresentar as seguintes competências no âmbito cognitivo:
a) capacidade de deliberação, de avaliação das próprias ações,
mantendo-se atento às circunstâncias em que foram produzidas;
b) capacidade de análise das ações, como expressão de valores;
c) capacidade de compreensão sobre a extensão da repercussão de
suas ações, afetando o futuro da sociedade.
No que se refere ao isso, a guisa de exemplo, a dimensão econômica exerce papel
fundamental para a gestão escolar. A capacidade de avaliar cenários e exercer a
tomada de decisão responsável com base em análise de dados concretos não pode
estar alheia à prática do gestor. Nesse sentido, Regert et al. (2018) oferecem
importante contribuição sobre o papel dos indicadores econômicos para a tomada de
decisão, especialmente em cenários de crise.
No âmbito avaliativo-afetivo, cabe ao gestor educacional desenvolver as seguintes
competências:
a) capacidade de autonomia ou domínio sobre si mesmo;
b) capacidade de resistência às pressões internas e externas à escola;
c) condições de assumir as consequências das próprias decisões;
d) saber valorizar e comprometer-se com a tarefa de construir um
mundo melhor.
Por fim, no âmbito comportamental, conforme Escámez e Gil (2003 apud OLIVEIRA,
2004), o gestor educacional deve ter a seguinte caracterização:
a) capacidade de realizar, na comunidade concreta em que se vive, as
ações pretendidas;
b) capacidade de articular de forma eficaz os meios disponíveis com as
metas pretendidas.
Nas tendências contemporâneas da educação, de acordo com Grisnpun (2002),
basicamente em uma visão progressista, tem-se como papel da gestão:
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a) na tendência libertadora, o papel é conduzir os educandos a
compreender a função vivida até chegar em um nível mais crítico do
conhecimento de sua realidade, valorizando a questão da prática
social. O diálogo constitui-se como uma abordagem empregada pela
orientação, bem como as questões problematizadoras trabalhadas
nos grupos de discussão. Procurando tornar o aluno mais
participativo, o orientador caminha junto com ele.
b) na tendência libertária, o papel diz respeito ao segmento institucional
da educação, valorizando-se a vivência grupal na forma de
autogestão. O gestor se apresenta como um catalisador e se mistura
ao grupo para uma reflexão em comum; ele auxilia o professor em
sua função de conselheiro e instrutor, isto é, monitor à disposição do
grupo. As relações de poder são discutidas com os alunos, visto que
a pedagogia libertária recusa qualquer forma de poder ou
autoridade.
c) na tendência crítico-social dos conteúdos, o papel é junto à escola,
preparando o educando para o mundo e suas contradições,
fornecendo-lhe instrumental, através da aquisição de conteúdos e
por intermédio da socialização, para uma participação organizada e
ativa na democratização da sociedade. A Gestão Escolar exerce
função de mediadora, ajudando a relação pedagógica da escola e
assegurando as condições para que professores e alunos efetivem
essa relação.
Destarte, o gestor clarifica as contradições e confrontos, procurando analisar a
situação vigente e, a partir de tal análise, buscar auxiliar o aluno a compreender as
redes de relações que na sociedade se estabelecem. Levando em conta que o coletivo
escolar não é abstrato, o orientador dinamiza e mobiliza as questões relacionadas ao
conjunto, terminando na formação de indivíduos que devem pensar, criar e agir
(GRINSPUN, 2002).
No que tange à identidade do orientador educacional como um profissional e o
seu posicionamento diante da vida, Folberg (1986) sustenta que esses são fatores
que caracterizam o desencadeamento do processo de orientação. Se toda
identificação profissional pressupõe reforço de valoração, supõe-se que o orientador
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educacional vivencie valores pessoais na sua atuação. No entender dessa autora,
crenças, valores e atitudes da pessoa, ao serem associados com elementos
comportamentais comuns a uma determinada profissão, delineiam um perfil
profissional.
Na medida em que se identificar maior coerência entre os valores pessoais e
as expectativas sociais, a identidade profissional torna-se mais consciente. Nesse
sentido, quanto mais clara e precisa a definição das metas a serem alcançadas pela
profissão, mais objetivo e definido será o desempenho deste profissional (FOLBERG,
1986).
Na concepção de Folberg (1986), a Gestão Escolar, em muitas situações,
submete-se às expectativas de pessoas que desconhecem o que seja gestão.
Outrossim, sujeita-se a pressões quando não possui a segurança e maturidade em
relação ao seu papel e a sua identidade. Isso resulta em uma imagem desgastada
pelo desempenho de tarefas que não são específicas da orientação educacional e a
abrangência de seu campo de ação prejudica a identificação profissional e desvaloriza
a profissão.
Portanto, o posicionamento do gestor escolar, no pensamento de Folberg
(1986), necessita incluir uma ética profissional, debatendo questões práticas, capazes
de suscitar-lhe operações de pensamento que o desafiam e conduzem à reflexão e à
pesquisa em busca de uma autêntica identidade, apoiada em valores significativos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte, os cometimentos do gestor escolar devem abarcar todas essas
capacidades, devendo eles serem alvo das capacitações e formações continuadas.
A orientação educacional possui a função de auxiliar e dar apoio ao trabalho
desenvolvido pelo professor. A orientação se constitui como parte da educação e o
orientador é, sobretudo, um agente coordenador das fontes de influências educativas
sobre o aluno, competindo-lhe integrá-las e harmonizá-las, para atingir os objetivos a
que visa (GRINSPUN, 1992).
À luz do pensamento de Grinspun (1992), a principal função do gestor escolar
consiste em oferecer aos pais, professores, administradores e outros elementos do
processo educativo maior compreensão, facilitando-lhes melhores formas de
relacionamento.
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Nas concepções progressistas, a Gestão Escolar enxerga a realidade social
em constante transformação, em virtude das tradições e dos conflitos de classes que
lhe são característicos. A Gestão Escolar necessita realizar a mediação entre
indivíduo e sociedade, possibilitando a inserção do indivíduo no mundo da cultura. Ela
colabora na aquisição do saber, sendo este construído no processo histórico e social
da atividade humana (GRINSPUN, 2002).
Destarte, o gestor escolar dialetiza as relações e percebe a escola como um
ser real, concreto e histórico. A partir do conhecimento do aluno é que é elaborado o
projeto político-pedagógico da Escola, no qual a gestão exerce um papel de destaque
e relevância. Enquanto educador, o Gestor Escolar assume-se como ser político,
percebendo a educação como parte do contexto socioeconômico-político-cultural.
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RESUMO: O projeto Baja SAE, promovido pela Society of Automotive Engineers SAE internacional (www.sae.org) tem por objetivo principal a aplicação de
conhecimentos adquiridos ao longo do curso de engenharia mecânica no
desenvolvimento do projeto de um carro off road do tipo baja, desde sua concepção
até o projeto detalhado, simulações, dimensionamento, construção e testes. Para
auxiliar os bajeiros em suas consultas aos termos técnicos em inglês, um grupo
formado por três alunos do curso técnico concomitante em Mecânica e três alunos do
curso técnico integrado em Mecânica, do Ifes campus São Mateus, em parceria com o
programa de Bolsa PFRH - Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos,
criou um aplicativo: um dicionário online que pode ser utilizado nas plataformas
Android e IOS. A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho foi o estudo
exploratório, fazendo uso de técnicas qualitativas, por meio de pesquisas bibliográficas
sobre m-learning e seleção de aplicativos e softwares. Os resultados apontaram para
a criação de um dicionário online, aplicativo que pode ser usado nas plataformas
Android e IOS com cerca de 9.000 palavras traduzidas do inglês para o português e a
inserção de imagens detalhadas do veículo off road utilizado na competição. O contato
com as novas tecnologias amplia o horizonte dos profissionais e
acena diversas possibilidades de melhoramento do uso da tecnologia em detrimento
à educação e o mercado de trabalho. Neste sentido, como professores da educação
profissional e tecnológica, devemos incentivar a produção de tecnologia que atenda
as demandas do mercado de trabalho, pois estamos em pleno período de profunda
e prolongada transição de mídias.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia ,Aplicativos , Dicionário , M-learning , SamaBaja.
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ABSTRACT: The Baja SAE project, promoted by the Society of Automotive Engineers
- SAE international (www.sae.org) has as its main objective the application of
knowledge acquired throughout the mechanical engineering course in the development
of the project of a baja type off-road car, from its conception to the detailed design,
simulations, sizing, construction and testing. To help the bajeiros in their queries about
technical terms in English, a group formed by three students from the concomitant
technical course in Mechanics and three students from the integrated technical course
in Mechanics, from the Ifes campus São Mateus, in partnership with the PFRH Petrobras Human Resources Training Program, created an application: an online
dictionary that can be used in the Android and IOS platforms. The methodology used
to prepare this work was exploratory study, making use of qualitative techniques,
through bibliographic research on m-learning and selection of applications and software.
The results pointed to the creation of an online dictionary, an application that can be
used on the Android and IOS platforms with about 9,000 words translated from English
to Portuguese, and the insertion of detailed images of the off-road vehicle used in the
competition. Contact with new technologies broadens the horizon of professionals and
beckons several possibilities for improving the use of technology to the detriment of
education and the job market. In this sense, as teachers of professional and
technological education, we should encourage the production of technology that meets
the demands of the labor market, because we are in the midst of a deep and prolonged
transition of media.
KEYWORDS: Technology , Applications , Dictionary , M-learning , SamaBaja.
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1. INTRODUÇÃO

Este projeto/produto teve início em outubro de 2013 com continuação em 2014
e 2015, sendo sua previsão de término e funcionamento completo ao final de 2016. O
financiamento ocorreu através de um programa da PETROBRAS – o Programa de
Formação de Recursos Humanos - PFRH1, que financiou uso de softwares, aplicativos
e bolsas de estudos aos alunos participantes. Foram selecionados 6 alunos, sendo
três alunos do curso técnico concomitante em Mecânica e três alunos do curso técnico
integrado em Mecânica. O conhecimento de inglês dos alunos para a realização das
leituras e pesquisas, bem como da criação do dicionário foi a partir do nível B1, de
acordo com a classificação europeia, sendo que estes foram selecionados para
participar do projeto a partir do nível de conhecimento de inglês.
Tomamos como objetivo geral do projeto o estudo, aplicação e implantação de
um dicionário técnico online com enfoque instrumental em mecânica, para uma real
utilização no mundo do trabalho através da b-Learning, onde pesquisamos material
bibliográfico relativo ao projeto, selecionamos aplicativos e softwares, selecionamos
os melhores dicionários técnicos em inglês na área da mecânica e por fim criamos o
dicionário técnico visual online, baseado nas necessidades do Projeto SamaBaja.
Iniciamos a divulgação do dicionário online em parceria com o projeto
SamaBaja, na GranExpo 2014 na cidade de Serra/ES, no stand do Instituto Federal do
Espírito Santo, com apresentação oral e disponibilização do aplicativo para os
visitantes ao stand. Participamos também da I PFRH em dezembro de 2014, II PFRH
em dezembro de 2015, sendo as duas no Campus Cariacica do IFES e da III Feira de
Ciência e Tecnologia de São Mateus/ES, em outubro 2014. O trabalho também gerou
publicação no III Congresso Paulista de Extensão Universitária – COPEX / I Congresso
de Extensão Universitária2 da UFABC, na cidade de Santo André/SP.
Este projeto/produto foi registrado na Pro-Reitoria de Extensão – PROEX do
Instituto Fedral do Espírito Santo e na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Extensão – do IFES - Campus São Mateus. Enfim, alcançamos nosso objetivo que foi
a criação do aplicativo que tem por função utilizar a m-Learning com enfoque
instrumental na área de mecânica através de um dicionário técnico online específico,
para uso no mundo do trabalho, em especial no setor automobilístico - veículos off
road.
O contato com as novas tecnologias amplia o horizonte dos profissionais e
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acena diversas possibilidades de melhoramento do uso da tecnologia em detrimento
à educação e o mundo do trabalho. Neste sentido, como professores da educação
profissional e tecnológica, devemos incentivar a produção de tecnologia que atenda
as demandas do mundo do trabalho, pois estamos em pleno período de profunda e
prolongada transição de mídias, que estão inspirando mudanças em todos os níveis
econômico, social, cultural e político.
Sonego, Silva e Behar (2021, pag. 28960) acreditam que:
Entendem que a produção de um App pode gerar diferentes perspectivas
com relação à aprendizagem, tanto de forma individual, quanto
colaborativa, presencial ou virtual, sendo capaz de promover situações de
colaboração e de compartilhamento entre os alunos. Além disso,
proporciona condições para ampliar a interação e a comunicação entre
professores e estudantes através da conectividade e da mobilidade. Dessa
forma, acredita-se que o estudante que utiliza essa tecnologia tem um aliado
no processo educacional, amplificando situações de aprendizagem,
ultrapassando barreiras e oportunizando novas possibilidades para a
compreensão dos conteúdos escolares.

Projeto Baja SAE
O projeto Baja SAE, promovido pela Society of Automotive Engineers – SAE
internacional (www.sae.org) tem por objetivo principal a aplicação de conhecimentos
adquiridos ao longo do curso no desenvolvimento do projeto de um carro off-road do
tipo Baja, desde a sua concepção até o projeto detalhado (envolvendo memorial de
cálculo, etc), simulações, dimensionamento, construção e testes. Originalmente, o
projeto Baja SAE foi criado na Universidade da Carolina do Sul, Estados Unidos,
sendo que a primeira competição aconteceu em 1976.
Em março de 2010, o Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes Campus São
Mateus dá início então ao projeto como extensão, dando continuidade aos trabalhos
desenvolvidos pelos alunos da engenharia mecânica e do curso técnico em
mecânica. Em 2011 o projeto ganha como Prêmio Destaque Técnico Revelação do
SINTEC e em março de 2014, o projeto participa da Competição Nacional SAE Baja
em Piracicaba/SP, ganhando o Prêmio Nacional 5 'S' da SAE Baja Brasil.
Para auxiliar os bajeiros em suas excursões e consultas aos termos técnicos
em inglês, um grupo formado por três alunos do curso técnico concomitante em
Mecânica e três alunos do curso técnico integrado em Mecânica, do Ifes Campus São
Mateus, em parceria com o programa de Bolsa PFRH - Programa Petrobras de
Formação de Recursos Humanos criou um aplicativo: um dicionário online que pode
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ser utilizado nas plataformas Android e IOS.
Este dicionário é composto por nove mil palavras, traduzidas do inglês para o
português e, para facilitar o uso deste, foi inserida uma seleção de imagens de todo
o projeto SamaBaja, com suas respectivas partes e componentes mecânicos.
E, assim o fizemos, pois o uso do dicionário é ferramenta muito importante
para todos que querem aprender novos conceitos e até mesmo um novo idioma,
diversificando assim o vocabulário. Melhor ainda, quando este é criado com fins
específicos, de uso de uma classe profissional. E mais prático ainda quando
podemos usar das tecnologias digitais para oferecer a esta classe de trabalhadores
uma ferramenta que vá de encontro às suas necessidades profissionais.
De acordo com Marope, Chakroun e Holmes (2015, p.164):
Equipes de projeto internacionais e multiculturais são cada vez mais
comuns. Como o conhecimento especializado e a informação se tornaram
mais amplamente disponíveis, as habilidades exigidas pelas novas formas
de trabalho cada vez mais extrapolam o que a pessoa sabe, incluindo sua
habilidade de encontrar informações e conhecimentos relevantes sobre
tópicos diversos, assim como de se manter atualizada. Habilidades soft e
analíticas, como comunicação, entendimento intercultural e habilidades
interpessoais se tornaram, portanto, extremamente importantes do ponto de
vista econômico [...].

Ainda para Marope, Chakroun e Holmes (2015, p. 64):
O progresso tecnológico gera a demanda por uma força de trabalho mais
qualificada, mas que também seja capaz de se adaptar rapidamente às
tecnologias emergentes em um ciclo contínuo de aprendizagem. A
desigualdade digital é outro desafio à equidade social a que os sistemas de
TVET precisam oferecer resposta.

A evolução tecnológica vai muito além de termos novos gadgets, mas aos
comportamentos dos indivíduos que interferem/repercutem nas sociedades,
intermediados, ou não, pelos equipamentos (KENSKY, 2013). Portanto, entendemos
como tecnologia os produtos das relações estabelecidas entre sujeitos com as
ferramentas tecnológicas que têm como resultado a produção e disseminação de
informações e conhecimentos. Estes produtos deve ter como fim último a capacitação
tecnológica agregando novos enfoques, curso, técnicas de aprendizagem, ou seja,
tudo aquilo que favoreça a educação dos jovens e adultos.
Ao aplicar tecnologia para a solução de problemas o profissional agrega valor
não só à sua vida profissional, mas abre novos horizontes mostrando que sua
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capacidade de aprender e utilizar recursos tecnológicos para solucionar problemas
imediatos pode fazer parte de seu dia a dia e aprender mais e mais a partir dali.
A internet nos envolve da comunicação ao trabalho, da compra à venda, do
coletivo ao solitário, podemos viajar, sem nem mesmo sairmos de casa. As empresas
a utilizam para divulgar serviços, produtos e promoções, fazer orçamentos, comprar
e vender. As empresas, e até mesmo as pessoas físicas, a utilizam para anunciar
algo que aconselham, vendem ou indicam. Então, é hora de começar a rever nossos
conceitos em relação à era digital e agir conforme as necessidades da vida.
Lévy (2000) nos diz que a velocidade do surgimento de informações e da
renovação destas, dos dados e das redes que se criam/interconectam é
assustadoramente

rápida.

A

proliferação

de

imagens,

propagandas

e

contrapropagandas no meio midiático nos deixa sem chão para acompanhar o
progresso da tecnologia.
Podemos usar as tecnologias digitais por pura diversão e troca de informações
com outros internautas, podemos usar com fins específicos de pesquisa, como troca
de conhecimentos, como também como meio de aprendizagem. Podemos ser
cidadãos cosmopolitas que apreciam as novas tendências e gadgets, mas que amam
a calma e o silêncio do campo. O desenvolvimento das TIC promove hoje a troca de
conhecimentos.
Assis (2020, pag. 32608) enfatiza que:
Os dispositivos móveis estão cada vez mais presentes na vida dos
usuários de tecnologias digitais, sendo uma solução de alcance e
horizontalidade para o acesso e divulgação de conteúdos educacionais
digitais. Conhecer quais são os principais desafios na concepção,
adaptação, implementação e implantação de conteúdos e tecnologias
educacionais mediadas por tecnologia digital em dispositivos móveis tornase importante para potencializar o acesso à educação mediada por
tecnologias digitais, além de subsidiar a concepção de arcabouços e
padrões de projetos para a construção de soluções neste escopo de
implantação.

Portanto, na construção deste produto nos apropriamos de algumas
tecnologias digitais, previamente estudadas e selecionadas. Procuramos nos focar na
construção usando metodologia própria para jovens e adultos, pois entendemos que
a TVET tem respondido às diversas necessidades dos aprendizes do uso das TIC,
sejam elas relacionadas a trabalho, educação ou cidadania. E, estas necessidades
tem de ser trabalhadas e produzir conteúdo significativo para o aprendiz, pois senão
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será mais um conteúdo que ele aprendeu mas não utilizou no mundo do trabalho.
Pesquisamos sobre o assunto, definimos os melhores softwares e tecnologias
a serem utilizadas no desenvolvimento da aplicação usando as ferramentas
disponíveis mais adequadas e, implantamos um dicionário técnico com enfoque
instrumental em mecânica, para uma real utilização no mundo do trabalho através do
b-Learning e da m- Learning.
Para isto, pesquisamos material bibliográfico sobre m-Learning; pesquisamos
material bibliográfico e vocabulário específico em mecânica para a criação deste
dicionário técnico; criamos o dicionário técnico visual online, baseado nas
necessidades do Projeto SamaBaja e por fim iniciamos a divulgação através do QR
Code o dicionário online em parceria com o projeto SamaBaja, na GranExpo 2014,
disponibilizando a aplicação app do dicionário técnico nos meios de comunicação do
projeto SamaBaja.
A finalidade de projetos que envolvem a m-Learning é incentivar os alunos a
fim de eles se tornarem coprodutores ativos de conteúdos, utilizando e combinando
várias abordagens pedagógicas. As vantagens da m-Learning têm sido abordadas na
literatura como convenientes, flexíveis, formas de aprendizagem melhorada, melhor
interação entre os pares, trabalho co-produtivo, maior retenção de contéudo e redução
de custos e de tempo.
Brown (2003) vê a relação de flexibilidade entre eles da seguinte forma: mLearning é subconjunto da e-Learning e este é subconjunto do ensino a distância,
como vemos na Figura 10 a seguir:
Figura 1 - Os subconjuntos de Brown aqui representados

Fonte: Adaptado de Brown, 2003. (tradução da autora)
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A parte gráfica do aplicativo foi criada utilizando os softwares CorelDraw e
Photoshop e no desenvolvimento foi utilizado o site Fábrica de Aplicativos, que é um
site gratuito, que torna a criação de um app para Android, IOS, Firefox, OS e Windows
Phone um processo simples, eficiente e rápido. E, para editar os scripts, foi utilizado o
Bloco de Notas e a digitação dos termos no Word.
Primeiramente todos os termos técnicos e palavras foram digitados, depois
editados e lançados no site Fábrica de Aplicativos, citado acima. Este por sua vez,
nos deu um aplicativo base onde o layout do dicionário e os arquivos foram
armazenados na nuvem para que o app não ficasse grande e difícil de executar em
equipamentos móveis tais como smartphones e tablets.
Com isto, criamos um dicionário gratuito voltado para a área técnica da
mecânica, carros off road. Eis então um aplicativo para as plataformas Android e IOS,
contendo por volta de 9.000 palavras traduzidas do inglês para o português e uma
seleção de imagens de todo o projeto SamaBaja, peça por peça e seus componentes
mecânicos.
Este aplicativo poderá ser ampliado para atender novas demandas, como
podemos ver nas Figuras 2 a 4, nas Fotografias 1 a 4 e nas Imagens 1 a 3 a seguir.
Figura 2 – Logomarca criada para o aplicativo

Fonte: Projeto Dicionário Técnico Online.
Figura 3 - QR CODE (código de barra) do aplicativo

Fonte: Projeto Dicionário Técnico Online
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Figura 4 – Layout do aplicativo

Fonte: Layout criado pelos alunos do projeto.
Fotografia 1 - Todas as partes do carro foram fotografadas, separadas, catalogadas e inseridas no
aplicativo

Fonte: Projeto SamaBaja.
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Fotografia 2 - Lançamento do aplicativo na GranExp, agosto, 2014, Serra/ES

Fonte: Projeto SamaBaja.
Imagem 1 - FanPage Equipe SamaBaja SAE

Fonte: FACEBOOK.com/MecEnglishDicionario.
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Fotografia 3 – Apresentação do Dicionário Técnico Online

Fonte: I PFRH.
Fotografia 4 - Participação na I PFRH em Dezembro 2014

Fonte: I PFRH
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Imagem 2 – Fan Page Dicionário Online criado MecEnglish em Setembro de 2014

Fonte: Fonte: FACEBOOK.com/MecEnglishDicionario
Imagem 3 - Sorteio de um tablet para curtidas no download do Dicionário Técnico Online em
outubro de 2014

Fonte: https://www.Facebook.com/MecEnglishDicionario.

Vemos acima na Imagem 1 que a divulgação via mídias sociais começou a ser
trabalhada em setembro de 2014 em conjunto com a FanPage Equipe SamaBaja SAE.
A experiência de uso de aplicativos é muito rica, por isto, como resultado a ser
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alcançado, sabemos que empresa e consumidor devem falar a mesma língua, ou seja,
o que criamos tem que ser relevante para nosso público-alvo, que em questão são os
profissionais da mecânica, que trabalham na área de veículos off-road e alunos
envolvidos no projeto Baja SAE em todo o Brasil. A interatividade é o que move estes
novos consumidores, usuários ativos da m-Learning e, vale a pena participar
intensamente deste universo.
O contato das novas tecnologias com as TIC amplia o horizonte do profissional
e deixa possibilidades do uso da tecnologia quando confrontado com uma educação
tradicional, desligada do mundo do trabalho. Portanto, o uso de aplicativos contribui
para a formação profissional do cidadão. E, a utilização real destes, só é possível se
mais estudos práticos forem feitos para promover esta integração entre ambiente
virtual e ambiente presencial, como espaço de aprendizagem digital cooperativa.
Sendo assim, a escola defronta-se com o desafio de trazer para seu contexto as
informações atualizadas (updated) nas tecnologias e seus gadgets, articulando-os com
os conhecimentos escolares e propiciando a interlocução entre mundo do trabalho,
mundo escolar, mundo social, mundo comunitário, entre todas as esferas da
convivência humana. Como conseqüência, disponibiliza aos sujeitos escolares um
amplo leque de saberes que, se trabalhados em perspectiva comunicacional,
garantem transformações nas relações vivenciadas no cotidiano escolar (PORTO,
2003; MARCOLLA, 2004).
Sugerimos como estudos futuros a construção deste aplicativo agora voltado
para os campos da Eletrônica, Logística e Informática Aplicada, cursos que são
oferecidos no IFES – Instituto Federal do Espírito Santo.
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RESUMO: Atualmente nota-se certa precariedade de conhecimentos acerca da
formação do professor e da professora da Educação Infantil. Além disso, ainda é
comum certa indefinição do papel desses profissionais. O estudo parte das histórias
de vida escolar e profissional de duas professoras Educação Infantil com vistas a
identificar como as experiências relacionadas à docência e vivenciadas ao longo da
formação e da experiência profissional destas professoras, influenciam nos seus
movimentos indentitários. O campo de estudo foi o ensino na educação infantil. A
opção metodológica foi a abordagem qualitativa e o recurso a coleta de dados foi o
relato de história de vida escolar e profissional. Os sujeitos foram duas professoras da
educação infantil. Os resultados obtidos corroboram a ideia de que apesar das
evidentes diferenças de perfis das professoras, suas identidades profissionais como
professoras da educação infantil são influenciadas por alguns fatores semelhantes,
como as relações familiares, de trabalho e sua formação inicial.
PALAVRAS-CHAVE: Docência, Processo Indentitários Educação infantil.
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ABSTRACT: Presently there is a certain precarious knowledge about the teacher
training of the teacher of Early Childhood Education. In addition, there is still a certain
lack of definition of the role of these professionals. This current study aims to identify
experiences related to teaching, experienced throughout the training and the
professional experience of two pre- school teachers, influences on their identify
movements. The field of study was education in early childhood education through the
analysis of the professional identity of the teacher and the research subjects were preschool theachers. The methodology used was the life history reports related to the
training experience and professional activity. The results obained corroborate the idea
that despite the evident diferences in the profiles of the teachers, their professional
identities as early childhood theachers are influenced by some similar factors, such as
family relationships, of work and their initial formation.
KEYWORDS: Teaching, Processes Identify, Preschool Education.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Situando o estudo sobre a construção das identidades

Ainda hoje nota-se segundo Micarello (2006), certa precariedade de
conhecimentos acerca da formação do professor e da professora da Educação Infantil.
Além disso, ainda é comum certa indefinição do papel desses profissionais. Conforme
a autora, até mesmo os documentos oficias relativos à educação infantil não
expressam clareza com relação ao perfil desse profissional.
Azevedo e Schnetzler (2001), explicam que muitos dos problemas de se ter
claro uma identidade profissional do professor(a) da educação infantil decorre da
formação inicial à que foram submetidos (as). Oliveira (2007) entende que nas
reuniões de supervisão de estágio “devem ser trabalhadas, de forma integrada e
crítica; tanto a percepção do papel de professor quanto o seu desempenho, cuidando
ainda para garantir o exame das dimensões éticas da atuação docente” (p. 32).
Cumpre ressaltar que o estágio é um momento de formação docente que deve
constituir-se como; “[...] oportunidade de aprendizagem da profissão docente e de
construção da identidade profissional.” (PIMENTA 2004, p. 99-100).
Pensando em compreender os processos identitários de duas professoras da
educação infantil o estudo parte das histórias de vida escolar e profissional dessas
profissionais para identificar como as experiências relacionadas à docência e
vivenciadas ao longo da formação e da experiência profissional influenciam suas
identificações com a profissão.

2. A

RESPEITO

DO

PROCESSO

DE

CONSTRUÇÃO

DA

IDENTIDADE

PESSOAL

Dubar (2006), ao refletir sobre os processos de construção das identificações
explica que duas correntes foram se consolidando e embasando os conceitos de
identidade. Uma delas denomina-se corrente essencialista, e tem por base a crença
nas essências.
Os defensores dessa corrente acreditam que os seres são constituídos de
substâncias imutáveis e originais. A outra corrente denominada de existencialista, não
acredita nas substâncias essenciais e eternas, pois entende que tudo esta submetido
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à mudança. (DUBAR, 2006)
Essas visões divergem isto porque, os essencialistas entendem que a base de
construção da identidade é a essência herdada, na outra, é a existência contingente
que dá sustentação à construção da identidade. (DUBAR, 2006)
Nessa direção, Dubar (2006), explica que a identidade pessoal é um processo
que será construído levando em consideração as formas como os outros nos
identificam e nos adjetivam, isto é, as identificações atribuídas pelos outros
(identificações si próprias (identidades para si) que estão às bases das inúmeras
formas indentitárias a que o sujeito pode aderir). As formas indenitárias são como o
entroncamento, em que as identificações para outro se inter-relacionam com as
identificações para si.
Sendo assim, o processo de configuração da identidade do indivíduo se dará,
segundo Dubar (2006), guiado por dois processos: 1) mediante a sutura daquilo que
se diz que o sujeito é (identidade para o outro) com aquilo que o sujeito diz ser,
(identidade para si). 2) mediante a cisão entre o que se diz que o sujeito é com aquilo
que o sujeito diz ser.
Aguiar (2004) afirma que, apesar da diversidade e da mutabilidade das
identificações, o indivíduo guarda um sentimento de unidade e continuidade através
do qual é reconhecido por si e pelos outros como sendo ele mesmo.

2.1 A respeito do processo de construção da identidade profissional

No campo da identidade profissional Dubar (2006) explica que ela é construída
pelas relações estabelecidas pelos indivíduos dentro de um determinado campo de
trabalho. Na verdade, Lopes (2001), explica que Dubar (2006) define a identidade
profissional como sendo um tipo particular de identidade social que está relacionada
ao espaço que as profissões e o trabalho que se desenvolve ocupam no conjunto
social e, mais especificamente, do lugar da profissão do trabalho, na estrutura da
identidade pessoal e no estilo de vida do ator.
Segundo Dubar (2006), a identidade profissional constitui-se nos modos como
as pessoas constroem as suas identificações e, ela se estabelece na articulação entre
dois sistemas de ação, um que propõem (atribuem) as identidades virtuais mecanismo relacional – e ainda as trajetórias vividas (pertenças) construídas sob
pressão de integração às instituições, como: família, escola, grupos profissionais e o
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estado.
O outro sistema de ação, denominado - mecanismo biográfico – relaciona-se
às histórias que os sujeitos contam sobre si mesmo, sobre quem eles são. O
mecanismo biográfico expresso, portanto, a necessidade de os sujeitos serem
reconhecidos. No âmago dessa necessidade se forjam as identidades reais, as que
aderem os indivíduos. (DUBAR, 2005, 2006)
Ambos os sistemas estão articulados e são processados por meio de
mecanismos de pertencimento (que tipo de homem ou mulher se quer ser/ se diz ser)
e de atribuição (que tipo de homem ou mulher você é/ dizem que você é). (DUBAR,
2006)
A partir da perspectiva relacional, Sainsaulieu (1985) explica que o processo
Indenitário profissional se constrói de acordo com a forma como os sujeitos nos grupos
de trabalho, se identificam com os pares, com os chefes e com os outros grupos, a
identidade no trabalho, complementa o autor, é fundada em representações coletivas
distintas, construindo atores do sistema social empresarial.
Logo, a identidade profissional é a resultante momentânea de uma dupla
transaçãoindenitária, a primeira enfatizando a transação biográfica e as configurações
indenitárias pessoais; enquanto que, a segunda, é concebida como a interestruturação
dos sujeitos e das dinâmicas relacionais da sua atividade de trabalho, sendo
enfatizada a transação relacional e os modelos identitários coletivos (DUBAR, 2006;
BORGES, 2019).

2.2 O processo de construção da identidade do docente da educação infantil

Em geral as reflexões sobre a construção da identidade profissional, em
especial

da

identidade

profissional

docente,

apontam

para

questões

de

particularidades e de distinções, sendo definida no equilíbrio entre as características
pessoais e profissionais. Assim, não podemos deixar de considerar que a discussão
das identidades profissionais e nesse caso a identidade profissional do professor da
educação infantil é constituída a partir das relações sociais estabelecidas com ou nas
instituições educativas e, com os demais sujeitos que dela participam cotidianamente.
(DUBAR, 2005)
É claro que alguns aspectos mais singulares merecem discussão. Temos de ter
em mente, por exemplo, que o professor de educação infantil trabalha com uma
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criança que está nos primeiros períodos do seu desenvolvimento. (GOMES, 2013)
A evolução da educação infantil e o conhecimento sobre a importância de
fatores biológicos - como aqueles ligados ao desenvolvimento do sistema nervoso- na
adaptação e desenvolvimento cognitivo da criança (Piaget, 1970) e de fatores sociais
como a cultura (Vygotsky, 1998) os quais levaram a uma maior profissionalização
desses professores.
Os docentes da educação infantil passaram a ter em mente, na construção das
suas identificações com a profissão, que não basta apenas responder as atribuições
de cuidar, brincar e educar.
É comum atribuir a educadora (or) infantil dedicação ao extremo com as
crianças e nas suas relações com os colegas do contexto do trabalho, às interações
com os pais e a comunidade, as quais terão muita relevância para a formação do perfil
deste professor.

3. A OPÇÃO METODOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO

O estudo proposto é uma investigação de cunho qualitativo. Este tipo de
investigação conforme explica Flick (2009), trabalha com fenômenos e sujeitos que
em geral apresentam várias dimensões e, estas, são mutáveis e complexas.
As pesquisas com abordagem qualitativa são desenvolvidas em situações
naturais, com o mínimo de intervenção do pesquisador, mediante um plano aberto e
flexível e são ricas em dados descritivos uma vez que se busca retratar a perspectiva
dos participantes sobre determinado fenômeno (BOGDAN; BICKLEN, 1982).
Nossa investigação deu ênfase a estas questões, direcionando-as aos
fenômenos ligados à construção da identidade profissional do professor da Educação
Infantil. Para tanto, solicitamos, mediante uma carta convite, que duas professoras da
Educação Infantil escrevessem um registro da sua história de vida escolar e
profissional e asseguramos que nada seria publicado com o nome ou outra forma de
identificação das mesmas.
A análise do conteúdo (Bardin,1997) dos registros escritos nos permitiu reunir
os dados em duas categorias de análise. Na primeira - Trajetórias escolar e formação
inicial: identificações construídas com esforço e dedicação - vamos discutir como, as
experiências relacionadas à docência, vivenciadas ao longo da formação (trajetória
escolar e de formação acadêmica), influenciaram as professoras participantes da
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pesquisa, nas suas escolhas pela profissão de professora da educação infantil.
Na discussão da segunda categoria - A Trajetória profissional como elemento
mediador das identificações profissionais -, nossas discussões se concentraram em
como as experiências relacionadas à vivência profissional das professoras da
Educação Infantil, influenciaram e influenciam em seus movimentos indentitários.
Nossas análises são balizadas pela compressão de Dubar (2006) que nos
ensina que a identidade profissional no mundo do trabalho é estabelecida na
articulação de dois sistemas de ação um que propõem (atribuem) identidades virtuais mecanismo relacional – e outro ligado as trajetórias vividas (pertenças) construídas
sob pressão de integração às instituições, como a família, a escola, os grupos
profissionais, o estado - mecanismo biográfico – ou seja, a história que o sujeito conta
sobre si mesmo sobre quem ele é.
Nessas histórias estão expressas, portanto, a necessidade que tem o sujeito
de ser reconhecido. No âmago dessas necessidades se forjam as identidades reais, a
que aderem os indivíduos. (DUBAR, 2005,2006)

4. RESULTADOS

4.1 Trajetórias escolares e formação inicial: identificações construídas com esforço
e dedicação

O conteúdo impresso nos relatos de história de vida das professoras da
Educação Infantil indica que o conhecimento sobre a profissão recebe influencias do
contexto sócio econômico vivido pelos sujeitos tanto que Márcia1 ressalta que escolhei
a profissão de professora quando fui trabalhar em uma creche de faxineira, me
encantei com uma professora que trabalhava na pré-escolar.
Na verdade Muitas das memórias de Márcia foram pinceladas por certa paixão,
certos encantamentos com a profissão e é esse encantamento que a movimentou na
construção da sua identificação como professora da Educação Infantil.
O saber advindo da trajetória escolar são como pode observar nos relatos
destacados a seguir, ricos em crenças, valores e anseios.
Fui observando as aulas dela todos os dias, ela lecionava com tanto amor
que me apaixonei pela profissão. (Relato da professora Márcia)
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[…] minha história educativa resultou de fatores isolados, por exemplo,
exclusivamente da educação familiar recebida, do contexto sócio político da
época em que vivíamos da classe social a que pertenço...(Relato da
professora Maria)

O fato é que os papeis que as professoras participantes da pesquisa atribuem
as pessoas com quem conviveram revelam um pouco das características que o
professor da educação infantil precisa privilegiar (suas pertenças).
Diante disso percebemos nas histórias escritas, espaços de mediação que se
configuram como maneiras que hoje elas assumem em sala de aula ao exercerem
sua profissão. Logo a identificação com a profissão já se fazia latente nesse momento
da vida das professoras. Já se fazia presente também certo pensamento crítico ao
contexto social e econômico no qual viviam.
A entrada na faculdade representou a busca de conhecimentos diversos os
quais fundamentaram o cotidiano a que as professoras iriam se inserir. Conforme
expresso no depoimento a seguir, Maria se identifica com muitas das atribuições que
ela conferia, quando no curso de graduação, ao professor-formador:
[…] percebo que sou mais do que o reflexo dos meus mais, no fundo sou o
reflexo de outros profissionais da área da Educação que admiro. É
impossível citá-los são muitos. (Relato da professora Maria)

O Docente da formação inicial deve ser um sujeito que estuda que aprecia a
cultura, o comportamento humano harmônico, a disciplina os valores e as normas.
Devem ser ainda, conforme expresso no relato anterior, sujeitos que inspirem
confiança, pessoas de quem se pode obter afabilidade e compreensão.
O docente da educação infantil é acima de tudo, explica Maria no depoimento
a seguir, uma pessoa solicita respeitadora das regras; alguém que conhece os
regulamentos e sabe como esses elementos influenciam na sua pratica.

Sou atenciosa, recebo muitas críticas nas escolas, conheço os
regulamentos, Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas Municipais e
Estaduais do município bem como Conselho escolar e a influencias das
escolas nos bairros. Gosto de observar e analisar as faces de cada projeto e
às vezes acabo sendo teórica demais. (Relato da professora Maria)

Talvez por se preocupar tanto com as normas e convenções, por se dedicar a
profissão estudando muito e, ainda, por sinalizar compreender o papel social que
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desempenha Maria, no relato anterior, se assume teórica demais.
Em relação a essa questão, quando Marcia diz que nem sempre a teoria
caminha junto com a prática, no papel é tudo maravilhoso e perfeito, mas quando
chegamos à escola a coisa muda de figura, inferimos que está demonstrando ter
compreensão de que a teoria por si só não é muito efetiva já que está uma vez que
aplicada, diz Nóvoa (1995), está sujeita a condições muito específicas e muito
particulares.
Tratando-se de como as experiências ligadas a docência vivenciadas ao longo
da formação escolar e acadêmica, influenciaram as escolhas e identificação com a
profissão de professora da Educação infantil, Marcia parece não atribuir muita
importância a essa etapa, notório pelos poucos relatos nesse sentido.
Mas para Maria a trajetória escolar e de formação teve grande papel nas suas
escolhas. Também escrever sobre essa vivencia passada lhe possibilitou inúmeras
recordações e espaços formativos já que no depoimento a seguir, ela assume a
compreensão de que o sujeito na relação que mantem com os outros e com o mundo
ao seu redor se humaniza mesmo sabendo que esse outro muitas vezes a prende, a
tolhe e até mesmo a condiciona e, ainda lhe imponha inúmeros desafios.
E é com as mãos atadas pelo que hoje sou condicionada pelo presente, que
procura narrar um passado que reforço, reconstruo, repenso com as
imagens e ideias de hoje. Os tempos são modernos, tecnológicos, já não
descrevo, interpreto traços novos que se afloram, outros se apagam nos
velhos fatos, o impacto de muitas figuras, ativadas pelas lembranças, as
expectativas depositadas pelas as experiências vividas. (Relato da
professora Maria)

Dubar (2005) argumenta que no processo identitário biográfico, a formação
(escolar, profissional e contínua) constitui-se em uma importante área de identificação
para os indivíduos e de estudo dos processos identitários dos sujeitos. Nessa sentido,
Maria acrescenta que […] as lembranças testemunham um conjunto de relações
ontem e hoje. Creio que são elas que reforçam a vontade de fazer mais. De não
desistir.

4.2 A trajetória profissional como elemento mediador dasidentificações profissionais

Percebemos nos trechos dos relatos expressos a seguir que ambas as
professoras tiveram dificuldades para inserir-se no universo profissional.
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[…] foi implantado no município aulas por disciplina e lá fui eu lecionar do 3°
ao 5° ano a disciplina de português, não foi uma experiência positiva, pois o
tempo com os alunos parecia ser pouco para tanto conteúdo. […] Trabalhei
também em uma classe de aceleração, onde os alunos não estavam
alfabetizados e estavam com defasagem de idade/série. […] Foi uma
experiência difícil, embora alcançasse o objetivo proposto. (Relato da
professora Márcia)
A razão disso relato um resumo do ano de 2018, lotação difícil, quatro
escolas com perfis diferentes. Algumas inovadoras, outras tradicionais
literalmente um paradoxo: Técnico, Educação de Jovens Adultos – EJA e
Educação Básica – Ensino Fundamental uma contradição multidisciplinar,
interdisciplinar. [...] A segunda razão é que afirmo e é confirmado pelos
alunos cujas notas variam sensivelmente em função de nós os professores.
A terceira razão é mais científica, pois há muitos professores que ensinam
muitas coisas a seus muitos alunos. Como fica o específico? Acredito ainda
que através da mediação do conteúdo é que se promove o desenvolvimento
eficiente, convergente com as expectativas da escola e sua missão. (Relato
da professora Maria)

Suas tentativas são recheadas pelo desconforto diante das exigências do
trabalho e, principalmente, frente às constantes mudanças enfrentadas e também em
relação do tempo que lhes é destinado para exercer a profissão. As professoras se
ressentem ainda de terem de trabalhar ao mesmo tempo com diferentes abordagens
de ensino.
Julgamos que Márcia, no depoimento anterior, reivindica uma carga de trabalho
mais flexível, pois tem sido difícil trabalhar em meio a tantas atribuições. Além do mais,
os inúmeros papeis a que tem de responder roubam muito o tempo que deveria ser
dedicado aos alunos.
Mesmo assim, nos apoiando nos escritos de Dubar (2006), inferimos que
Marcia parece conseguir equilibrar as identificações que lhe são atribuídas (as
atribuições) às identidades construídas (as suas pertenças) tanto que afirma
categoricamente que consegue alcançar os objetivos.
Maria também reivindica maior esclarecimento quanto ao seu papel e reclama
de ter de dividir o seu dia-a-dia de trabalho entre quatro escolas com orientação
metodológica díspar. Reivindica a relevância dada ao cumprimento das diretrizes, em
contrapartida exercer autonomia para selecionar da gama dos conteúdos privilegiada
pelo currículo aqueles que são mais importantes conforme a diversidade das crianças.
Diante da tensão vivida a professora acredita que o diálogo com vista a
equilibrar as atribuições que lhe são conferidas às pertenças que construiu, Dubar
2006, seja a melhor maneira para se pensar em uma solução às questões apontadas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Dentro da perspectiva de nossos objetivos os dados obtidos nos permitiram
entender a influência dos papeis sociais, das experiências vividas na escola como
indissociáveis do contexto histórico, cultural e social vivido pelos sujeitos.
Outra influência essencial na construção da identidade profissional das
professoras da educação infantil foram suas relações interpessoais, como aquelas
relatadas por Maria de que a relação com a família exerceu um papel que se refletiu
na escolha do seu futuro profissional e no caso de Marcia da paixão de ensinar.
Desse modo, foi possível identificar, em vários trechos que as dificuldades
encontradas por estes profissionais são muitas, e na opinião delas os entraves vividos
marcaram muito mais positivamente as suas lembranças tanto que elas são hoje
subsídios da construção das suas identificações como docente da educação infantil.
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RESUMO: Inúmeros veículos de transmissão de microrganismos são conhecidos e
tem seu papel na cadeia de infecção bem esclarecido dentro da comunidade científica,
como os ratos, piolhos, pulgas e os mosquitos. Entretanto, formigas são vetores pouco
considerados como fonte de infecção, mas possuem a mesma importância,
principalmente no que se refere à infecção hospitalar. Diversos pesquisadores já
demonstraram que esses artrópodes realizam simbiose com bactérias, sendo,
portanto, vetores mecânicos destas. A partir disso, infecções nosocomiais se tornam
possíveis em consequência do fato de as formigas circularem livremente pelas
instalações hospitalares. O objetivo deste estudo foi descrever quais microrganismos
potencialmente patogênicos são carreados nos corpos de formigas em hospitais. Foi
feita uma pesquisa sistemática nas plataformas PubMed, Scientific Electronic Library
Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS) com os descritores (ants AND hospital) AND (bacteria) AND (infection) AND
(insect vectors). Após a aplicação dos critérios pré-definidos de inclusão e exclusão,
16 referências foram selecionadas e exploradas nesse trabalho. Assim, pretende-se
contribuir para o reconhecimento do mecanismo vetorial mediado por formigas em
ambiente hospitalar e identificar a relação entre os microrganismos carreados, além
de fornecer respaldo científico para elaboração de novos procedimentos de segurança
por controle de vetores em ambiente hospitalar.
PALAVRAS-CHAVE: Insetos vetores. Formigas. Bactérias. Hospitais.
ABSTRACT: Numerous vehicles for the transmission of microorganisms are known
and their role in the infection chain is well understood within the scientific community,
such as rats, lice, fleas and mosquitoes. However, ants are vectors not much
considered as a source of infection, but they have the same importance, especially
regarding about hospital infection. Several researchers have already demonstrated
that these arthropods perform symbiosis with bacteria, therefore, being mechanical
vectors of these. From that, nosocomial infections become possible as a result of the
fact that ants circulate freely through hospital facilities. The objective of this paper was
to describe which potentially pathogenic microorganisms are carried in the bodies of
ants in hospitals. A systematic search was perfomed on the platforms PubMed,
Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (LILACS) with the descriptors (ants AND hospital) AND
(bacteria) AND (infection) AND (insect vectors). After applying the pre-defined
inclusion and exclusion criteria, 16 references were selected and explored in this work.
Thus, it is intended to contribute to the recognition of the vector mechanism mediated
by ants in a hospital environment and to identify the relationship between carried
microorganisms, in addition to providing scientific support for the development of new
safety procedures for vectors in a hospital environment.
KEYWORDS: Insect vectors. Ants. Bacteria. Hospitals.
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1. INTRODUÇÃO

Em 2009, a quantidade de pessoas em todo o mundo que viviam em áreas
urbanas representava cerca de metade da população mundial. Além disso, estima-se
que em 2050 cerca de 67% da população será urbana. Se por um lado, o êxodo rural
traz diversas vantagens, por outro ele pode ser prejudicial, principalmente para a
saúde das pessoas. Isso porque, o crescimento rápido dos conglomerados urbanos
provoca desqualificação sanitária das cidades, acompanhada da proliferação de
vetores de incontáveis patologias. Vários desses veículos de transmissão já são
conhecidos e têm seu papel na cadeia de infecção bem esclarecido dentro da
comunidade científica, como os ratos na propagação de hantavirose e leptospirose,
Rickettsia spp. em piolhos, a peste bubônica transmitida pelas pulgas, e os mosquitos
que possuem grande destaque dentro da saúde pública no Brasil por serem vetores
de doenças endêmicas brasileiras, como a malária e a dengue. Entretanto, formigas
são vetores pouco considerados como fonte de infecção, mas possuem a mesma
importância como veículo de transmissão de bioagentes, principalmente quando se
fala de infecção hospitalar (FONTANA et al., 2010; SEGURADO; CASSENOTE;
LUNA, 2016; ALCANTRA et al., 2018).
O Brasil possui a maior diversidade de formigas das Américas e uma das
maiores do mundo. Esses insetos vivem em colônias e pertencem à ordem
Hymenoptera, sendo que todas as espécies são de uma única família: Formicidae.
Atualmente, já foram registradas mais de 12 mil espécies de formigas, e, destas,
menos de 20 espécies são consideradas pragas nas cidades brasileiras. São insetos
sociais que estão em praticamente todo o ambiente terrestre, com exceção dos polos.
As formigas são colonizadoras e, assim como em qualquer ambiente natural, os
centros urbanos oferecem locais propícios para serem explorados. Diversos
pesquisadores já demonstraram que esses artrópodes realizam simbiose com
bactérias, sendo, portanto, vetores mecânicos de várias espécies de bactérias
(EDWARDS; BAKER, 1981; FONTANA et al., 2010; SILVA; RIBEIRO, 2014;
BACCARO et al., 2015).
Pesquisa realizadas em hospitais brasileiros registraram formigas como vetores
de microrganismos,
imunocompetentes.

os

quais

Contudo,

são
se

geralmente

tratando

de

inofensivos
indivíduos

para

pessoas

hospitalizados

e

frequentemente imunodebilitados, elas oferecem risco elevado. Torna-se, ainda, mais
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preocupante quando se trata de microrganismos multirresistentes aos antibióticos.
Essas infecções são consequência do fato de circularem livremente pelas instalações
dos hospitais, entrando em contato com material infectado (ferimentos, ataduras
usadas, lixo etc.) e logo depois com pacientes, alimentos, medicamentos, aparelhos
e utensílios, salas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), etc., disseminando os
microrganismos patogênicos (PESQUERO et al., 2008; FONTANA et al., 2010; SILVA;
RIBEIRO, 2014).
A presença de vetores e pragas em ambiente hospitalar é proibida de acordo
com as legislações

que versam

sobre o funcionamento

e controle dos

estabelecimentos de saúde. De acordo com a Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 1977,
é determinado que não poderá funcionar os serviços de saúde sem a licença do órgão
sanitário competente. Sendo assim, é necessário que o hospital realize o controle de
vetores e pragas urbanas a fim de ter o seu funcionamento aprovado. A Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) de número 52, de 22 de outubro de 2009, define esse
controle como evitar, por meio de ações preventivas e corretivas, a instalação ou
reprodução dos vetores e pragas no ambiente. Dessa maneira, a presença de
artrópodes nos hospitais e outros estabelecimentos de saúde pode ser motivo de
multas pelas autoridades competentes (SILVA; RIBEIRO, 2014).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão responsável pela
monitorização dos hospitais e se baseiam em outras leis, além das já citadas, para
controle das infecções hospitalares. A lei n° 9.431, de 06 de janeiro de 1997 define a
infecção hospitalar como aquela adquirida não só durante as internações, mas
qualquer infecção manifestada após a internação ou mesmo depois da alta, quando
houver relação com a hospitalização. Além disso, a Portaria n° 2.616, de 12 de maio
de 1998 traz normas e diretrizes que devem ser seguidas para prevenção e controle
das infecções hospitalares. Dessa forma, quando não há monitorização correta, as
formigas podem ser vetores de doenças para pacientes que estão hospitalizados
causando, assim, infeção hospitalar (SILVA; RIBEIRO, 2014).
Posto isso, a escolha da temática do presente trabalho tem como motivação
contribuir para evidente relevância no esclarecimento do papel das formigas como
vetores para doenças nosocomiais dentro do ambiente hospitalar.
Este estudo também se justifica sob o prisma de que formigas portadoras de
patógenos potencializam o risco para infecções dentro do hospital, uma vez que
pacientes internados estão em estado de maior vulnerabilidade imunológica
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(DELIBERALI et al., 2011). Por fim, os resultados encontrados poderão ser usados
pelas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), contribuindo para
melhoria dos programas de controle de pragas em ambiente hospitalar (VIEIRA;
REDIGUIERI; REDIGUIERI, 2013; SILVA; RIBEIRO, 2014). Assim sendo, o
desenvolvimento deste trabalho promoverá uma benéfica associação entre a pesquisa
científica e o serviço de saúde.
O objetivo geral deste estudo é realizar uma revisão sistemática de literatura
sobre os principais microrganismos potencialmente patogênicos carreados por
formigas em ambiente nosocomial.

2. METODOLOGIA

2.1 Estratégia de busca

Foi realizada uma pesquisa sistemática nas seguintes bases bibliográficas:
PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os títulos e resumos dos artigos foram
utilizados para detectar aqueles relacionados ao assunto tratado nesta revisão. Os
descritores usados para busca foram retirados da plataforma Descritores em Ciências
da Saúde (DeCS), sendo ants AND hospital AND bacteria AND infection AND insect
vectors. O total de artigos encontrados em uma busca primária nas três plataformas foi
de 495, sendo 428 do PubMed, 30 do SciELO e 37 do LILACS.
Três

pesquisadores

(CDJ,

DBC

e

GFA)

revisaram

integral

e

independentemente os textos e elegeram como necessários para a revisão os que
possuíam maior evidência em relação ao tema e excluíram os que não estavam de
acordo com o objetivo e/ou que tangenciassem o assunto proposto. Assim, de um total
de 496 artigos, 16 foram selecionados para a confecção da revisão sistemática, após
a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão descritos na seção abaixo.

2.2 Critérios de inclusão e extração dos dados

Os critérios de inclusão adotados foram:
1)

estudos que apresentaram metodologia descrita de modo a possibilitar

a reprodução;
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2)

estudos disponíveis em textos completos nas plataformas;

3)

estudos publicados nos idiomas: português ou inglês.

Os critérios de exclusão definidos foram:
1)

estudos duplicados obtidos em plataformas diferentes;

2)

artigos que saíram do escopo da pesquisa;

3)

estudos publicados em fontes não disponíveis eletronicamente;

4)

estudos disponíveis apenas em resumo;

2.3 Avaliação da qualidade dos estudos

A qualidade dos estudos foi analisada a partir da aplicação da escala da
Iniciativa de STROBE (MALTA, 2010), a qual conta com 22 parâmetros de avaliação
em sete domínios (título e resumo, introdução, métodos, resultados, discussão e
outras informações). Os estudos selecionados pelos critérios definidos anteriormente
foram analisados por seis pesquisadores independentemente (BCC, CDJ, DBC, GFA,
LGPS e NAF). Por fim, o ponto de corte para a revisão sistemática foi categorizado
com pontuação de 11 dos 22 critérios totais de STROBE, sendo os artigos que
possuem pontuação inferior à essa, considerados de baixa qualidade, e os com
pontuação igual ou superior, de alta qualidade.

3. RESULTADOS

Os estudos encontrados totalizaram 496 artigos, em que 399 foram excluídos
após leitura dos títulos e resumos que não condiziam com o objetivo deste trabalho e
65 por estarem contidos em mais de uma base de dados, resultando em 32 artigos
selecionados para leitura na íntegra. Após aplicação dos critérios de inclusão e
exclusão 16 artigos foram incluídos na confecção da revisão sistemática (Figura 01).
Além disso, a qualidade dos trabalhos selecionados foi analisada pela aplicação da
escala da Iniciativa de STROBE (MALTA, 2010), sendo o ponto de corte para a revisão
sistemática categorizado com pontuação de 11 dos 22 critérios totais de STROBE. O
artigo de maior qualidade obteve pontuação de 20 critérios e o de menor qualidade
pontuou 12 critérios.
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O presente trabalho apurou a existência de diversas espécies de
microrganismos patogênicos carreados por formigas em ambientes hospitalares. Os
estudos utilizados para a esta revisão foram realizados em nove unidades da
federação, em quatro das cinco regiões brasileiras, a saber: Sul, Sudeste, CentroOeste e Nordeste. Mais de uma pesquisa encontrou, dentro de um mesmo hospital,
formigas como vetores mecânicos de patógenos em áreas distintas.
Foram encontradas formigas contaminadas em todas as pesquisas, sendo que
oito trabalhos relatam a proporção de formigas que positivaram para presença de
patógenos. Em relação a porcentagem de formigas portando algum microrganismo,
dez artigos apresentaram esse dado, com taxas variando entre 26,7% e 100%
conforme pode ser observado na figura 02. O estudo de Gonçalves et al. (2011)
verificou 89,3%, Máximo et al. (2014) 87,2%, Lima et al. (2013) 39,2%, Fontana et al.
(2010), que realizou pesquisa em dois hospitais (A e B), encontrou contaminação em
26,7% das formigas no hospital A e 61,4% no hospital B. No estudo de Teixeira et al.
(2005) foram 97,8%, Pantoja et al. (2008) 75% eram portadores e na pesquisa de
Tanaka, Viggiani e Person (2007), todas as 80 formigas capturadas estavam
colonizadas.

Figura 02 – Porcentagem de formigas contaminadas nos estudos analisados
85,7% 87,2% 89,3%

100,0%

75,0%

80,0%

61,4%

60,0%
40,0%

97,8% 98,4% 100,0% 100,0%

38,2%
26,7%

20,0%
0,0%

Fonte: Autores 2021

Entre os 16 estudos incluídos nesta revisão, 27 hospitais foram avaliados e
em todas as unidades houve formigas encontradas, incluindo em áreas de unidades
de terapia intensiva (UTI) como evidenciado em diferentes estudos conduzidos por
Moreira et al. (2005); Tanaka, Viggiani e Person (2007); Teixeira et al. (2009) e Lopes
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et al. (2020).
As bactérias foram os principais microrganismos identificados em 15 dos 16
estudos analisados, sendo que os cinco gêneros ou espécies mais encontradas
foram: Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Escherichia
coli e Klebsiella spp. Também foram identificados fungos em estudos conduzidos por
Costa et al. (2006) e Teixeira et al. (2009), que observaram fungos filamentosos. Já
os autores Pereira e Ueno (2008) e Pantoja et al. (2008) detectaram em comum
leveduras presentes no corpo de formigas circulantes em hospitais.
Um quadro detalhado com os principais resultados dos estudos coletados pode
ser visto abaixo.
Quadro 01 – Visão geral dos estudos incluídos nesta revisão.

Estudo

Pontos de coleta

Formigas coletadas

Verificou-se que 89,3%
Gonçalves
das amostras de formigas
5 hospitais –
et al.
coletadas apresentavam
(2011) Pelotas, RS, Brasil.
bactérias patogênicas

Microrganism
os isolados

Score
STROBE

Enterobactérias, S.
Epidermidis e S.
saprophyticus.

20

Identificou-se quatro
espécies de formigas
Acinetobacter sp
3 hospitais –
nas coletas: Tapinoma
Streptococcus sp,
Campos dos
Moreira et
melanocephalum,
Gemella e Klebsiella,
al. (2005) Goytacazes, RJ,
Paratrechina longicorni,
incluindo cepas
Brasil.
Monomorium pharaonis e
mutirresistentes.
Solenopsis saevissima.

19

Foram coletadas 70
formigas nos locais
Bacilos gram-positivos
avaliados. Destes, 62,8%
(Bacillus spp e
eram do gênero
Listeria spp); Bacilos
Máximo et 1 hospital – São
Paratrechina e 25,7%
gram- negativos (P.
al.
Paulo, SP, Brasil.
aeruginosa e Klebsiella
eram Monomorium
(2014)
spp); e cocos gramflorícola. Entre as
positivos
formigas encontradas,
12,8% não apresentaram (Streptococcus spp e
S. aureus).
crescimento microbiano.

17
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Lima et al.
(2013)

Fontana
et al.
(2010)

Foram coletadas 1.659
formigas de 14 espécies
Staphyococcus spp
64 locais de um diferentes. No total, 620
(coagulase negativo),
formigas foram
hospital – São
analisadas e o
A. baumannii, A.
Luís, MA, Brasil. crescimento bacteriano foi
lwoffii e S. aureus.
observado em 243 das
amostras (39,2%).
A. baumanii, A.
Faecalis, Bacillus
Foram coletadas 132 de spp, ECoN, E. coli,
2 hospitais –
4 espécies diferentes.
P. aeruginosa, P.
Sudeste da Bahia, Estavam contaminadas
fluorescens, P.
26,7% no hospital A e
Brasil.
stutzieri, S. sonnei,
61,4% no hospital B.
S. aureus, S.
viridans.

Quatro pontos do
Hospital da
Teixeira et
UFTM: UTI
al.
(adultos), UTI
(2009)
(pediatria), UTI
(vestiário),
Centro cirúrgico.

Somente a espécie de 60 espécies, incluindo
sete bacilos gramformiga T.
positivos, 14 bacilos
melanocephalum
gram-negativos, 22
(Fabricius) foi coletada
cocos
gram-positivos,
durante o período de
17
fungos
coleta do estudo.
filamentosos.

Cinco pontos do
Hospital
Verificou-se que 97,8%
Teixeira et
Universitário Alzira das formigas coletadas
al.
Velano – Alfenas, estavam contaminadas.
(2005)
MG, Brasil.
Quatro pontos de
coleta em 1
Costa et al.
Hospital
(2006)
Uberaba, MG,
Brasil.

Lise,
Garcia e
Lutinski
(2006)

Pesquero
et al.
(2008)

Cinco pontos de
coletas em 2
hospitais do
estado de Santa
Catarina, sendo
os mesmos locais
em cada um
deles.
Trinta e nove
repartições em 1
hospital –
Morrinhos, GO,
Brasil.

Identificou-se 3
espécies de formigas.

Sete espécies de
formigas foram
coletadas. Sendo que
bactérias foram isoladas
de 85,7% das formigas
coletadas.

Foram coletadas 2985
formigas de 9 espécies
diferentes.

Staphylococcus sp,
Neisseria sp e
Bacillus sp.
Staphylococcus sp,
Pseudomonas sp,
Enterobacter sp,
Bacilos grampositivos,
Micrococcus sp e
fungos filamentosos.
Acinetobacter sp,
Oerskovia sp,
Corynebacterium sp,
Enterococcus sp, L.
monocytogenes,
Neisseria sp,
Planococcus sp, P.
luteola,
Sphingobacterium
sp, S. maltophilia, S.
agalactiae, S. bovis
Escherichia,
Salmonella,
Aeromonas,
Enterococcus,
Staphylococcus e
Klebsiella.

19

19

19

17

12

12

14

116

Dois hospitais
sendo
5 repartições
Santos,
no hospital A e em 8 Foram coletadas 10
Fonseca e
repartições no espécies diferentes nos 2
Sanches
hospital B –
hospitais.
(2009)
Divinópolis, MG,
Brasil.

P. aeruginosa,
Enterococcus,
Streptococcus,
Staphylococcus
patogênico e não
patogênico, E. coli.

Bacilos grampositivos, bacilos
Pereira
gram-negativos,
Foram coletadas 125
e Ueno
cocos
gram-positivos,
formigas.
(2008)
leveduras e fungos
filamentosos.
Foram isoladas 21
bactérias:
Seis pontos de
Staphylococcus spp (n
coleta em uma
= 13); P. aeruginosa
Silva et al. Unidade Mista da Foi coletado um total de (n = 3); S. marcescens
(2012)
36 formigas.
(n = 1), E. Coli (n =
cidade de São
1); Pseudomonas spp
Luís, MA, Brasil.
(n = 1) e S. liquefaciens
(n = 2).
Quatro
repartições em 1
hospital –
Taubaté, SP,
Brasil.

Cincos setores de
Fungos anemófilos
coleta em cada um Das formigas coletadas
representaram 94%.
Pantoja et de dois hospitais
1.660 (75%) eram
Enquanto 6% das
al. (2008)
públicos –
portadores de fungos.
formigas
carregavam
Fortaleza, CE,
Brasil.
leveduras.
Três setores
distintos em cada
Havia presença de
uma das duas
formigas em 80% dos
Unidades do
locais amostrais, exceto
Hospital de
Tanaka,
Centro cirúrgico e UTI do Bacilos gram-positivos
Clínicas da
Viggiani e
Hospital de Clínicas II, (Corynebacterium sp),
Faculdade de
Klebsiella
Person
sendo capturadas 80
Medicina de Marília,
pneumoniae,
K.
formigas. Todas as
(2007)
SP, e no
ozaenae e E. coli.
formigas capturadas
Hemocentro de
estavam colonizadas por
Marília (2 setores),
espécies bacterianas.
além de uma
amostra domiciliar.

Lopes et
al. (2020)

12 tubos de coleta, de um
total de 36, apresentaram
êxito na coleta. No
hospital
A: 4 provenientes Bacilos gram-positivos,
Dois hospitais,
da
SUTI
e 2 do serviço Staphylococcus spp,
um público e um
de
nutrição.
No hospital K. ozaenae, Yersinia
da rede privada
B:
4
do
serviço
de
de saúde –
pseudotuberculosis, E.
nutrição, 1 da UTI e 1 da
Anápolis, GO,
coli, K.
enfermaria.
Duas
espécies
Brasil.
rhinoscleromatis.
foram capturadas: P.
Longicornis e T.
melanocephalum.

14

15

20

18

15

20
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4. DISCUSSÃO

Considerando as bactérias como os principais microrganismos encontrados
nas formigas capturadas em ambiente hospitalar, será feita uma discussão mais
aprofundada sobre os cinco gêneros mais prevalentes nos estudos analisados.

4.1 Staphylococcus spp.

Dez autores encontraram Staphylococcus nas formigas coletadas em seus
trabalhos, sendo, portanto, o gênero mais prevalente desta revisão (TEIXEIRA et al.,
2005; COSTA et al., 2006; SANTOS; FONSECA; SANCHES, 2009; PESQUERO et al.,
2008; FONTANA et al., 2010; GONÇALVES et al., 2011; SILVA et al., 2012; LIMA et
al., 2013; MÁXIMO et al., 2014; LOPES et al., 2020).
De modo geral, Staphylococcus aureus está localizado na pele e nas mucosas
de humanos e outros animais saudáveis. A espécie humana pode ser colonizada ou
infectada devido ao contato próximo ou frequente com animais (KONEMAN et al.,
2018). A identificação desse patógeno carreado por formigas em ambientes intrahospitalares deve ser motivo de alerta, uma vez que coloca em risco a segurança da
saúde dos pacientes (NUNES; SOARES; DOS REIS, 2018).
Dentre as espécies de estafilococos, o Staphylococcus aureus é o patógeno
humano de maior importância, podendo causar diversas doenças infecciosas. No que
diz respeito as causas mais relevantes, tem-se a pneumonia hospitalar causada por S.
aureus, que se dá em contextos de doença pulmonar obstrutiva, aspiração e
intubação. Ademais, a bacteremia é capaz de fazer com que múltiplos órgãos de
diversos sistemas pelo corpo sejam acometidos. Isso pode resultar em osteomielite,
endocardite, pneumonia pós- operatória, pioartrite e formação abcessos metastáticos
em locais como pulmões, fígados, rins e cérebro (FONTANA et al., 2010; KONEMAN
et al., 2018; COSTA et al., 2019).
Existem várias outras doenças causadas por Staphylococcus spp, que
abrangem desde condições relativamente benignas, como doenças cutâneas, até
aquelas capazes de lavar ao óbito, como as de acometimento sistêmico. Outro dado
relevante que Teixeira et al. (2005) traz em seu estudo é o Staphylococcus como o
gênero com maior resistência aos antibióticos, sendo resistente à ampicilina,
azitromicina, cefalosporina, ceftazidima,

penicilina,

rifampicina,

sulfonamida,
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tetraciclina entre outros. Tal fato reforça a relevância e a preocupação com a
circulação desse microrganismo dentro de ambiente hospitalar.

4.2 Streptococcus spp

Já em relação às espécies do gênero Streptococcus, cinco autores detectaram
formigas carreando esse microrganismo (MOREIRA et al., 2005; LISE; GARCIA;
LUTINSKI, 2006; SANTOS; FONSECA; SANCHES, 2009; FONTANA et al., 2010;
MÁXIMO et al., 2014). São cocos gram-positivos que podem ser encontradas
nas vias aéreas e nas mucosas do ser humano. A infecção ocorre por contato com as
bactérias e podem cursar com diversas doenças dependendo da espécie (HAENNI;
LUPO; MADEC, 2018; KONEMAN et al., 2018).
De acordo com Máximo et al. (2014), a clínica médica foi o local onde se capturou
80% das formigas com bactérias, inclusive a Streptococcus spp. A pesquisa de
Santos, Fonseca e Sanches (2009) também registrou formigas carreando
estreptococos não só na clínica médica, mas também no bloco cirúrgico, quartos e
áreas externas dos hospitais utilizados. Esses dados são importantes porque são
locais de grande circulação de pessoas e, como já foi visto, essa bactéria é causadora
de várias doenças (SANTOS; FONSECA; SANCHES, 2009; MÁXIMO et al., 2014).
Ademais, esses resultados tornam-se mais expressivo quando comparados
com as conclusões de Máximo et al. (2014), onde as Streptococcus spp. capturadas
eram multirresistentes a antibióticos. Outros dados que evidenciaram resistência
antibiótica dos estreptococos coletados em ambiente hospitalar foram no estudo de
Moreira et al. (2005), no qual verificou-se resistência a penicilina, amoxicilina,
cefotaxima, eritromicina e quinupristina/dalfopristina.

4.3 Pseudomonas spp

Foram descritos microrganismos membros do gênero Pseudomonas por cinco
autores (COSTA et al., 2006; SANTOS; FONSECA; SANCHES, 2009; FONTANA et
al., 2010; SILVA et al., 2012; MÁXIMO et al., 2014). Pseudomonas são bacilos gramnegativos, classificadas como patogênicas, de grande pertinência em pacientes
queimados, com infecção de trato urinário e respiratório inferior, imunossuprimidos,
infecções oculares graves, sendo comum a identificação de exsudação de coloração
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azulada (COSTA et al., 2006; KONEMAN et al., 2018; TEIXEIRA et al., 2009).

4.4. Escherichia coli

A Escherichia coli também foi encontrada por cinco autores (TANAKA;
VIGGIANI; PERSON, 2007; SANTOS; FONSECA; SANCHES, 2009; FONTANA et al.,
2010; SILVA et al., 2012; LOPES et al., 2020).
Segundo Fontana et al. (2010), em dois hospitais no Sudeste da Bahia foram
coletadas espécies de formigas que carreavam esse microrganismo. Além disso, no
trabalho de Silva et al. (2012) evidenciou-se que tais patógenos foram encontrados
em seis pontos de coleta em uma Unidade Mista da cidade de São Luís. Outra
informação relevante, é a de Tanaka, Viggiani e Person (2007), em que foram
capturadas formigas contendo E. coli e outras espécies, em 80% dos locais amostrais.
Dessa forma, destaca-se que este patógeno também é de grande relevância
no contexto das enterocolites, já que como apontado por Guner et al. (2009), a
enterocolite necrotizante é a emergência gastrointestinal mais comum nos neonatos, e
esta por sua vez está intrinsecamente relacionada com a Escherichia coli como se
evidencia no trabalho de Cohen et al. (2005), em que crianças com gastroenterite
aguda foram identificadas com tal bactéria carreada por esses vetores já
mencionados.

4.5 Klebsiella spp

Por fim, o gênero Klebsiella aparece em cinco estudos (MOREIRA et al., 2005;
TANAKA; VIGGIANI; PERSON, 2007; PESQUERO et al., 2008; MÁXIMO et al.,
2014; LOPES et al., 2020). As espécies desse gênero presentam destaque no
contexto de infecção nosocomial, com destaque à Klebsiella pneumoniae que está
associada a infecções oportunistas graves em pacientes hospitalizados.
As infecções nosocomiais são mais preocupantes ainda se causadas pelas
cepas multirresistentes de K. pneumoniae, devido ao extenso espectro de enzimas βlactamases (ESBLs, sigla em inglês), que são produzidas pela bactéria. Nesse
contexto, as principais infecções relacionadas ao gênero acometem o trato urinário,
conjuntivite, bacteremia, otite média, mastoidite e infecção de tecidos moles
(MOREIRA et al., 2005; TANAKA; VIGGIANI; PERSON, 2007; PESQUERO et al.,
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2008; CABRAL, et al., 2012; MÁXIMO et al., 2014; LOPES et al., 2020).
Segundo o estudo conduzido por Máximo et al. (2014) cerca de 4,2% das
formigas apresentaram o patógeno em seu tegumento. Na pesquisa conduzida por
Tanaka, Viggiani e Person (2007) 62,5% das amostras coletadas apresentavam
bacilos gram-negativos, sendo que dessa amostragem, 60% representavam
Klebsiella pneumoniae. Já no estudo realizado por Moreira et al. (2005) foi associada
sua presença à formiga da espécie T. melanocephalum, em três hospitais de Campos
dos Goytacazes, RJ, identificando-as na UTI pediátrica, Enfermaria geral, Enfermaria
pós-cirúrgica e Enfermaria ginecológica.

5. CONCLUSÃO

Percebe-se, portanto, que as formigas são vetores de agentes potencialmente
patogênicos, sendo que os principais microrganismos encontrados em ambiente
nosocomial pelos artigos selecionados nesta revisão foram Staphylococcus spp.,
Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Escherichia coli e Klebsiella spp. Estes
microrganismos apresentam importância elevada, pois estão entre os mais comuns
patógenos oportunistas em infecções nosocomiais e podem desenvolver ampla
resistência a antibióticos. Desta forma, este trabalho apresentou pesquisas contendo
informações importantes para a saúde pública, particularmente para a Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar.
Nessa perspectiva, o presente estudo é um alerta, não só para a Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar, mas para todos os profissionais de saúde no intuito
de conscientizar e promover a implementação de um efetivo programa de prevenção
e controle de infecções hospitalares. Além disso, visa também, fomentar a
comunidade científica a ampliar as pesquisas sobre o tema.
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RESUMO: A saúde da população surda é tópico de especial relevância tanto na área
da saúde quanto na área legislativa, havendo amplo arcabouço legal que protege os
direitos dessa população em nível local e nacional. O uso de tecnologias de
informação e comunicação em saúde (TICS) na internet é uma das ferramentas que
possibilitam acesso dessa população à informação (e-acessibilidade), contando com
a modalidade espaço-visual de sistema de signos da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) em toda sua complexidade. A utilização de instruções ilustrativas e feedback
regular foram importantes para a comunicação ativa com PDFs e vídeos, em que os
conteúdos com base em valores, crenças e objetivos aumentam o alcance e
proporcionam ganhos aos pacientes, e o uso das mídias sociais tem se mostrado
como meio de comunicação considerável para a promoção da saúde. Há a
necessidade da criação de recursos a fim de promover as mudanças de
comportamento aliado ao feedback dessas ações, visto que as análises da promoção
em saúde compõem requisitos de compromisso com questões de combate aos
determinantes sociais em saúde . No contexto de TICS e educação em saúde, o uso
de recursos audiovisuais com tradução para LIBRAS viabiliza o acesso para pessoas
com surdez, promovendo efeitos familiares e comunitários para além de individuais, e
há maior potencial com conteúdo publicados e republicados por usuários, integrados
entre sites e com interação entre criadores e usuário. Deve-se investir na oferta de
conteúdo traduzido com níveis de qualidade específica para temáticas da Saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Pessoas com Surdez; E-acessibilidade; Educação em saúde;
Recursos audiovisuais; Mídias sociais.
ABSTRACT: The health of the deaf population is a topic of special relevance both in
health and in the legislative area, with a broad legal framework that protects the rights
of this population at local and national level. The use of information and communication
technologies in health (TICS) on the Internet is one of the tools that enable access of
this population to information (e-accessibility), relying on the modality space-visual sign
system of the Brazilian Sign Language (LIBRAS) in all its complexity. The use of
illustrative instructions and regular feedback were important for active communication
with PDFs and videos, in which contents based on values, beliefs, and goals increase
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the reach and provide gains to patients, and the use of social media has been shown
as a considerable means of communication for health promotion. There is a need for
the creation of resources in order to promote behavior change and feedback on these
actions, since the analyses of health promotion are part of the requirements for
commitment to issues of combating the social determinants of health. In the context of
ICTs and health education, the use of audiovisual resources with translation into
LIBRAS enables access for people with deafblindness, promoting family and
community effects beyond the individual, and there is greater potential with content
published and republished by users, integrated between sites and with interaction
between creators and users. Investment should be made in offering translated content
with specific quality levels for Health themes.
KEYWORDS: People with Deafblindness; E-accessibility; Health Education;
Audiovisual Resources; Social Media.
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1. INTRODUÇÃO

A saúde da população surda é tópico de especial relevância tanto na área da
saúde quanto na área legislativa, havendo amplo arcabouço legal que protege os
direitos dessa população em nível local e nacional. O uso de tecnologias de
informação e comunicação em saúde (TICS) na internet é uma das ferramentas que
possibilitam acesso dessa população à informação (e-acessibilidade), contando com
a modalidade espaço-visual de sistema de signos da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) em toda sua complexidade. No contexto de TICS e educação em saúde, o
uso de recursos audiovisuais com tradução para LIBRAS viabiliza o acesso para
pessoas com surdez, promovendo efeitos familiares e comunitários para além de
individuais, e há maior potencial com conteúdo publicados e republicados por
usuários, integrados entre sites e com interação entre criadores e usuário.
As mudanças de inclusão e mudança de paradigma, para os surdos,
acontecem quando são aceitos e respeitados em suas diferenças. Contar com a
presença de intérpretes de LIBRAS no atendimento aos surdos é exemplo de
valorização das diversidades. Para viabilizar a inclusão, é fundamental um trabalho em
conjunto para a promoção de práticas educativas inclusivas voltadas ao público surdo,
nas quais professores, profissionais da saúde, tradutores e intérpretes estabeleçam
parcerias e negociações que amparam a acessibilidade. (CHAVEIRO, 2005).
Nesse sentido, a oferta em LIBRAS de material de saúde específico é
especialmente relevante, sendo encontradas fragilidades inclusive na formação de
nível superior de diversas áreas de graduação. (PEREIRA, 2020), indo na contramão
de preceitos constitucionais de reserva do direito de educação em saúde deve ser
assegurado, inclusive o acesso à internet (BRASIL, 1988).
A comunicação é peça-chave nesse processo. Comunicar-se de maneira clara
e eficiente no contexto clínico traduz-se num sistema de saúde mais acessível e
eficaz, sendo crucial para a construção de uma boa relação com serviços de saúde.
A barreira linguística pode gerar frustração e insegurança (PEREIRA, 2020)
A falta de entendimento dos pacientes surdos para com os termos específicos
da saúde pode desfavorecer o pleno acesso à saúde, sendo fundamental que esses
profissionais tenham consciência dos seus deveres frente aos direitos da população
surda (CHAVEIRO, 2005; CHAVEIRO, 2010)
No entanto, é descrita grande dificuldade por parte dos próprios intérpretes para
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traduzir termos médicos para LIBRAS, dificuldade ligada à falta de capacitação para
atuar na área da saúde, somando-se às lacunas dos profissionais de saúde na
temática. (CHAVEIRO, 2010; GOMES, 2020).
Essa falta de entendimento entre o paciente e o médico gera desconfortos,
medos e inseguranças desses pacientes de irem a consultas sem nenhuma pessoa
às acompanhando (SANTOS, 2019; CHAVEIRO, 2009). Pessoas surdas tendem a
ser mais isoladas no meio social, principalmente em locais de saúde, que poucas
pessoas as compreendem, isso pode acabar gerando um distanciamento maior
desses pacientes de postos de saúde (CHAVEIRO, 2010; SANTOS, 2019).
Fica visível a necessidade do médico se adequar e entender as diferenças,
tanto sociais, quanto culturais, que uma pessoa com deficiência auditiva tem para
entender as informações em saúde (CHAVEIRO, 2009).
Nesse sentido, intervenções online têm potencial especial no quesito de
promoção da saúde, especialmente quando focadas no formato visual (BOULOS,
2011). Tais recursos ganham mais amplitude quando associados à utilização das
mídias sociais (GHEZELIJEH, 2018).
A aplicação dos recursos midiáticos são ajustáveis às necessidades em
diferentes contextos de aplicabilidade, com a construção, assim, de maior interação
harmoniosa paciente-profissional em que o ponto mais importante dessa estrutura é
o compartilhamento da promoção da saúde (WELCH 2016). As mídias sociais
permitem uma boa troca de informações em formatos variados, oferecendo
oportunidade de atuação em saúde do serviço público (HOUSEH, 2014).
As mídias sociais são importantes ferramentas para disseminar o acesso à
informação à saúde podendo assim, por meio delas, enfrentar as iniquidades do
acesso à informação por meio da inclusão. Nesse contexto, objetivos do uso de mídia
social em tópicos de saúde pública incluem ainda a expansão do alcance para
ampliação e diversificação de audiências, a promoção de engajamento público e
parcerias.
Nos anos de 2009 e 2010 houve um aumento maciço de trezentos milhões de
aplicativos baixados para cinco bilhões. (BOULOS, 2011). Alguns estudos destacaram
o uso bem-sucedido de telefones celulares para apoiar a telemedicina e saúde remota
em países em desenvolvimento, com exemplos incluindo seu uso em diagnósticos
médicos externos e como suporte de informações no tratamento da atenção ao
paciente vivendo com HIV em áreas rurais de difícil acesso. (BOULOS, 2011)
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Nesse contexto, é visível a importância de manter as informações e estudos
nesse meio que vem crescendo amplamente.
Por fim, na atenção primária, a Estratégia Saúde da Família é palco privilegiado
para interação comunitária com o território adstrito, tendo potencial de protagonismo
na atuação em saúde 2.0 digitais. Nesse sentido, a promoção da saúde também em
mídias sociais é oportuna e necessária, em especial, mas não somente para pacientes
surdos. Esses mesmos atributos atingem fortemente as populações mais vulneráveis,
sendo as iniquidades "desigualdades injustas” a serem combatidas. (TASCA, 2020;
MEDINA, 2014).

2. METODOLOGIA

A busca na literatura por referenciais teóricos que justificassem a problemática
foi feito por meio dos princípios da metodologia “SnowBall” (Bola de neve), com
identificação de referências nacionais acadêmicas e técnicas na temática proposta,
com recorte temporal de 2010 a 2020 nas bases PubMed, BVS e Scopus para
identificação de documentos e autores-chave (VINUTO 2014). A metodologia utilizase de uma amostragem não probabilística, na qual lança mão de uma cadeia de
referências. Inicialmente foi identificado um artigo semente, no qual suas referências
serviram como fonte para novos achados.
A metodologia é uma forma de colher informação sobre um determinado tema
no qual seja delicada a discussão ou até mesmo não se saiba a quantidade de
resultados. O recrutamento de novo referenciais acaba quando há a saturação do
tema, ou quando não há mais indicações ou artigos referenciados. (Bernard (2005)
apud VINUTO 2014).
Ademais, a tabulação e análise dos dados quantitativos serão realizadas com
auxílio do programa Microsoft Office Excel (TRICCO 2018) (PHAM, 2014).

3. PROBLEMÁTICA GERAL

Cumpre ressaltar que a língua escrita poderia ser uma maneira de superar
a dificuldade na assistência a pacientes deficientes auditivos ou pessoas surdas
que se comunicam oralmente (CHAVEIRO, 2005). Diante desse cenário, o
movimento da integração ocorreu nas décadas de 1950 a 1980 contra a política de
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segregação, induzindo as pessoas com deficiência ao máximo esforço para reverter
o quadro e conseguir sua adaptação ao meio social. Conviver no universo das pessoas
com deficiência envolve uma mudança de paradigmas. Para os surdos, as mudanças
acontecem quando são aceitos e respeitados em suas diferenças. Contar com a
presença de intérpretes de LIBRAS no atendimento aos surdos é exemplo de
valorização das diversidades. (CHAVEIRO, 2005) Com o objetivo de promover a
inserção da comunidade surda na sociedade, o Ministério da Educação do Brasil
garante pleno exercício da cidadania com o respaldo institucional decisivo da Lei
Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002, em que é reconhecido o estatuto da
Língua Brasileira de Sinais como língua oficial da comunidade surda, com implicações
para sua divulgação e ensino, para o acesso bilíngue à informação em ambientes
institucionais e para a capacitação dos profissionais que trabalham com os surdos.
Ademais, existem outras leis como Art. 12 e 19 da Lei n°10.098, de 2000, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção e acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências, Lei n° 4.309, de 2004, Lei n° 4.304, de 2004, Lei nº 10.436/2002.
Logo, é fundamental um trabalho em conjunto para a promoção de práticas
educativas
profissionais

inclusivas
da

voltadas

saúde,

ao

tradutores

público
e

surdo,

nas

quais

professores,

intérpretes estabeleçam

parcerias e

negociações que amparam a acessibilidade.
Embora o Decreto nº 5.626 de 2005 garanta à pessoa com deficiência um
ambiente preventivo, curativo e reabilitador, ainda assim, quase 15 anos depois, o
Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta muitos obstáculos para o atendimento de
pessoas com deficiência auditiva. Esse decreto também determina a obrigatoriedade
do ensino de LIBRAS nos cursos de formação para exercício do magistério, de
licenciatura e de Fonoaudiologia de instituições brasileiras públicas e privadas. Para
o curso de Medicina e os demais cursos de educação superior e profissional, a
disciplina deve ser ofertada de forma eletiva. (PEREIRA, 2020). Para sanar essas
barreiras sociais, é importante que sejam elaboradas políticas públicas, pois a
Constituição Federal garante que o direito de educação em saúde deve ser
assegurado, inclusive o acesso à internet (BRASIL, 1988).
A assistência médica é guiada por uma anamnese adequada e um exame físico
dirigido, os quais norteiam a elaboração de hipóteses

diagnósticas e planos

terapêuticos. A comunicação é peça-chave nesse processo. Comunicar-se de
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maneira clara e eficiente no contexto clínico traduz-se em um sistema de saúde mais
acessível e eficaz, sendo crucial para a construção de uma boa relação médicopaciente e contornar possíveis frustrações e inseguranças (PEREIRA, 2020).

4. PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA SAÚDE

Quando se trata de atendimentos clínicos, é notável a falta de entendimento
dos pacientes para com os termos específicos da saúde fornecidos pelo médico, ou
intérprete, isso pode inviabilizar um tratamento considerado humanizado. Essa falta de
comunicação pode gerar problemas para o paciente entender o diagnóstico e dificultar
a adesão ao tratamento proposto (CHAVEIRO, 2010). Isso torna o atendimento de
pessoas com deficiência auditiva um desafio para os médicos e demonstra a
importância da adoção de princípios humanistas por parte dos profissionais para
tentar contornar esses desafios (CHAVEIRO, 2005).
São observadas grandes dificuldades em relação aos próprios intérpretes no
momento de traduzir os termos médicos para a LIBRAS, esse problema é gerado pela
falta de preparo destes para atuar na área da saúde, seria necessário algum tipo de
capacitação para tentar reverter essa situação (CHAVEIRO, 2010). além dos
intérpretes, a própria falta de conhecimento dos profissionais de saúde em relação
a LIBRAS atrapalha a abordagem ao paciente, pois uma consulta é algo muito íntimo
e pode ser desconfortável tratar de assuntos de saúde com terceiros (intérpretes). Isso
foi mostrado em um estudo nos EUA que observou que pacientes preferem ser
atendidos por profissionais surdos ou que sabem LIBRAS. Outras pesquisas
mostraram também como os surdos têm a necessidade de serem atendidos por
profissionais capacitados em LIBRAS em ocasiões de extrema urgência, onde a
espera de um intérprete ou a perda de tempo na comunicação ineficaz não é uma
questão viável. (CHAVEIRO, 2009; GOMES, 2020)
A falta de entendimento entre o paciente e o médico gera desconfortos, medos
e inseguranças desses pacientes de irem a consultas sem nenhuma pessoa às
acompanhando (SANTOS, 2019; CHAVEIRO, 2009). Este medo é alimentado desde
a infância, vendo que pessoas com deficiência auditiva tendem a ser mais isoladas
do meio social, principalmente em locais de saúde, nos quais poucas pessoas as
compreendem. Isso pode acabar gerando um distanciamento maior desses pacientes
de postos de saúde (CHAVEIRO, 2010; SANTOS, 2019). Com essas citações, fica
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visível a necessidade do médico se adequar e entender as diferenças, tanto sociais,
quanto culturais, de uma pessoa com deficiência auditiva, tendo que se preparar para
esses atendimentos (cursos) ou modificar sua abordagem, para que o paciente
consiga entender as informações dadas na consulta (CHAVEIRO, 2009).
É importante destacar que a língua de sinais é oficialmente reconhecida no
Brasil desde que a Lei n° 10.436/2002 foi sancionada, esse fato obriga os
médicos

a

se

prepararem para dar bons atendimentos a esses pacientes

(CHAVEIRO, 2010). Nos casos em que o profissional aumenta a sua capacitação, vai
ser necessária muita dedicação para ter um domínio da LIBRAS, já que estudar ela
pode ser tão complexo quanto estudar uma língua oral (CHAVEIRO, 2010).
O conhecimento do profissional diante da LIBRAS é de extrema importância,
mas existem casos de pessoas surdas que conseguem ler lábios, isso se torna um
grande facilitador para o profissional de saúde, mas mesmo assim, é necessário que o
profissional tenha noção das outras particularidades que ele vai ter que encarar, como
não falar utilizando máscara, não chamar o paciente quando ele não estiver olhando
para você e principalmente não demonstrar sinais de irritação ao ter que repetir
informações durante o atendimento. A ocorrência desses fatos pode demonstrar um
despreparo do profissional, mostrando que além de não fluente em LIBRAS, este não
possui conhecimento algum sobre a comunidade surda (PEREIRA, 2020; CHAVEIRO,
2005).
É visível a necessidade de adequar o sistema de saúde para a promoção da
equidade da assistência em saúde da pessoa surda, tendo que investir na capacitação
de profissionais. Além disso, existe a opção do aumento no número de intérpretes de
LIBRAS que são qualificados (tem conhecimento na área de saúde), para transmitir
informações de qualidade para os pacientes, já que a falta desses profissionais
complica ainda mais a vida das pessoas com surdez. De qualquer modo é necessária
alguma mudança, pois o sistema atual possui muitas falhas que impedem o pleno
acesso dos surdos à saúde (CHAVEIRO, 2010; CHAVEIRO, 2009).
Observando o grande problema que o sistema de saúde apresenta para
fornecer um bom atendimento à população surda, é necessário uma conscientização
sobre o estado atual da assistência fornecida a esses pacientes. Para o
aperfeiçoamento dos atendimentos, seria de grande importância uma atualização da
grade das escolas de saúde, mas essa tarefa não seria fácil, já que com grades muito
extensas (principalmente medicina), fica difícil a implementação de uma matéria que
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não pode ser vista uma única vez. Seria necessária a criação mecanismos de
incentivo aos graduandos, seja pela conscientização da importância do tema, ou pelo
reconhecimento acadêmico ou em concursos (ex.: residência médica) desse domínio
em LIBRAS (PEREIRA, 2020).
Intervenções de promoção à saúde online, também poderiam ser um método
para ajudar e incluir melhor, mesmo que indiretamente, pessoas com deficiência
auditiva, desde que o uso do site ou aplicativo não dependa de nenhum tipo de recurso
de áudio. Levando em consideração pessoas sem nenhum tipo de deficiência, existem
algumas dificuldades que limitam o acesso a esses meios, percebendo que esses
tipos de intervenções podem ocasionar um grande desgaste para o paciente, tendo
assim um índice considerável abandono dos recursos (BOULOS, 2011). Esse
problema pode se agravar ainda mais com a população surda, já que nem sempre
eles dominam bem o português, podendo ter dificuldades com o uso das ferramentas.

5. RECURSOS AUDIOVISUAIS

A promoção do letramento funcional em saúde por meio da utilização de áudio
e mensagens SMS, aliado a intervenções por meio de aplicativos de vídeos e
chamadas

telefônicas

foram

eficientes

no

controle

clínico

(BAND,

2017)

(HARGRAVES, 2018) (REDFERN, 2014) (DIREITO, 2019) (SCHLADEN, 2011).
A utilização de instruções ilustrativas e feedback regular foram importantes para
a comunicação ativa com PDFs e vídeos, em que os conteúdos com base em valores,
crenças e objetivos aumentam o alcance e proporcionam ganhos aos pacientes
(CHANDLER, 2019) (BAND, 2017) (NOLAN, 2018).
O uso das mídias sociais tem se mostrado como meio de comunicação
considerável para a promoção da saúde (GHEZELIJEH, 2018). Todavia, há a
necessidade da criação de recursos a fim de promover as mudanças de
comportamento aliado ao feedback dessas ações, visto que as análises da promoção
em saúde compõem requisitos de compromisso com questões de combate aos
determinantes sociais em saúde (HARGRAVES, 2018). Por exemplo, o uso dos
recursos midiáticos como mecanismo de promoção da saúde se mostra com notória
singularidade para o combate das iniquidades em saúde e o compromisso do
autocuidado com a população surda. A aplicação dos recursos midiáticos são
ajustáveis às necessidades em diferentes contextos de aplicabilidade, com a
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construção, assim, de maior interação harmoniosa paciente-profissional em que o
ponto mais importante dessa estrutura é o compartilhamento da promoção da saúde.
Na área da saúde, a comunicação entre profissionais e pacientes é facilitada
pela internet e pode ser uma estratégia importante no manejo de diversas condições
de saúde, especialmente no contexto da COVID-19. As mídias sociais permitem
atividade online entre indivíduos com troca de informações em formatos variados,
oferecendo oportunidade de atuação em saúde do serviço público. Na atenção
primária, a Estratégia Saúde da Família é palco privilegiado para interação comunitária
com o território adstrito, tendo potencial de protagonismo na atuação em saúde 2.0
digital. Nesse contexto, a promoção da saúde também em mídias sociais é oportuna
e necessária, em especial, mas não somente para pacientes surdos. Esses mesmos
atributos atingem fortemente as populações mais vulneráveis, sendo as iniquidades
"desigualdades injustas” a serem combatidas (WELCH 2016; WELCH 2018).

6. MÍDIAS SOCIAIS

As mídias sociais figuram como ferramenta com grande potencial de educação
em saúde e também têm papel importante no enfrentamento de iniquidades
potencializadas pelo amplo alcance de forma econômica e quase instantânea. Tais
fatores contribuem para o crescente e disseminado uso institucional e entre
prestadores de saúde. Nesse contexto, objetivos do uso de mídia social em tópicos de
saúde pública incluem ainda a expansão do alcance para ampliação e diversificação
de audiências, a promoção de engajamento público e parcerias.
Houve um aumento maciço no número de smartphones apps (aplicativos)
baixados nos anos de 2009 e 2010, com números subindo de 300 milhões de
aplicativos baixados em 2009 para cinco bilhões em 2010. (BOULOS 2011). Alguns
estudos destacaram o uso bem-sucedido de telefones celulares para apoiar a
telemedicina e saúde remota em países em desenvolvimento, com exemplos incluindo
seu uso em diagnósticos médicos externos e como suporte de informações no
tratamento da atenção ao paciente vivendo com HIV em áreas rurais de difícil acesso.
(BOULOS, 2011).
Embora existam centenas de aplicativos para smartphones no momento, os
bem-sucedidos são os que têm como público alvo as populações mais jovens e
saudáveis. (BOULOS, 2011). Com isso, é visível a importância de manter as
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informações e estudos nesse meio que vem crescendo amplamente.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na temática abordada, há potencial de avanços dentro de diversas estratégias
de Educação em Saúde, entre elas a da Escola de Pacientes DF, uma estratégia de
educação e assistência em saúde que funciona desde 2016 em área socialmente
vulnerável na periferia de Brasília e atua nesse sentido. A área tem elevados níveis
de analfabetismo total e funcional, com 50% da população com ensino fundamental
incompleto, violência por causas externas e desafios em determinantes sociais na
saúde.
O acesso a materiais de educação em saúde para pacientes envolve o site
www.escoladepacientes.com e vídeos postados no YouTube de educação em saúde,
com 2914 inscritos, mais de 40.432 exibições em total de 10.327 horas de visualização.
Nesse sentido, a redução de desigualdades injustas e o combate às iniquidades é um
dos focos principais de atuação da estratégia, assim como abordado nesse ensaio da
população surda.
Nesse cenário, é destaque a importância de estímulo institucional e de
provimento de recursos para viabilizar a tradução de materiais já em uso para LIBRAS,
expandido acesso e promovendo combate a iniquidade com ampla base normativa,
objetivando acesso conforme previsão legal para usuários, profissionais e leigos.
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RESUMO: O estudo analisa a experiência de educação integral em tempo integral na
escola da Fundação Aquarela no período de 2001 a 2011. As estratégias
metodológicas nas quais otrabalho se baseou foram: a) revisão bibliográfica; b) análise
documental exploratória; c) entrevista com ex-profissionais da escola. O levantamento
bibliográfico fundamentou-se em Cavaliere (2002), Coelho (2002; 2009), Costa (2015),
Gallo (2002), Maurício (2009), Paro (1988), entre outros. A análise documental
realizou-se a partir do levantamento da documentação escolar existente nos arquivos
da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará (SEDUC-PA) e dos exfuncionários da escola (estatuto da fundação, regimento escolar, proposta
pedagógica, fotografia, entrevista/depoimento (transcrições) e, na legislação
educacional em âmbito nacional e estadual relacionada à temática em tela (CF/88,
ECA/90, LDB nº 9. 394/96, PNE I (2001-2010) e PNE II (2014-2024), PME I (Portaria
Interministerial 17/2007), Decreto No 6.253/2007 (FUNDEB). A análise permitiu
vislumbrar as características daquele projeto educativo que se voltou para o
atendimento integral das crianças em situação de vulnerabilidade social moradores
do bairro da Terra Firme, na periferia da cidade de Belém do Pará. Examinaram-se os
limites e as possibilidades do projeto vivenciado por profissionais da educação,
familiares e crianças sob condições muito especiais ofertadas pelo Grupo Rede,
empresa mantenedora da escola da Fundação Aquarela. Os resultados do estudo
apontaram para uma realidade educacional muito além do seu tempo. Uma instituição
escolar básica que contava com todas as condições, humanas e materiais,
necessárias para o desenvolvimento das crianças de forma integral e no tempo
integral. Um projeto educativo que atenderia perfeitamente às recomendações
emanadas das atuais legislações que abordam o tema da escola de tempo integral no
Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Fundação Aquarela; Educação Integral; Tempo Integral; Grupo
Rede.
ABSTRACT: The study analyzes the experience of full-time education in the Aquarela
Foundation school in the period from 2001 to 2011. The methodological strategies on
which the work was based were: a) literature review; b) exploratory documentary
analysis; c) interview with former professionals of the school. The bibliographical
survey was based on Cavaliere (2002), Coelho (2002; 2009), Costa (2015), Gallo
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(2002), Maurício (2009), Paro (1988), among others. The documentary analysis was
carried out from the survey of school documentation existing in the archives of the
Secretariat of Education of the State of Pará (SEDUC-PA) and the former employees
of the school (foundation statute, school regiment, pedagogical proposal, photograph,
interview/deposition (transcripts) and, in the educational legislation at national and state
level related to the theme in question (CF/88, ECA/90, LDB no. 9. 394/96, PNE I
(2001-2010) and PNE II (2014-2024), PME I (Interministerial Ordinance 17/2007),
Decree 6.253/2007 (FUNDEB). The analysis allowed us to glimpse the characteristics
of that educational project that focused on the comprehensive care of children in
situations of social vulnerability residents of the Terra Firme neighborhood, on the
outskirts of the city of Belém do Pará. The limits and possibilities of the project
experienced by educational professionals, family members and children under very
special conditions offered by the Rede Group, the company that maintains the
Aquarela Foundation school, were examined. The results of the study pointed to an
educational reality far beyond its time. A basic school institution that had all the
conditions, human and material, necessary for the development of children in a full time
manner. An educational project that would perfectly meet the recommendations
emanating from the current legislations that address the issue of full-time schooling in
Brazil.
KEYWORDS: Aquarela Foundation; Comprehensive Education; Full-Time; Rede
Group.
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1. INTRODUÇÃO

O estudo em questão foi um desdobramento de pesquisa realizada no curso do
mestrado que tinha como objetivo analisar o processo de implementação da educação
integral em tempo integral, em uma na escola da rede privada da cidade de Belém,
no período de 2001 a 2011. Para o entendimento conceitual buscamos apoio nos
estudos dos autores Cavaliere (2002), Coelho (2002; 2009), Costa (2015), Gallo
(2002), Maurício (2009), Paro (1988; 2009), Pegorer (2014), entre outros e, nos
documentos oficiais da legislação nacional e da instituição, bem como, na pesquisa
de campo por meio de entrevistas exploratória com os profissionais que atuavam na
escola lócus na pesquisa.
A educação integral na perspectiva do tempo integral é uma de concepção
educativa que se estabeleceu em nosso país como requisito de educação de
qualidade. Na história da educação brasileira o tema da educação integral encontrase presente de modo recorrente e veio sendo utilizado a partir de matrizes
ideológicas diferentes na tentativa de solucionar os problemas decorrentes da
democratização e universalização da escola.
Educação integral em tempo integral, como prática oficial de política pública
nacional, é relativamente nova em nosso país. Porém, essa concepção de educação
vem conquistando especial destaque no contexto nacional, pois é amparada pela
atual legislação constituindo, assim, importante recurso de sustentação e análise das
políticas educacionais (MENEZES, 2009). Uma Educação Integral é fundamental em
nossos dias, pois é “imprescindível educar integralmente” (GUARÁ, 2006).
A relevância do estudo está em contribuir com a área da educação nesse
importante conhecimento específico, que é a formação integral das crianças,
adolescentes e dos jovens e, também, com a sociedade de um modo mais amplo.
Entendemos que esta temática é de grande relevância social, uma vez que se
propõem a contribuir para uma melhor compreensão do mundo em que vivemos e
para o desenvolvimento e formação educacional dos cidadãos: a formação mais
completa possível. Além do caráter do ineditismo que a pesquisa apresentou, no
campo das escolas da rede privada, propõem-se a contribuir de forma cumulativa com
a produção acadêmica e científica já existente nessa temática específica.
Na história da educação brasileira, o tema da educação integral, encontra-se
presente de modo recorrente e utilizado a partir de matrizes ideológicas diferentes na
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tentativa

de

solucionar

os

problemas

decorrentes

da

democratização

e

universalização da escola. Contudo, apesar da educação integral em tempo integral
constituir-se na prática em fato oficial recente, ao longo de nosso estudo nos
deparamos com diversos escritos e experiências, com esse formato, realizadas ao
longo da história em nosso território.
Da pesquisa bibliográfica exploratória levantamos as seguintes experiências de
escolas de tempo integral no Brasil: o Centro Educacional Carneiro Ribeiro com as
Escolas-Classe e a Escola-Parque em Salvador- BA (1940/1950); as experiências dos
Centros Integrados de Educação Pública (CIEP’s) no Estado do Rio de Janeiro
(1980/1990); dos Centros Integrados de Atendimento à Criança e ao Adolescente
(CIAC’s) e dos Centro de Atendimento Integral à Criança (CAIC’s) do governo federal
nos anos 1990 e dos Centro Educacionais Unificados (CEUB’s) na cidade de São
Paulo nos anos 2020 (PEGORER, 2014). A partir dessas grandes experiências de
escolas de tempo integral em nosso país partimos para o estudo do objeto específico
que era a experiência da escola da Fundação Aquarela em Belém do Pará, no período
de 2001 a 2011.

2. ESCOLA DA FUNDAÇÃO AQUARELA: CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
EDUCATIVO

A Fundação Aquarela era uma entidade privada sem fins lucrativos e tinha suas
ações direcionadas a projetos de responsabilidade social para crianças e jovens nas
áreas de educação e esporte. Foi formalmente declarada de utilidade pública federal
pela Portaria No 1.584, de 01 de Outubro de 2007. A Fundação Aquarela foi criada e
mantida pelas empresas do GRUPO REDE (ex-Centrais Elétricas do Pará – CELPA).
Surgiu da experiência de seus idealizadores – Jorge Queiroz de Moraes Junior e
Regina Rusca Queiroz de Moraes – com o projeto Cidadania do Campo, implantado
em 1999, na cidade de Bragança Paulista no Estado de São Paulo, que atendia,
aproximadamente, 100 crianças.
Em Bragança Paulista, cidade do Estado de São Paulo (SP), a fundação
desenvolvia diversos projetos, entre eles destacamos o Projeto Cidadania do Campo
que oferecia transporte escolar aos alunos, diariamente, do local do projeto até as
escolas da Rede Pública de Ensino daquela cidade, além de fornecer uniformes
completos, aos alunos. Para as crianças da pré-escola, o Projeto Cidadania do Campo
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fornecia todo o material utilizado nas aulas e, para os demais alunos, é oferecia uma
ajuda de custo para a compra do material escolar. Além disso, alguns dos jovens
envolvidos no projeto completaram o curso de computação financiado totalmente pela
Fundação Aquarela.
A Fundação Aquarela era mantenedora da Escola Nuremberg Borja de Brito
Filho que oferecia a Educação Infantil nos níveis Pré I e Pré II e o Curso de Ensino
Fundamental (1º ano, 2º ano, 2ª série, 3ª série e 4ª série), nos anos de 2001 a 2011.
A escola era autorizada pelas Resoluções Nº 428/2002; 348/2002; 492/2008;
429/2011; 057/2012 e desenvolveu seus serviços no período de 2001 a 2011 e seguia
as diretrizes da Lei No 9.394/96 - LDB/96 (AQUARELA, 2001; 2007).
O projeto educacional da escola Nuremberg Borja de Brito Filho, mais
conhecida na época como escola da Fundação Aquarela, oferecia assistência a cerca
de 340 crianças na faixa etária de 04 a 10 anos, todas pertencentes à comunidade
pobre do bairro da Terra Firme, hoje, denominado de Montese Terra-Firme (ANUÁRIO
DO PARÁ, 2017-2018, p. 210).
Na periferia da cidade de Belém do Pará, as atividades desenvolvidas na escola
da Fundação Aquarela (Nuremberg Borja de Brito Filho) eram muito diversificadas,
destacamos as seguintes: acompanhamento escolar em horário integral (7h. às 16h:
30min.);

quatro

atendimento

alimentações

odontológico;

diárias;

acompanhamento

acompanhamento

psicológico;

médico-nutricional;
acompanhamento

Fonoaudiológico; acompanhamento do serviço social; acompanhamento psicomotor;
material pedagógico; material de higiene pessoal; uniforme completo: 03 camisas (uso
diário); 02 regatas (para educação física); 02 shorts; 02 pares de meia; 02 pares de
tênis; 02 toalhas de banho; 01 toalha de mão; auxílio alimentação: cestas distribuídas
de janeiro a dezembro (338 famílias); colônia de férias no mês de janeiro (AQUARELA,
2007). Além das crianças atendidas, as famílias também eram beneficiadas - cerca de
1.500 pessoas (AQUARELA, 2010).
Todos os 340 alunos recebiam periodicamente serviços especializados. Dentre
eles destacamos:
Os alunos eram submetidos a exame físico completo, avaliação nutricional e
encaminhamento para imunização básica, segundo o calendário oficial do Ministério
da Saúde. Além disso, estes também passam, periodicamente, por avaliações de
saúde, peso e altura assim como atualização permanente de seus dados clínicos.
Os alunos recebiam tratamento odontológico preventivo com aplicação tópica
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de flúor e selantes e tratamento curativo como também, a prevenção para
maloclusão dentária e a cura de doenças bucais. As ações preventivas eram
desenvolvidas por meio do escovódromo (estímulo ao hábito da escovação correta)
e de palestras e oficinas educativas para os responsáveis e toda a comunidade além
do atendimento ambulatorial. O serviço de psicologia estava voltado para a promoção
da saúde mental da comunidade escolar em sua totalidade, atendendo alunos,
professores, pais ou responsáveis e colaboradores. Bem como, estabelecia
estratégias que viabilizassem a estruturação de um fluxo organizacional adequado a
dinâmica escolar.
A atuação do fonoaudiólogo na escola estava relacionada à prevenção e
detecção de alterações no que se referiam à área de comunicação oral e/ou escrita,
voz e audição, por meio de atendimentos diários, com estratégias lúdicas e testes
avaliativos. Além de acompanhar o planejamento escolar, inserindo aspectos ligados
aos assuntos fonoaudiológicos, orientando alunos, pais e professores.
O serviço social atuava mediando a relação entre a família e a escola, buscando
desenvolver ações pedagógicas que colaborassem na construção de um Paradigma
de Família enquanto lugar de bem-estar assegurando as 340 crianças um
desenvolvimento saudável e humanizador.
A psicomotricidade atuava para educar os movimentos corporais, relacionandoos com os aspectos cognitivos, socioafetivos e motores, desenvolvia habilidades e
fundamentos psicomotores, proporcionando uma consciência corporal global por meio
de atividades lúdicas e acompanhamentos em sala de aula.
Acompanhamento pedagógico contribuía, significativamente, na busca de uma
ação qualitativa, valorizando a capacidade da comunidade escolar na integração de
um trabalho voltado à função social da escola.
Além dos serviços especializados supracitados, a escola da Fundação
Aquarela desenvolvia projetos interdisciplinares onde se destacavam:
O Projeto Recriar que foi criado no ano de 2006 como medidas de proteção às
crianças que apresentavam reincidências nas condutas de incivilidades no ambiente
escolar (agressões verbais, físicas e pequenos furtos). O projeto realiza oficinas de
confecção de brinquedos e artesanato como mecanismo canalizador da violência e
impulsionador das potencialidades humanas;
O Projeto Ressignificando Vivências era um projeto psicossocial que atendia
20 mães de alunos (as) da escola. O mesmo configurava-se como espaço de
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acolhimento onde às mães tinham a oportunidade de compartilhar sua vivência, bem
como refletir sobre novas perspectivas de vida. No ano de 2005, foi introduzido o
projeto oficinas de artesanato com vistas à geração de renda. Naquele ano através da
doação de 12 máquinas de costura, foi agregado também oficina de corte e costura
com a perspectiva de capacitá- las para a geração de uma cooperativa de trabalho
objetivando a autopromoção, sustentabilidade e melhores condições de vida;
O Projeto Bases de Apoio que foi instituído no ano de 2005, após encontros
com os professores, constatou-se que um universo de 20% das crianças atendidas
apresentava problemas referentes ao comportamento, tais como agressividade,
hostilidade e apatia, bem como dificuldades de aprendizagem. O projeto “Bases de
Apoio” surgiu, portanto pela necessidade de sensibilizar as famílias para a importância
da criação de relações familiares saudáveis visando a construção do paradigma de
família enquanto lugar de bem-estar, de criação de valores humanizadores e de afeto
(AQUARELA, 2001).
Ressaltamos que o projeto da escola Aquarela proporcionava, prioritariamente,
a qualificação dos profissionais envolvidos no trabalho educacional buscando
qualificar a equipe semanalmente com um programa de Formação Continuada para
que estes atuassem como mediadores no desenvolvimento da aprendizagem
significativa de seus alunos.
O princípio básico da escola da fundação Aquarela era manter um sistema de
vida escolar em que houvesse integração e participação comunitária entre todos
os seus componentes, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideias de
solidariedade. Com o ensino voltado para a formação humana, respeitando as
diferenças individuais e socioculturais, valorizando o desenvolvimento da criança em
seu direito de cidadania (AQUARELA, 2010).
O projeto educativo da escola da Fundação Aquarela à luz da atual legislação
educacional do país e de acordo com as concepções teóricas do momento se
constituiria, plenamente, naquilo que se considera uma “escola de Educação Integral
em Tempo Integral” (PARO, 1988). As experiências desenvolvidas na escola eram
híbridas com enorme pluralidade de concepções em seus projetos e em suas
atividades. Os documentos oficiais da escola e o depoimento dos ex-funcionários
(diretora geral, coordenadores e professores) revelaram expressões de matizes
ideológicas diversas: ora Conservadora com a política assistencialista, ora Liberal com
o fomento da possibilidade de ascensão social e com lampejos de ordem Progressista,
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pois pregavam a construção de uma sociedade mais justa.
A proposta de educação integral em tempo integral da escola da Fundação
Aquarela estava claramente inserida em seu projeto pedagógico e era materializada
em suas ações no dia-a-dia, pois todos os alunos ficavam no regime de tempo integral
por mais de sete horas; a escola funcionava em turno único (integral) na perspectiva
de um currículo integrado; apresentava um currículo amplo com diversidade de
linguagens e interação de conhecimentos e saberes estratégia voltada para a prática
da educação integral; a equipe da escola era composta por profissionais do magistério
com vínculo estável, com ótimas condições de trabalho e dedicados integralmente à
unidade escolar; o trabalho era integrado entre as equipes de profissionais da
educação com os profissionais de outras áreas no espaço da escola; a infraestrutura
e os espaços eram adequados à permanência de estudantes e profissionais em tempo
integral (espaços completos); a escola contava com aporte de recursos regulares e
suficientes para manter o tempo integral.
Por fim, era uma proposta de educação comprometida com a transformação
dos valores, com a construção da liberdade, da autonomia da solidariedade, com a
formação de seres humanos plenos, saudáveis, conscientes e ativos, ou seja, um
projeto de formação humana verdadeiramente integral.
Lamentavelmente, no final do ano letivo de 2011, o Grupo Rede, mantenedor
da escola Nuremberg Borja de Brito Filho (Fundação Aquarela), pôs fim as atividades
educativas desenvolvidas pela escola na periferia de Belém, após um período de dez
anos de atividades. Tal decisão deu-se em função dos altos custos do
empreendimento, da crise econômica, além da onda de privatizações e fusões de
empresas que assolou o país, isso significou uma perda imensurável para a educação
das crianças carentes da periferia da nossa cidade. Vale ressaltar que a Fundação
Aquarela encerrou de forma legal suas atividades junto aos órgãos legais (SEDUCPA, CEE-PA e MPPA) procedendo à extinção conforme orienta a legislação em vigor.

3. CONCLUSÕES

O projeto educativo da Fundação Aquarela apresentava-se como proposta
inovadora para além do seu tempo, uma vez que, em seu projeto educacional já previa
a formação integral das crianças, além da utilização do tempo integral, como
importante elemento de sua organização temporal, trabalhava na perspectiva do
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desenvolvimento dos alunos nos aspectos cognitivos, sociais e afetivos além de
direcionar seus esforços para capacitação e sua inserção futura na sociedade como
cidadão e como profissional (COELHO, 2009).
No entanto, o projeto da escola Aquarela, apresentava uma visão um tanto
quanto individualista e mercadológica, afinada com uma ideologia mais liberal. O
sucesso individual era mais enaltecido. A formação plena anunciada, a princípio, não
estaria a serviço de uma proposta de mudança da atual estrutura da sociedade
capitalista, sendo essa questão merecedora de maiores reflexões. Entretanto, um fato
deve ser enaltecido, a valorização do espaço escolar como “escola de educação
integral de tempo integral” e propulsora de todas as ações educativas no ceio daquela
comunidade. A escola Aquarela era um local especializado para o desenvolvimento
de um projeto educativo de educação integral.
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RESUMO: Este artigo apresenta um relato de experiência que retrata um trabalho de
partilha entre a gestão pedagógica, professores, crianças e comunidade escolar. O
relato visa compartilhar práticas educativas, participativas e democráticas, através de
uma liderança pautada na escuta. A experiência foi realizada em uma escola privada
de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e teve como enfoque as crianças e os professores
da Educação Infantil e dos Anos Iniciais. A pesquisa na qual a experiência se insere
possui natureza qualitativa e os dados foram transcritos e analisados por meio da
análise textual discursiva. O texto descreve um movimento de participação escolar em
rede, isto é, escutar a todos, como um exercício ético, estético e político, para a
construção de uma sociedade mais democrática e horizontal. Por fim, por sua
natureza social, a experiência apresentada mostrou-se fundamental para realização
de um trabalho humanizado com as professoras e crianças da escola pesquisada.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão pedagógica; Educação infantil; Anos iniciais; Escola
participativa.
ABSTRACT: This article presents an experience report that portrays a collaborative
work among pedagogical coordination, teachers, children and the community. The
report aims to share educational, participative and democratic practices, achieved
through a leadership based on listening. The study was carried out in a private school
in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, and its focus was on children and teachers of
Kindergarten and Primary School. The research in which the experience is set has a
qualitative nature and the data were transcribed and analyzed according to a
discursive textual analysis. The text describes a movement of networked school
participation, that is, listening to everyone as an exercise in ethics, aesthetics, and
politics, for the development of a more democratic and horizontal society. Finally, due
to its social purpose, the experience presented here proved to be fundamental for the
achievement of a humanized work with the teachers and children of the researched
school.
KEYWORDS: Pedagogical management; Kindergarten; Primary School; Participative
school.
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1. INTRODUÇÃO

Em uma escola há muitos desafios, mas o principal e talvez o mais importante,
é o olhar atento para a humanidade e para a diversidade que a constitui. Isto é, em
uma escola trabalhamos com um projeto de sociedade que desejamos que seja mais
democrática, respeitosa e horizontal, e ao mesmo tempo, que todos tenham suas
vozes escutadas.
Em uma entrevista, Antônio Nóvoa cita Mikhail Epstein ao dizer que: “na escola
educamos humanos, por humanos, para o bem da humanidade” (BOTO, 2018). E é
isso que buscamos como premissa na educação escolar, uma vez que é necessário e
importante construir o bem comum (BRITO; CARNIELLI, 2011). Segundo Nóvoa
(2019), o limite da educação e da barbárie, está em uma escola forte, pois ela
promoverá a democracia, a liberdade e o futuro.
Desta forma, é preciso mencionar que a educação é um ato permanente, que
exige dedicação, paciência e sensibilidade. Rubem Alves (1980), poeticamente nos
inspira a pensar que “em uma escola plantamos jatobás e não eucaliptos”. Isto porque
o jatobá é uma árvore que se planta para os netos, para a próxima geração. A
educação acontece da mesma forma, pois é uma tarefa em constante movimento e
com resultados que nem sempre poderão ser mensurados imediatamente, pois muitos
de seus frutos serão colhidos décadas adiante. Já os eucaliptos crescem rapidamente,
mas em contraponto, são plantados para o corte.
O anseio na busca por uma prática libertadora (FREIRE, 1981) que visa a
humanização, leva-nos ao desejo de ruptura das plantações de eucaliptos, que são
padronizadas e sem esperança para modificações, como aponta Alves (1980). A
educação busca mais do que isso, pois intenciona promover a diversidade e a
pluralidade de conceitos no mundo, bem como transformá-los, a partir de um
movimento de participação social, consciência crítica e quebra da alienação (FREIRE,
1981).
As crianças chegam à escola com bagagens culturais trazidas de suas
experiências anteriores. Mas não seria da escola a intenção de mostrar-lhes o
mundo inteiro? O movimento da escola não seria o de questionar as certezas
cristalizadas (KOHAN, 2004) e o de inspirar a transformação cultural através das
relações dialógicas (BAKHTIN, 2003)? Dessa forma, buscamos uma escola que
anseie ser floresta pela pluralidade, pela potência da diversidade e não um nicho
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ecológico. Uma escola que propicie uma históriaescrita por múltiplas vozes (BAKHTIN,
2003).
É nessa direção que o presente artigo dialoga com uma trajetória de
pesquisa empírica e qualitativa, realizada em uma escola particular de Educação
Básica, localizada na Zona Norte de Porto Alegre, e que há alguns anos vem
buscando a reconstrução das metodologias dialógicas. Vale ressaltar que em nenhum
momento o artigo busca apresentar verdades consolidadas ou mesmo uma única
experiência a ser seguida, mas intenciona ampliar o diálogo trazendo uma experiência
prática, à luz de reflexões teóricas. A pesquisa foi construída sobre uma metodologia
de

pesquisa-ação

(TRIPP, 2005), de modo que as próprias pesquisadoras

promoveram ações de intervenção para a construção de um movimento de gestão
mais colaborativa e democrática. Foram selecionadas ações de acolhimento, escuta
e diálogo para a construção de um trabalho de partilha entre a coordenação
pedagógica, orientação, direção, professores, crianças e comunidade escolar.
Os dados da pesquisa foram transcritos e analisados por meio da análise
textual discursiva, buscando integrações de significações, que podem provocar no
pesquisador leituras interpretativas diversas, de forma a reconstruir as metodologias
escolares, marcando inovações nas abordagens e nos paradigmas dessa pesquisa
qualitativa.
No ano de 2021, iniciou-se um trabalho a partir de pedagogias participativas na
escola lócus desta pesquisa, com o objetivo de conhecer as especificidades de cada
pessoa que, na beleza de sua subjetividade, contribuiu para o movimento constante
de transformação da escola e da sociedade. Sendo assim, também favoreceu na
ressignificação de sua realidade histórica, seus modos e formas de ler e perceber o
mundo que a cerca, bem como na construção de uma educação mais humana e
significativa.
A fim de atingir esse objetivo, a equipe pedagógica principiou um trabalho com
os professores que, em contrapartida, encetaram um trabalho com as crianças,
levando inclusive o movimento para fora da escola. Ou seja, formou-se uma rede de
escuta sensível, promovendo a empatia e a mútua influência de buscar conhecer o
universo afetivo, imaginativo e cognitivo da comunidade escolar.
A busca, portanto, de uma escola mais participativa e democrática, leva o
presente artigo a trazer diferentes perspectivas da participação. À vista disso, no
primeiro capítulo são apresentados os trajetos históricos que vêm convidando a
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educação a ser também um espaço mais dialógico, democrático e participativo. Já no
segundo capítulo, aborda-se sobre como a equipe pedagógica trabalhou estes
conceitos com os professores e quais as reverberações desse trabalho. E, por fim,
mas não menos importante, o terceiro e último capítulo, busca dar visibilidade aos
processos dialógicos construídos junto às crianças.

2. PEDAGOGIAS PARTICIPATIVAS: A

ESCUTA

COMO

PROCESSO

DEMOCRÁTICO

O aparecimento das vozes infantis nos processos educacionais é reflexo de um
crescente reconhecimento da criança na sociedade. Reconhecimento que, conforme
Qvortrup (2014), nasce no século passado, especialmente a partir dos movimentos
sociais feministas, que deram visibilidade às vozes das minorias políticas, na busca
pelo rompimento da validação exclusiva dos discursos hegemônicos, estruturados e
estruturantes, a partir de lugares privilegiados de fala (SANTOS, 2019). A Stand Point
Theory foi o movimento social feminista que enalteceu a luta pela validação e escuta
às vozes que outrora ocupavam lugares silenciados de fala (OLIVEIRA & AMÂNCIO,
2006).
Esse foi um importante movimento, pois contribuiu para que a criança que antes
ocupava um lugar de silenciamento e invisibilidade social, se tornasse, aos poucos,
um sujeito com voz e, portanto, um sujeito de direitos, como apontam Sarmento e
Gouvea (2009). Em 1959 foi publicada a Declaração Universal dos Direitos das
Crianças que reiterou internacionalmente todo um movimento democrático de
enxergar a criança como sujeito de direitos. A partir disso, foi possível observar
diferentes movimentos sociais, educacionais e científicos que também buscaram
trazer a criança para uma maior participação social. Dentre os quais se destacam as
pesquisas com crianças, a Sociologia da Infância (CORSARO, 2011), a Filosofia com
Crianças (LIPMAN, 1990; KOHAN, 2004), a Geografia da Infância (LOPES, 2013) e
muitos outros movimentos que passaram a se interessar sobre o que pensam as
crianças.
Esses movimentos, que buscaram maior participação social das crianças,
tiveram também

uma

importante

repercussão

na

perspectiva

educacional,

especialmente a partir dos pressupostos da Pedagogia da Infância (OLIVEIRAFORMOSINHO; KISHIMOTTO E PINAZZA, 2007). A perspectiva educacional
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malaguzziana é voltada ao atendimento das crianças em idade pré-escolar e se
fundamentou mediante a uma visão democrática e participativa da criança no
ambiente escolar, como apontam Oliveira-Formosinho, Kishimoto e Pinazza (2007).
Reflexo de uma educação pensada no pós- guerra, voltada a identificar e inspirar uma
educação de processos humanizadores, dentre os quais, o fundamental foi a escuta
às diferentes vozes.
Pensar a escuta como uma das principais ferramentas educativas para a
democracia, trouxe à perspectiva malaguzziana um movimento de participação em
rede, que implicou não somente no movimento de escutar as crianças, mas também
no movimento de escutar a todos, como um exercício ético, estético e político do
construir uma sociedade mais democrática (SÂMIA, 2017). Ético, no sentido de se
compreender que não existe democracia se não houver horizontalidade entre todos
os envolvidos no processo. Estético, no sentido de promover a sensibilidade à
alteridade. Enfim, político para a construção do pensamento crítico.
É por essa razão que a partir das pedagogias participativas, as crianças
passaram a serem escutadas em diferentes dimensões e processos, sendo
convidadas a falarem a respeito de suas perspectivas e pontos de vista, contribuindo
para que o mundo não seja construído apenas a partir de uma perspectiva adulta
(TONUCCI, 2005).
Diante da construção de um processo mais dialógico e preocupado em escutar
as diferentes vozes envolvidas nos processos, as pedagogias participativas também
se propõem à abertura de outras vozes que envolvem o trabalho educacional. Esse
movimento é o que Lück (2013) denomina como gestão participativa.
A construção de uma gestão determinada a estabelecer processos
democráticos é um movimento dialógico às pedagogias participativas (VENTOSA,
2016), pois promove a escuta às diferentes vozes. Nessa perspectiva, para que haja
uma real participação, é necessário que se construa um exercício de escuta
verdadeira e aberta, sensível aos diferentes lugares de fala, e que busque ferramentas
de visibilidade das diferentes formas de dizer (seja com um olhar, com um gesto, com
o corpo, com a palavra...), promovendo assim, processos democráticos, horizontais e
humanizadores.
Lück (2013) também destaca que a gestão democrática parte do exercício de
envolver a todos os sujeitos da educação nos processos da gestão educacional, o que
passa por dar visibilidade a todas as partes envolvidas, desde as crianças bem
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pequenas, passando pelo corpo docente, pela equipe gestora e envolvendo, inclusive,
as famílias e a comunidade escolar. Para Lück (2013), o movimento de escuta é um
processo contínuo, uma rede que vai se ampliando exponencialmente, de modo que
os indivíduos que se sentirem partícipes nos processos, encontrem espaço para se
tornar agentes promotores de participação. Construindo, assim, uma rede de
ampliação das múltiplas vozes.
Contudo, se as relações estabelecidas não forem democráticas em alguma
instância, o processo participativo deixa de ser horizontal, passando a ser hierárquico,
como aponta Tardiff (2014).
Percebe-se assim que a gestão democrática em uma escola, alicerçada sobre
os mesmos fundamentos das pedagogias participativas e embasada na escuta e na
valorização ao outro, segue os mesmos pressupostos dos movimentos feministas do
século passado. Estes foram movimentos que buscaram promover a escuta aos
diferentes pontos de vista (SANTOS, 2019), validando sua manifestação e
considerando-os importantes para a construção de uma sociedade mais igualitária e
democrática. A gestão democrática estimula que a escola seja, acima de tudo, um
organismo vivo!

3. A

GESTÃO

PEDAGÓGICA,

AS

PROFESSORAS

E

O

TRABALHO

PARTICIPATIVO

A educação vive um momento de grandes improbabilidades e de muitos
embaraços. Notamos a importância de uma transformação, mas nem sempre
enxergamos uma direção. Existe uma demasia de alocuções sobre as soluções na
educação, mas nenhum diagrama definido. Não estamos apenas falando de
procedimentos, mas também das práticas e dos artifícios que elas acarretam (NÓVOA,
2009).
Muitos estudiosos discutem sobre isto e é unânime entre eles o pensamento de
que para termos resultados positivos na educação é preciso garantirmos o
desenvolvimento profissional dos professores, investindo na sua essência e na sua
pessoalidade (NÓVOA, 2009).
Neste sentido, sabendo que é primordial envolver as participantes de forma
prazerosa e significativa, enquanto profissionais de uma educação sensível e
humanizadora, a escola que foi o lócus desta pesquisa investiu em formação
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continuada para as professoras, aumentando o número de reuniões pedagógicas,
escutando-as e construindo novos caminhos.
Nessa premissa, o papel da gestão pedagógica (coordenação, orientação e
direção) da escola pesquisada, foi além de sugerir, propor e observar os professores.
Foi também de contribuir diretamente para que a práxis acontecesse. Assim, para que
ocorresse a promoção de mudanças de paradigmas, agiu como maximizadora dos
processos sociais e isso implicou no conceito de participação, de um trabalho
associado e cooperativo que foi abraçado por todos (LÜCK, 2013).
Essa participação das professoras em conjunto com a gestão pedagógica
oportunizou a autoria, a responsabilidade e a autonomia para a execução e pelos
resultados do trabalho da equipe. Ao mesmo tempo, favoreceu o sentimento de
pertencimento de cada um dentro da instituição, pois invalidou o valor individual e
enalteceu o trabalho coletivo, centrado na unidade social escolar (LÜCK, 2013).
O basal dessa participação, ou melhor, dessa democratização, foi que a
metodologia educacional e o ambiente escolar foram marcados pela qualidade (LÜCK,
2013), e isto se faz quando se constrói junto, se dá espaço, voz, se conhece o outro,
e principalmente quando há reflexão sobre a prática escolar.
Desta forma, o trabalho da equipe pedagógica junto às professoras, tanto da
Educação Infantil, quanto dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, residiu na
reflexão sobre a prática de um trabalho compartilhado, sobre os aspectos que
envolvem a aprendizagem e as descobertas, pensando em metodologias, objetivos,
ambiente, currículo e ação docente. Com isso, colaborou-se para a (re)construção das
professoras que têm como papel serem parceiras do processo democrático, além de
dar a possibilidade para o acesso e a permanência dos estudantes às condições de
aprendizagem (KÖNIG; BRIDI, 2019).
Para que a teoria se tornasse efetiva, utilizou-se como estratégia a necessidade
de pensar e repensar nossos ambientes e manejos, pois é a partir da reflexão da
prática que as professoras conseguem experimentar novas descobertas e estimular a
criança a vivenciar experiências novas.
Na tentativa de compreender a realidade, em um primeiro momento, utilizaramse as narrativas professorais para valorizar a subjetividade, na medida em que
propiciávamos a palavra ao professor. Isto é, pode-se constituir a imersão das
concepções das professoras e suscitar nelas a reflexão, explorando as dimensões
pessoais e sociais que compõem suas ideias, suas crenças, seus modos de pensar e
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estar no mundo.
Assim, através das narrativas pessoais de cada professora, promoveram-se
condições para que elas interpretassem suas próprias ações, com vista a
compreender as causas e intenções que subjazem a elas. Logo, as narrativas de vida
das professoras foram um instrumento privilegiado de formação. Também foram
fundamentais os processos de experimentação em encontros e reuniões brincantes e
imaginativas, que as provocassem a se colocarem no lugar das crianças e sentir quais
os impactos de uma educação que dialoga com as múltiplas linguagens.
Por meio disso, entende-se que as narrativas são documentos, cuja fonte
acarreta a produção da cultura escolar. Desta forma, ao compreender esses
documentos, correspondentes também ao estudo do funcionamento da sala de aula,
percebemos que eles informam a vida diária dos alunos e dos professores de um
determinado período (Albert, 2019).
Mas como isso foi feito? Cada professora escreveu sua narrativa e dentro dela
destacou o que gostava na escola, o que não gostava, o motivo disso, o que gostaria
que mudasse, entre outros aspectos. Tudo foi anônimo para que as professoras
pudessem se sentir bem à vontade. Nessa perspectiva, buscamos dar voz a elas, a
fim de melhorar a educação como um todo.
A partir das narrativas professorais, a gestão pedagógica conseguiu eleger
vários tópicos que poderiam ser levados para a reunião pedagógica e ser discutidos
com as professoras para aprimorar a sua prática docente. Para isso, não ficamos no
discurso que Charlot (2006) chama como espontâneo, munindo-nos com o
conhecimento, uma vez queeram indicados artigos para que as professoras pudessem
ler e aprofundar o que seria discutido.
Também construímos caminhos de reflexão da prática a partir de encontros que
oportunizassem o revisitar das metodologias, compartilhando aprendizagens visíveis
e significativas, construindo novos caminhos e estratégias para contemplar as
crianças. Esse movimento, apesar de ser um espaço de escuta às professoras, parte
de um movimento ético de escuta às crianças, pois constantemente volta aos indícios
apresentados por elas.
Ter uma experiência de educação não é o mesmo que produzir um saber. Para
termos uma prática de qualidade, precisamos sair da esfera da opinião e entrar no
campo do conhecimento. Nessa lógica, todas as opiniões que foram destacadas nas
narrativas professorais, foram debatidas nas reuniões e embasadas em textos para
159

que conseguíssemos enxergar um caminho para a mudança.
A partir das discussões, percebeu-se que as aulas deveriam ser mais lúdicas e
contextualizadas. As professoras, em muitos momentos, manifestaram o desejo de
realizar isso, mas não sabiam ao certo como. A gestão pedagógica pensou, então, em
proporcionar momentos de uma escuta coletiva, sensível e compartilhada. Com isso,
surgiu a ideia de que cada uma deveria compartilhar uma prática sua de sucesso.
Assim, as professoras conheceram as práticas das colegas e construíram suas
próprias ideias para criarem algo diferente na sua sala de aula.
Essa ação de escuta por parte da gestão pedagógica com seus docentes
emergiu da imprescindibilidade de repensar a escola tradicional e agir de forma a
transformar comportamentos centralizadores e enrijecidos em uma prática libertadora
(FREIRE, 1981). Para romper com as práticas que fazem parte historicamente da
cultura escolar, buscou-se o atendimento à indispensabilidade de promover a
sensibilidade e escuta aos diferentes sujeitos que integram o processo educativo, para
enfrentar as adversidades da vida e do mundo contemporâneo, para construir uma
educação repleta de sentido.
Nesse aspecto, as reuniões pedagógicas serviram para o compartilhamento de
experiências, bem como, a vivência de novas situações. A ideia foi provocar reflexões
sobre as práticas, a partir das inquietações compartilhadas pelas professoras, sobre as
suas práticas, em um movimento de formação em contexto (OLIVEIRAFORMOSINHO, 2002). Conforme Albert (2011), essa interação social, elaboração de
hipóteses, conhecimento e busca de respostas é uma das estratégias mais importantes
que o professor deve fazer por ele e também pelas crianças.
Em suma, entende-se que este é um caminho árduo, mas reflexivo, e que esta
jornada será contínua, pois é preciso seguir em movimento, refletindo, perguntando,
construindo sentidos, experimentando, vivendo, e, por fim, criando novos caminhos
para seguir em frente. Esse foi o princípio pedagógico que se alinhavou a esta
pesquisa, em um trajeto constante de participação escolar.

4. AS PROFESSORAS, AS CRIANÇAS E O TRABALHO PARTICIPATIVO
“A nossa imagem das crianças não as considera mais isoladas e
egocêntricas, não as vê apenas envolvidas com objetos, não enfatiza
apenas aspectos cognitivos, não reduz os sentimentos nem é ilógico e não
considera com ambivalência o papel do domínio afetivo. Em vez disso, a
nossa imagem da criança é rica de potencial, forte, poderosa, competente
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e acima de tudo, conectada aos adultos e às outras crianças”
(MALAGUZZI,1993, p.10)

Trabalhar com as pedagogias participativas trouxe importante contribuição e
significação à ação pedagógica das professoras, influenciando não somente a
Educação Infantil, como também os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Através
da participação ativa da criança, por meio de sua autoria, dentro de um espaço
coletivo, promoveu-se a consolidação de uma imagem de criança forte, autônoma,
crítica e capaz de transformar o seu entorno, no objetivo de construir junto aos
docentes “uma visão de crianças que podem pensar e agir por si mesmas”
(DAHLERG; MOSS; PENCE,1999).
A ideia inserida neste texto é de pensar em transformações qualitativas na
educação, que provêm da diversidade cultural de suas crianças, bem como da
comunidade escolar, traduzida por uma pedagogia participativa, como adversa ao
modelo de pedagogia transmissiva. O trabalho desenvolvido, a partir dessa pesquisa,
propiciou o posicionamento das professoras a partir de reflexões e vivências.
Trata-se de realizar todo um processo orgânico em que, num primeiro
movimento, chegue-se às necessidades a partir de um horizonte de teoria e de
opções, e, em um segundo, delas se parta para determinar o caminho, o fazer diário
e as atitudes a assumir (GANDIN,1994).
Nesse contexto, o professor desenvolve sua atenção às experiências de vida
de cada criança, no intuito de valorizar sua expressão pessoal, oportunizando um
espaço para suas narrativas, respeitando seus sentimentos e diferentes pontos de
vista, sem imposição ou doutrinação, considerando que todas têm o direito de se
expressarem, de serem levadas a sério nas suas ideias e ter explicações para suas
dúvidas.
O trabalho a partir de experiências concretas, como propôs Dewey (2010), é
um importante aliado ao movimento de escuta das vozes infantis. Unger (2004)
também descreve a experiência, utilizando o conceito de experimentalismo, como
uma ferramenta democrática de “alta energia” que encoraja certo nível de
engajamento e aumenta o poder criativo (UNGER, 2004). Sua visão é de que assim
podemos empoderar a humanidade, a partir de mudanças graduais e substanciais
que proporcionam uma direção, sujeitas às revisões e novas perspectivas,
compreensões e relações.
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A participação efetiva das crianças nos processos educacionais, as retira de
uma posição de meros receptáculos do conhecimento e as coloca em uma posição
de agentes construtores de conhecimento. Como destaca Bruner (1998), é através
de nossas narrações que arquitetamos uma versão de nós mesmos no mundo e
proporcionamos exemplos de identidade a nossos pares.
Nessa aprendizagem relacional, surgem desejos e indagações que se
relacionam com os saberes e com o mundo em que vivemos e os modos de se
constituir como sujeito produtor de saberes. O professor sai, então, da posição de
comunicador do conhecimento e passa a ser apenas um mediador, planejando e
inspirando práticas que conduzam as crianças a fazerem descobertas autônomas,
inspirando a sua autoria nos processos, sempre de forma colaborativa.
Tal abordagem propõe estimular o pensamento crítico e reflexivo, a pulsão e
o prazer pelo conhecimento sob a perspectiva da humanização da relação das
professoras com a criança e da criança com seus pares.
Nessa perspectiva, os professores da escola lócus desta pesquisa,
começaram a planejar suas aulas com propostas que visassem o desenvolvimento
participativo das crianças. Além disso, trabalharam com a autonomia, resgatando as
brincadeiras e interações, promovendo maior engajamento no processo de
construção de conhecimento, considerando que os elementos mais importantes são
as crianças.
Para que o trabalho das professoras fosse participativo e democrático, o
primeiro movimento foi o de escutar as crianças, entendendo que elas têm direitos e
baseando-se na comunicação e em práticas discursivas e simbólicas para promover
diálogos transformativos (ARAÚJO, 2008).
Para tanto, a escuta precisou ser sensível, aberta, dentro das possibilidades
de múltiplas linguagens, símbolos e códigos. A escuta produziu perguntas e com elas
as incertezas que instigam o conhecimento, sem respostas prontas e que ocorrem
dentro de um contexto gerado pelo professor, para assumir a responsabilidade sobre
sua intencionalidade pedagógica, deixando de lado julgamentos e pré-conceitos.
Conforme Dewey, as escolas não são apenas lugares para adquirir conhecimento de
conteúdos, mas também lugares para aprender a viver (DEWEY, 2010).
Dessa forma, percebe-se a criança como um ser ativo, competente e forte que
anseia por explorar, questionar e interpretar a realidade e isso é, o princípio da
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democracia, do direito de expressar-se, independente da forma. É com essa
perspectiva de pensamento que se consegue conferir sentido à aprendizagem.
A garantia de uma educação democrática, relaciona-se ao fato de a criança
ser ouvida pelo seu professor e seus pares, ao fato de ser escutada com aceitação,
com empatia, para que possa desenvolver sua expressão, sem receio de se expor e
de errar, pois, quando se trabalha a partir de uma visão democrática, o erro é a
tradução de uma perspectiva de mundo a ser considerada. É a garantia do direito de
expressar-se, num clima de cooperatividade, o que a tornará segura por estar em um
espaço otimista, voltado para o crescimento cognitivo e emocional (CARBONELL,
2016).
O objetivo da escuta com as crianças é promover sua participação nos
processos de decisão, convidando-as para terem voz ativa e expressarem seus
pontos de vista de maneira crítica e reflexiva. Nesse sentido, a responsabilidade
do professor é ética, garantindo, no âmbito escolar, os direitos de cidadania. Para
que isso ocorresse de forma
eficaz, iniciou-se o trabalho com as assembleias escolares. Tal proposta foi
adicionada como ferramenta nas aulas, com o intuito de melhorar as habilidades de
comunicação respeitosas que promovessem a conexão, para descobrir o que alunos
e professoras sentem e pensam sobre determinado problema. Assim, superou-se a
barreira da suposição, evitando prejudicar um relacionamento e ferir sentimentos.
As assembleias são momentos coletivos de diálogo, em que as professoras e
as crianças se reúnem para refletir e transformar tudo aquilo que é colocado em
pauta, a fim de melhorar o trabalho e a convivência escolar (PUIG, 2000). Desta
forma, elas são primordiais para que as crianças da escola pesquisada dialoguem
mais entre si, buscando a resolução de conflitos. Nessa relação, elas se deparam com
as diferenças e semelhanças que existem entre os seus pares, buscando alternativas
para refletir sobre o contexto e descobrir o caminho que podem seguir.
O mais importante deste processo é compreender que através das
assembleias, as crianças podem se posicionar, escutar o outro, refletir sobre fatos, e
com respeito, conseguir naturalizar e valorizar as diferenças entre elas. Enxergar
ideias opostas, defender o que acredita e chegar a um consenso é aprender a
conviver bem em meio às diferenças.
Percebe-se que quanto mais há espaço para as crianças conversarem e a
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professora mediar, mais se dá importância para as relações interpessoais que são
peças chaves para a formação integral dos sujeitos. Isso porque, a partir delas é
possível articular os princípios que devem reger os espaços de convivência
harmônicos. Assim, com as assembleias, melhorou-se o convívio social e criou-se
bases para a construção de uma escola mais democrática e sensível.
Nesse sentido, percebeu-se que as assembleias escolares, aliadas às
pedagogias participativas, aprimoram as práticas que contribuem com o
desenvolvimento global da criança, compreendendo que cada uma se constitui de
acordo com suas inteligências e que elas não operam de forma individual ou isolada.
Podemos assim, considerar que cada criança se expressa de acordo com suas
potencialidades e habilidades, conhecendo as próprias emoções e aprendendo a lidar
com elas, motivando-se a estabelecer boas relações comunicativas.
Além das assembleias escolares, nas quais se deu a devida importância ao
ato da escuta (que está vinculado também ao ato da fala, incluindo o corpo e suas
emoções), também foram trabalhadas as múltiplas linguagens que a criança
descobre e ressignifica conforme a experimentação. Isto é, o corpo é a base das
aquisições cognitivas para
constituição da subjetividade. Isso remete à importância da linguagem em todos os
seus níveis e usos contextuais, no desenvolvimento e na aprendizagem, por meio
das interações.
Conclui-se destacando que a sala de aula é um espaço privilegiado para um
trabalho que visa dar protagonismo às crianças, uma vez que compreende que elas
podem aprender a partir de experiências, diálogos e com as adversidades. Com um
trabalho a partir do diálogo, entende-se que as crianças compreenderão quem são e
como pensam, respeitando a diversidade, para a convivência em harmonia.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer desta pesquisa foram demonstrados aspectos que caracterizam
o trabalho de uma escola participativa, focalizada pelo princípio de compartilhamento
que orientou a democratização. Nessa perspectiva, abriram-se espaços para a
participação das pessoas que permeavam a escola, principalmente as professoras e
as crianças, dando espaço e voz a elas. Desta forma, investindo na pessoalidade
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das professoras, podem-se obter melhores resultados na sala de aula com as
crianças, pois elas sentem-se parte da realidade do contexto escolar. Mediante a
essa prática, foi ultrapassado o ato individual epromoveu-se a capacidade de trabalho
coletivo.
A participação coletiva escolar gerou um maior empenho com o alinhamento
do propósito da escola lócus, influenciando assim, diretamente na qualidade de
ensino. Atribuiu-se a isso o trabalho com as assembleias escolares, rede de escuta,
partilha e também a democratização. Na medida em que as professoras e as crianças
se perceberam escutadas, sentiram-se acolhidas, o que acarretou na valorização do
trabalho em equipe e no reconhecimento.
No trabalho feito com as professoras, destacam-se as narrativas professorais,
o compartilhamento de experiências e o debate dos textos lidos. Tudo isso provocou
a reflexão sobre a prática, o que estimulou a experimentação de novas descobertas
para vivenciar momentos inovadores na sala de aula. Além disso, valorizando a
subjetividade, pode-se (re)constituir a práxis.
Já no trabalho com as crianças, destacam-se as linguagens e as assembleias
escolares, pois, aliadas às pedagogias participativas, aprimoram práticas que
contribuíram com o desenvolvimento global da criança, compreendendo que cada
uma se constitui de acordo com suas inteligências.
Neste sentido, entendemos que levando em conta as demandas e as
expectativas dos diferentes segmentos que compõem a escola, integrando teoria e
prática de maneira responsável, é cada vez mais necessária compaixão, empatia,
visão autêntica do processo educativo, reverberando uma sociedade que urge por
mudanças. Mudanças estas que influenciam na perspectiva da escola que se propõe
acompanhar os novos discursos e ações pedagógicas que estão emergindo e
inovando este século.
Por fim, concluímos dizendo que a escola, lócus desta pesquisa, busca
legitimar sua ação nos saberes, e na sensibilidade aos sujeitos envolvidos. Ou seja,
não concebe a educação como algo estagnado, fragmentado ou impositivo. Ela
retrata seu perfil a partir de estratégias do desenvolvimento integral do sujeito, em que
o objetivo é contribuir para gerar nas crianças e professoras, o pensamento crítico,
para uma cidadania comprometida com a renovação, sempre com a perspectiva de
avançar na direção de uma sociedade mais igualitária e justa.
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RESUMO: As tecnologias tem possibilitado experiências que caracterizam a vida pósmoderna. O presente estudo teve como objetivo avaliar o nível de dependência
tecnológica de universitários no município de Juiz de Fora. Foi realizado um estudo
observacional, transversal, quantitativo, com 342 estudantes universitários do
município, no período de agosto a setembro de 2019. Aplicou-se um questionário geral
e o questionário IAT (Internet Addiction Test) baseado na Escala de Linkert para
avaliar o nível de dependência da internet, composto de 20 perguntas. Os resultados
desta pesquisa mostraram que 67,6% dos estudantes da área das ciências exatas
apresentam dependência leve, sendo a maioria deste nível de dependência. 25,8%
dos estudantes da área das ciências humanas foram relacionados com nível de
dependência moderada, e 1,5% deles apresentam dependência grave. Desta forma,
estes estudantes são maioria nos dois níveis de dependência. Observou-se que 44,7%
dos entrevistados apresentam níveis de dependência leve e apenas 0,9% deles
expressam níveis de dependência grave. Portanto, o nível de dependência tecnológica
encontrado em universitários no município de Juiz de Fora – MG foi leve.
PALAVRAS-CHAVE: Internet, Dependência tecnológica, Níveis de dependência,
Conectividade.
ABSTRACT: Current technologies enable experiences that characterize a
contemporary lifestyle. The present study attempted to evaluate the level of
technological addiction of university students in the city of Juiz de Fora - MG. An
observational, cross-sectional, quantitative study was conducted with 342 university
students from the municipal between August to September 2019. A general
questionnaire and the Internet Addiction Test (IAT) questionnaire based on the Linkert
Scale, consisting of 20 question, were applied to assess the level of Internet addiction.
The results of this research showed that 67.6% of students in the exact sciences area
have mild dependence, representing the majority of this level of dependence. 25.8%
of the students in the humanities area were moderately dependent, and 1.5% were
severely dependent. Therefore, these students are the majority on both levels of
dependence. It was observed that 44.7% of respondents have mild dependence levels
and only 0.9% express severe dependence levels. Anyone who has access to the
internet has the potential to develop misuse of technology. Being such a recent
phenomenon, it is important to measure whether connectivity is the genesis of
psychiatric disorders or if it aggravates pre-existing psychological conditions.
KEYWORDS: Internet addiction, Technological addiction, Levels of addition,
Connectivity.
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1. INTRODUÇÃO

O advento da rede mundial de computadores, também conhecida como
internet, criou no início dos anos 90 um paradigma de acessibilidade de informação e
de conexão de pessoas sem precedentes. Trata-se de um poderoso meio de inclusão
social e disseminação de informações, não delimitando faixas etárias nem estratos
sócioeconômicos para sua utilização. A possibilidade de imersão em um território
virtual tem trazido à tona os efeitos prejudiciais da sua utilização de forma
desadaptativa. Estabelecer parâmetros que auxiliem a delimitar as fronteiras do bom
e do mau uso e das consequências sobre a saúde mental dos usuários é necessário
para ampliar o arsenal de atenção psicossocial para esses indivíduos1.
A internet como um todo é um laboratório social para experimentação de
construções e reconstruções do que caracterizam a vida pós-moderna. Mais do que
se perguntar o que o mundo online providencia ao seu usuário e como isso se
relaciona ao mundo fora dele, deve-se perguntar qual atividade está acontecendo
quando o sujeito está envolvido em um ambiente virtual, pensando no plano psíquico2.
O uso da internet não engloba apenas uma atividade online específica, mas engloba
outros vícios como em jogos de azar e pornografia, sendo sob alguns aspectos
secundários a distúrbios preexistentes3.
A dependência pela internet é o termo mais comumente proposto para designar
a inabilidade do indivíduo em controlar o uso da internet, levando a um progressivo
desconforto emocional e significativos prejuízos funcionais4. Segundo o modelo
neuropsicológico apresentado por especialistas chineses, seria dependente de
internet o indivíduo que satisfizesse qualquer uma das três seguintes condições: sentir
que é mais fácil se auto realizar virtualmente que na vida real; experienciardisforia ou
depressão sempre que o acesso à internet for interrompido e tentar esconder dos
membros da família o tempo real de uso5.
O fato biológico mais frequentemente citado como relevante na dependência
tecnológica é a ideia de que o uso excessivo de jogos eletrônicos ou internet levaria a
alterações cerebrais semelhantes às induzidas pelas drogas de abuso6-8. As
evidências citadas geralmente são estudos de ressonância magnética, que comparam
padrões de ativação e/ou alterações morfométricas. O segundo fato citado é a
sugestão de que o cérebro de adolescentes, devido à sua imaturidade, poderia estar
relacionado à maior prevalência de dependência de tecnologias. Tais explicações
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passam tanto pelo fato do mesmo ter mais dificuldade para controlar impulsos como
pelo fato de que, por estar em formação, ser mais suscetível a eventuais alterações
causadas pelo uso de tecnologias9. Ainda há menção da liberação rápida de
dopamina induzida por jogos eletrônicos, que é associada tanto a um componente
prazeroso quanto a um potencial de dependência destes jogos, e consequente
limitação da resposta a estímulos emocionais ou de recompensa10-12.
Além disso, Kenski13 trouxe à tona a ideia de que crianças que tem maior
contato com computadores durante a infância tem sua capacidade de armazenamento
de informações diminuída devido ao pouco uso da mente humana. Em contrapartida,
Paiva e Costa14 defenderam que essas mesmas crianças tendem a se tornar
adultos mais inteligentes por causa do estímulo das mensagens instantâneas.
Um dos aspectos psicológicos apontados pelos usuários é a sensação de
controle que a internet fornece sobre as relações sociais, ao passo que na vida offline
não lhes proporciona este tipo de administração interpessoal15.Outro aspecto
psicológico importante é o de enfrentamento. Os usuários recorrem à internet para se
evadirem, obterem prazer e suporte emocional. O que faz com que a vida do indivíduo
comece a ser restrita a internet, ou seja, o prazer parece ser advindo do controle das
atividades, da capacidade de evasão que elas podem proporcionar.Dessa forma, a
subjetividade pode transpor os limites concertos da tela do computador ou celular para
assumir o corpo virtual de um personagem, caracterizando novos modos de
subjetivação emergentes em uma configuração social contemporânea16.
Os usuários com autoestima comprometida e com depressão utilizam a
tecnologia para aliviar os sintomas depressivos, tendo, por isso, maior chance de
serem acometidos por uma dependência tecnológica do que pessoas que não
apresentam essas comorbidades3,17. A etiologia é desconhecida, mas provavelmente
envolve fatores psicológicos, neurobiológicos e culturais3. Além disso, possui como
pano de fundo a biologia, especialmente características genéticas e a vulnerabilidade
mental17.
O advento da 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, também
conhecida como CID-11, publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS)10,
trouxe a inovadora inclusão do uso abusivo de jogos eletrônicos. Foi fundamentada e
justificada com base na revisão das evidências disponíveis na área científica, literatura
e séries de casos, bem como experiências de prática clínica.
Já em relação à quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de
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Transtornos Mentais (DSM-5), o transtorno do jogo eletrônico é atualmente o único
não relacionado com o uso de substâncias e transtornos aditivos que está sendo
proposto para ser incluso ao DSM-5. Em contrapartida, Pies18 considerou que ainda
é muito cedo para retificar adicção em internet como um diagnóstico discreto do DSM5.
O presente estudo teve como objetivo avaliar o nível de dependência
tecnológica de universitários no município de Juiz de Fora – MG.

2. MÉTODOS

Foi realizado um estudo observacional transversal com 342 universitários, dos
cursos de medicina, odontologia, direito, educação física, administração, medicina
veterinária, enfermagem, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, ciências sociais,
matemática, psicologia, jornalismo e história, da rede pública e privada do município
de Juiz de Fora –Minas Gerais, no qual foram aplicados dois questionários.
Foi aplicado o questionárioIAT (Internet Addiction Test)19 com respostas dadas
utilizando a Escala de Linkert5 para avaliar o nível de dependência da internet, já
validado, composto de 20 perguntas, cujas respostas tem valores que vão de 0 (zero)
a 5 (cinco), sendo o valor de 0 =não aplicável, 1 = raramente, 2 = ocasionalmente, 3
= frequentemente, 4 = geralmente, 5 = sempre. Subsequente às perguntas o
examinador somará o número de pontos a fim de obter um escore final, que trará o
indicador do nível de dependência, analisado pela Escalade Linkert para avaliar o nível
de dependência da internet, sendo que quanto mais alto o escore, maior o nível de
adicção. Para valores obtidos entre 0 a 30pontos, tem-se um intervalo normal que não
caracteriza o vício em internet. De31 a 49 pontos, delimita-se uma dependência leve.
De 50 a 79 pontos o usuário é qualificado dentro da faixa de dependência moderada
e de 80 a 100 pontos configura-se a dependência grave.
Além deste, também constou outro questionário contendo nove questões
abrangendo características pessoais, socioeconômicas, desempenho estudantil,
hábitos e vícios.
Os

dados

foram

armazenados

no

programa

Excel

2013,

MicrosoftCorporation®USA. Para a análise estatística, foi utilizado o programa
SPSS21.0, IBM®SPSS Statistic. Medidas de posição e tendência central foram
utilizadas para a descrição de variáveis contínuas e proporções para as variáveis
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categóricas estudadas.
Os valores do IAT (Internet Addiction Test) foram classificados como normal de
0-30 pontos; dependência leve de 31-49 pontos; dependência moderada de 50-79
pontos; e dependência grave de 80-100 pontos.
Na análise com variáveis categóricas para verificar diferenças entre duas
amostras independentes foi utilizado o teste de qui-quadrado de Pearson. Na análise
do p-valor e os intervalos de confiança o valor crítico foi definido em 95%.
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da UNIPAC, sob parecer no 3.333.072.

3. RESULTADOS

Foram entrevistados, através de dois questionários, um total de 342
universitários de Juiz de Fora. Analisando os dados socioeconômicos obtidos,
observou-se que dentre os entrevistados, 204 indivíduos (59,8%) eram do sexo
feminino e 138 (40,4%) eram do sexo masculino.
Em relação à idade desses entrevistados, 48 pessoas (14%) possuíam menos
de 20 anos, 266 pessoas (77,8%) entre 20 e 29 anos, 22 pessoas (6,4%) tem entre 30
e 39 anos e 6 pessoas (1,8%) 40 anos ou mais.
Quanto à localidade, 157 entrevistados (45,9%) eram naturais de Minas Gerais,
48 pessoas (14%) de outros estados e 137 entrevistados (40,1%) não informaram sua
naturalidade.
Dos 342 entrevistados, 339 indivíduos responderam sobre sua renda familiar e
dentre esses, 61 pessoas (18%) informaram que vivem com até um salário mínimo,
95 indivíduos (28%) informaram que esse rendimento é de até dois salários mínimos
e 183 entrevistados (54%) afirmaram usufruir de três ou mais salários mínimos por
mês.
Verificou-se que a maioria dos entrevistados (69,8%) era da área da saúde e
se encontravam entre o 5º e o 8º períodos (63,4%) (tabela 1).
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Tabela 1 – Distribuição da amostra segundo a área acadêmica de formação.

Características
Área acadêmica

Período

Ciências exatas
Ciências da saúde
Ciências humanas
1º - 4º
5º - 8º
9º - 12º

n (%)
37 (10,9%)
238 (69,8%)
66 (19,4%)
97 (28,6%)
215(63,4%)
27 (8%)

A fim de se conhecer melhor o ambiente de diversão e prazer dos estudantes
avaliou-se o consumo de álcool e os hobbies, onde os resultados estão descritos na
tabela 2.

Tabela 2 – Frequência relativa aos principais hábitos e hobbies dos universitários.

Característica
Hábitos

Hobbies

n (%)
Fumo

51 (16,8%)

Álcool

171 (56,4%)

Outros*

13 (4,3%)

Atividade física

177 (51,8%)

Leitura

123 (36%)

Jogos

79 (23,1%)

Viagens

91 (26,6%)

Séries, filmes, TV

33 (9,6%)

Outros**

25 (7,3)

*Outras substâncias como loló,
maconha e
cocaína também foram citadas.
** Também foram apresentados hobbies como cozinhar, passear com o cachorro, ouvir música,
tocar violão, escrever e meditar.

Na tabela 3 foi possível verificar que a maioria dos entrevistados possuía um
nível de dependência tecnológica leve, ou seja, tiveram como resultado no IAT uma
pontuação de 31 a 49 pontos.
Tabela 3 – Níveis de dependência tecnológica dos universitários segundo score do IAT (Internet
Addiction Test).

IAT (Internet Addiction Test)
Intervalo normal (0 – 30 pontos)
Dependência leve (31 – 49 pontos)
Dependência moderada (50 – 79
pontos)
Dependência grave (80 – 100 pontos)

n (%)
109 (31,9%)
153 (44,7%)
77 (22,5%)
3 (0,9%)
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Ao cruzar o IAT com os dados obtidos, observou-se que tanto os entrevistados
do sexo feminino (41,7%), quanto os do sexo masculino possuíam nível de
dependência tecnológica leve (tabela 4).
Tabela 4 – Comparação do sexo dos universitários com níveis de dependência tecnológica

Sexo
Feminino
Masculino

Dependên
cia leve
85 (41,7%)
68 (49,3%)

Dependência
moderada
55 (27%)
22 (15,9%)

Dependência grave
2 (1%)
1 (0,7%)

Quando comparada a área acadêmica com o IAT verificou-se que 67,6% dos
universitários das ciências exatas, 42% da saúde e 42,4% das humanas foram
classificados como dependência leve (tabela 5).
Tabela 5 – Comparação dos níveis de dependência tecnológica e a área acadêmica.

Área acadêmica
Ciências exatas
Ciências da saúde
Ciências humanas

Dependência
leve
25 (67,6%)
100 (42%)
28 (42,4%)

Dependência
moderada
7 (18,9%)
53 (22,3%)
17 (25,8%)

Dependência grave
2 (0,8%)
1 (1,5%)

Foi demonstrado na tabela 6 que em todas as variações de período, houve
um maior número de indivíduos com dependência leve.
Tabela 6 – Comparação dos níveis de dependência tecnológica com as variações de períodos.
Período*
1º - 4º
5º - 8º
9º - 12º

Dependênc
ia leve
33 (34%)
102 (47,4%)
18 (66,7%)

Dependência
moderada
26 (26,8%)
47 (21,9%)
3 (11,1%)

Dependência grave
1 (1%)
2 (0,9%)
-

*Vale ressaltar que existem diversos cursos que tem duração de apenas oito
períodos, entretanto, essa diferença não foi levada em consideração.
Observou-se que 42,9% dos universitários que apresentaram dependência leve
não fumavam.
Tabela 7 – Comparação dos níveis de dependência tecnológica IAT e tabagismo.

Fumo
Sim
Não

Dependên
cia Leve
26 (51%)
108 (42,9%)

Dependência
moderada
11 (21,6%)
60 (23,8%)

Dependência grave
3 (1,2%)

A maioria dos universitários que usa álcool constantemente apresentou
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dependência leve (46,8%), como demonstrado na tabela 8.
Tabela 8 – Comparação dos níveis de dependência tecnológica e etilismo.

Álcool
Sim
Não

Dependên
cia leve
80 (46,8%)
54 (40,9%)

Dependência
moderada
41 (24%)
30 (22,7%)

Dependência grave
3 (1,8%)
-

4. DISCUSSÃO

Qualquer indivíduo com acesso à internet independente de sexo, idade ou
status social, pode potencialmente desenvolver o uso abusivo da tecnologia. A idade
e o sexo relacionam-se de maneira importante aos comportamentos de uso
problemático de internet20 com indivíduos mais jovens tipicamente tendo imbróglios
com jogos e streaming de mídia, homens com visualizações de pornografia e jogos, e
mulheres, com mídias sociais e compras21.
Os homens tendem a experimentar comportamentos mais viciantes no que
tange a jogos relacionados ao poder e ao controlar ou explorar fantasias sexuais
online, visto que são mais tendenciosos a usar estratégias de prevenção e
enfrentamento de distração emocional, para evitar problemas ou estressores,
enquanto as mulheres são mais propensas a se comunicar com amigos fechados e
anônimos na rede com o objetivo de compartilhar seus sentimentos e emoções22.
Em estudo semelhante a este, Soares et al.23 chegaram a resultados muito
próximos aos obtidos pela presente pesquisa; 67,2% dos participantes apresentaram
níveis de dependência leve e moderada contradizendo o que se era esperado diante
do atual comportamento de jovens e adultos em relação às tecnologias. Dados obtidos
por esta pesquisa mostraram que acadêmicos com grau de dependência leve progride
com o decorrer dos períodos, enquanto o grau moderado se mostra mais proeminente
em períodos iniciais.
Por conseguinte, o estudo de Hsieh et al.24, foi composto por 268 indivíduos,
em que inicialmente foi feita a uma identificação em adictos e não adictos e em seguida,
feito um acompanhamento para verificar a permanência ou não da dependência.
Observou-se que 30 participantes já identificados como adictos se mantiveram, e
desses, seis fizeram uso de substâncias, o que correspondeu a 20%. Ao comparar
com os dados obtidos na presente pesquisa, observou-se que 233 indivíduos foram
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considerados adictos e desses, 44 fizeram uso de substâncias, o que representou
18,9%. Vale destacar que o álcool, por ser a substância psicoativa mais utilizada, foi
usado como referência. Entretanto, isso não permite dizer que o álcool tem relação
direta com o uso indiscriminado das redes. A presente pesquisa mostrou que o grau
de dependência de quem faz uso de álcool e dos que fazem uso de fumo é o mesmo,
ou seja, essas substâncias não podem ser consideradas fatores que influenciam o uso
diretamente.
As tecnologias digitais estão afetando cada vez mais a sociedade, a cultura e
a interação entre indivíduos, seja positiva ou negativamente. É possível perceber que
a internet passa a ser a principal forma de estabelecimento de redes de contatos,
sejam elas profissionais ou pessoais e que, muitas vezes, podem se confundir. A atual
pesquisa não diferenciou o tempo de uso da internet destinado aos estudos e o tempo
destinado a outras funções, o que não seria uma tarefa fácil nem mesmo para os
entrevistados, visto que a maioria das pessoas cumpre mais de uma tarefa ao mesmo
tempo. Este hábito pode gerar a falsa sensação de o indivíduo estar sendo mais
produtivo enquanto, na verdade, ele está distraído com outros assuntos, assim como
a de estar sempre atrasado para realização de tarefas. A partir do momento em que
isso se torna frequente, o indivíduo deixa de dar a atenção necessária ao que é
realmente importante. 25

5. CONCLUSÃO

Portanto, foi possível observar que o nível de dependência tecnológica de
universitários no município de Juiz de Fora – MG foi leve. Como fenômeno recente,
se faz necessário analisar o uso abusivo da internet, de forma a mensurar se a
conectitividade é a gênese dos distúrbios psiquiátricos ou se é gravame de condições
psicológicas preexistentes. Julga-se que para uma abordagem futura seria necessário
acrescentar a esta pesquisa avaliações da qualidade de sono, tendências ao
desenvolvimento de TDAH, diagnósticos de depressão e ansiedade e diversos fatores
que podem desencadear ou serem desencadeados pelo uso abusivo da internet pelos
participantes.
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ABSTRACT: Kinematics is one of the most studied concepts in physics because its
understanding is connected with the description of movements without caring about its
causes. This branch involves the greatnesses: speed, space traveled, time,
acceleration, among others. This article studies an actual application of kinematics, in
which a motorcyclist travels on an avenue and is alerted about a speed radar. This
work has the main objective of designing a mobile application to establish if the rider
meets the speed of up to 40 km/h on the avenue. The software elaborated besides
contributing to the teaching learning of the one who executes it, solves a very common
situation nowadays. Based on the specific analysis of the application, there have been
cases in which vehicles travel with speed within the tolerance limit of the place.
KEYWORDS: Kinematics; Software; Physics.
RESUMO: A cinemática é um dos conceitos mais estudados em física porque seu
entendimento está ligado à descrição dos movimentos sem se importar com suas
causas. Este ramo envolve as grandes testemunhas: velocidade, espaço percorrido,
tempo, aceleração, entre outras. Este artigo estuda uma aplicação real da cinemática,
na qual um motociclista viaja por uma avenida e é alertado sobre um radar de
velocidade. Este trabalho tem o objetivo principal de projetar uma aplicação móvel
para estabelecer se o motociclista atinge a velocidade de até 40 km/h na avenida. O
software elaborado, além de contribuir para o aprendizado didático de quem o executa,
resolve uma situação muito comum hoje em dia. Com base na análise específica da
aplicação, houve casos em que veículos viajam com velocidade dentro do limite de
tolerância do local.
Palavras-Chave: Cinemática; Software; Física.
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1. INTRODUCTION

Everything that exists in the world is in motion, even apparently stationary
objects [1]. Within the field of physics, kinematics is the segment of mechanics
commissioned by the study of movements, with the purpose of describing
mathematically the observed models [2]. The way in which kinematics is presented
has harmful consequences for students' learning. The non-realization of experiments
related to this subject causes a lack of visualization on the part of the students about
the studied movements, and, which provides in learning formed only by the
memorization of formulas [3].
Significant learning is the human mechanism used to acquire and contain a
great deal of information. New information and ideas are learned and retained as
adequately, clearly and comprehensively exposed in the individual's cognition [4].
The use of technologies to aid education increases over time. The main
purpose of this is to instigate student learning. The need to use new active
methodologies and teaching tools, makes the student feel more motivated by the
subject studied, transforming learning into something increasingly stimulating, both
for the teacher and for the student [5].
The model of learning as oriented research is based on the planning, from the
student or the teacher, of problematic situations, with the intention of trying to solve
them through several sequences of activities and strategies [6]. The student learns
with exercises, which will be common in his profession in the future, becoming an
active professional and able to solve the problems encountered in his daily life [7]
and [8].
Therefore, the objective of this work is to contribute to the teaching-learning of
users who use the developed application, facilitating a situation found in the reality in
which they live, which includes a secure traffic system. In this case, the software
checks whether the traffic safety system has been well planned or not, in order to
determine if a vehicle is traveling within the speed limit.

2. COMPUTATIONAL PROCEDURE

Consider a traffic sign on a busy street to alert drivers to reduce traffic speeds
by up to 40 km/h. This plate is located with a safe stopping distance from a radar
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located further ahead. In this situation, a motorcyclist is considered to be traveling with
a known speed, and, alerted by the speed radar, follows his route in the avenue.
The principle of operation of the application developed in this work is intended
for vehicles that use GPS systems. Thus, with the presence of radar at a certain
distance, the software alerts the motorcyclist the moment of braking so that it will drive
the bike with speed allowed by the radar. For this, it is necessary to use the concepts of
kinematics to determine if the rider is actually complying with the speed limit of that
place.
Under the conditions observed, it is important to say that the maximum
acceleration for breaking the motorcycle has a negative value because it opposes the
displacement movement, and when a force is applied to a body in such a way that a
displacement occurs, work is generated. When the force is parallel to the displacement,
the displacement vector and the force do not form an angle with each other, so the
work is calculated as shown in Eq. 1:
𝑟 = 𝐹. 𝑑

(1)

Relating the work and the kinetic energy variation to a conservative system
results in Eq. 2:
1
1
𝑚. 𝑣² − 𝑚. 𝑣0² = 𝑚. 𝑎. 𝑑
2
2

(2)

Thus, to determine if the rider is within the appropriate speed limit, Eq. 3, it
is important to know that:
𝑣2 = 𝑣02 + 2. 𝑎. ∆𝑆

(3)

Where,
v: Final speed (km/h); v0:
Initial speed (km/h); a:
Acceleration (m/s²);
∆S: Displacement variation (m).
When the velocity is isolated, we have Eq. 3 which expresses the desired
condition in this work:
𝑣 = √𝑣02 + 2𝑎∆𝑆

(4)

The initial screen of the application developed in this work can be observed in
Fig. 1. It is important to point out that the software was elaborated in the platform of
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MIT App Inventor 2, and this one is used for devices with Android operating systems.
Figure 1 – Application Home screen.

For the application to be used, all units of measure must conform to what is
required in the application. In the initial screen, the user provides all input data for the
program to calculate what is desired. In this case, the blank spacing corresponds,
respectively, to the distance from the vehicle to the radar, to the acceleration of the
vehicle and to the speed of the vehicle when it starts braking.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

For this work, it was necessary to formalize a daily situation in order to identify if
the motorcyclist travels within the required condition of the traffic until arriving at the
velocity radar. Below is the written situation for a better understanding of the reader,
so they can use the software in the right way.
The situation is as follows:
• The distance from the vehicle to the radar is 20 m;
• The acceleration of the vehicle is 3 m/s²;
• The speed of the vehicle when starting braking is 60 km/h.
The software calculated the speed at which the motorcyclist reached the radar,
which was 45.22 km/h, Fig. 2. That is, the motorcyclist surpassed the top speed of 40
km/h, violating the traffic law of that place.
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Figure 2 – Speed value calculated by the developed application.

Some graphs were plotted to verify the speed behavior of the motorcyclist when
passing through the radar. In the first graph, shown in Fig. 3, the speed of the vehicle
varied when starting to brake. Different curves were plotted for acceleration of the
vehicle, and increasing curves were obtained in which the velocity when passing
through the radar reduces twice the acceleration and its distance.
Figure 3 – Speed when passing through the radar in relation to the braking speed at a distance of 20
m.

In the second graph, shown in Fig. 4, it was generated showing variations for
the speed when starting to brake the vehicle. This time, curves were plotted for different
values of the distance from the plate to the radar. For this reason, the graph is shown
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as Fig. 3.
Figure 4 – Speed when passing through the radar in relation to the braking speed with an
acceleration of 3 m/s²

In the third graph, Fig. 5, the acceleration of the vehicle was varied and plotted
curves for different values of the distance from the vehicle to the radar. Thus, the
formation of decreasing curves is observed, since the greater the distance from the
vehicle to the radar, the longer the vehicle deceleration time.
Figure 5 – Speed when passing through the radar in relation to the acceleration for the speed of 60
km/h.

In the fourth graph, Fig. 6, varying the distance of the plate to the radar and the
curves plotted for different values of the initial speed of the vehicle to start braking. It
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was observed the formation of descending lines, since the greater the distance of the
plate to the radar, the larger the deceleration of the vehicle.
Figure 6 – Speed when passing through the radar in relation to the distance of the plate to the
radar for acceleration of 3 m/s.

4. CONCLUSION

The application provides a great advantage for the teaching-learning of those
who execute it, mainly, for dealing with a rather didactic subject for the discernment of
the students. The user has a more practical knowledge of science, besides obtaining
ideas about the foundations in which physical knowledge is historically assimilated.
In view of the results obtained, it was observed that the velocity when passing
through the radar is dependent on some other variables, these being influenced by the
behavior change of this parameter. The graphs in Fig. 3 and Fig. 4 were shown with
increasing curves for acceleration of the vehicle when the distance from the plate to
the radar was varied. The graphs in Fig. 5 and Fig. 6 showed decreasing curves due
to the increase in distance from the vehicle to the radar.
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RESUMO: A inquietude com o ensino de ciências naturais é cada vez mais evidente
e são inúmeras as iniciativas que utilizam tecnologias educacionais pautadas nas
metodologias ativas. Entretanto, muito ainda se debate sobre eficientes formas de
usar essas tecnologias na educação em ensino de ciências naturais. Diante do
exposto, constituímo-nos uma introdução sobre alguns termos ligados ao ensino e um
pouco sobre a importância e a real necessidade da formação da consciência científica
para o exercício pleno da cidadania. Seguimos definindo o que são as “inovadoras”
tecnologias e as metodologias ativas. Finalizamos exemplificando formas de uso
desta tecnologia para a educação no ensino de ciências naturais.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em ciências naturais; Ensino científico; Novas
tecnologias; Metodologias ativas.
ABSTRACT: The concern with the teaching of natural sciences is increasingly evident
and there are numerous initiatives that use educational technologies based on active
methodologies. However, much is still debated about efficient ways to use these
technologies in education in teaching natural sciences. In view of the above, we
constitute an introduction to some terms related to teaching and a little about the
importance and real need for the formation of scientific consciousness for the full
exercise of citizenship. We continue to define what “innovative” technologies and
active methodologies are. We end by exemplifying ways of using this technology for
education in the teaching of natural sciences.
KEYWORDS: Education in natural sciences; Scientific teaching; New technologies;
Active methodologies.
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1. O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS

O desassossego com educação em ensino de ciências naturais é recente no
Brasil, mas em países da Europa e nos Estados Unidos essa inquietação já existe
desde o século XIX, com a inclusão das disciplinas de Ciências naturais no currículo
das escolas (DeBoer, 2000). Naquele primeiro momento, o ensino de ciências naturais
acontecia apenas nas escolas e tinha como alvo principal o ensino prático das ciências
naturais e, mas também trabalhava o desenvolvimento do pensamento indutivo,
tornando os alunos capazes de observar o mundo a seu redor e tirar conclusões, com
autonomia e independência (DeBoer, 2000).
Com o passar do tempo, foram aparecendo outras iniciativas em educação em
ciências naturais e o termo passou a assumir vários significados. De uma forma ampla,
o termo passou a significar desde a difusão de conhecimentos gerais da ciência em
espaços não formais de aprendizagem até a formação em ciências dentro da escola.
Especificamente nos Estados Unidos, o incentivo à educação em ciência
cresceu exponencialmente na década de 50, durante a Guerra Fria, uma vez que os
governantes precisavam do apoio da opinião pública para o desenvolvimento de
pesquisas científicas e tecnológicas (LAUGKSCH, 2000).
Mais recentemente, tem-se destacado também a importância da alfabetização
científica para tratar de problemas mais atuais, como por exemplo sobre conservação
e uso dos recursos naturais, enfatizando a importância do aumento do conhecimento
sobre sustentabilidade por parte da população em geral (COLUCCI-GRAY et al.,
2006).
2. O “PENSAR CIENTÍFICO” E SUA IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE PARA O
ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NO CONTEXTO ATUAL

A formação de consciência científica é cada vez mais importante, uma vez que
a ciência e a tecnologia têm tido intensa interferência na nossa sociedade atual.
Emerge, então, a necessidade da difusão de conceitos científicos, de atitudes e
valores da ciência, da incorporação desses valores no cotidiano das pessoas, da
disseminação do pensar científico e da postura crítica e indagativa diante do que
ciência e tecnologia apresentam à sociedade.
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É o caráter interdisciplinar da Educação em Ciência, unindo além de ciências,
ética, sociologia, filosofia, entre outras, que permite a promoção da cultura científica
entre cidadãos, tornando-os capazes de participar ativamente de uma sociedade
democrática (CACHAPUZ et al., 2004).
Contribuir para a formação de cidadãos cientificamente mais cultos,
promovendo a compreensão da relação Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente e o
desenvolvimento de competências para resolver problemas, gerir conflitos, tomar
decisões e fazer escolhas conscientes, seria a meta da educação em ciência.
Podemos reconhecer a importância da educação em ciência em dois níveis: geral e
individual, segundo Laugksch (2000).
No nível geral encontram-se fatores ligados a maior probabilidade de termos
cidadãos que sigam a carreira científica, que apoiem projetos ligados a ciência e que
tenham melhores expectativas e compreensão do que a ciência pode produzir. No
nível individual a importância seria ligada a melhoria da confiança, competência e
empregabilidade dos cidadãos no dia-a-dia de uma sociedade moderna e altamente
tecnológica.
Além disso, como boa parte do financiamento da ciência é público, cidadãos
com maior conhecimento científico poderão ter uma participação mais ativa nas
decisões políticas que envolvem tanto a distribuição de recursos quanto temas de
maior apelo popular, como por exemplo o uso de células tronco em pesquisa científica.
A educação em ciência torna-se, desta forma, uma necessidade vital para o exercício
da cidadania de maneira plena. O reconhecimento desta necessidade expressa-se
em diferentes iniciativas que visam à difusão e à popularização da ciência, como por
exemplo, criação de espaços de ciência e iniciativas de fomento a projetos na área de
educação em ciência.
Apesar da reconhecida importância que a alfabetização científica tem na vida
das pessoas, como apontado por Gago (1997 apud Cachapuz et al., 2002), “o ensino
básico dá aos jovens uma caricatura das ciências … ensinando-lhes muitos nomes e
poucos porquês…”. Em outras palavras, Cachapuz (2007) comenta que a Ciência que
se legitimou nos currículos, no ensino e nos manuais escolares, está desligada do
mundo a que pertence.
Neste contexto, é da máxima importância que o ensino das ciências seja
contextualizado e significativo. Além disso, a alfabetização científica deve ser possível
de ser alcançada, processual e individualmente, em qualquer fase da vida de um
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cidadão não apenas por meio da aprendizagem das ciências na educação formal
escolar, mas também por meio de experiências especificamente desenvolvidas para
isso, em diferentes formatos e espaços, sempre privilegiando o caráter lúdico e
agradável do aprendizado espontâneo e fortemente contextualizado.
3. TECNOLOGIA/EDUCAÇÃO – ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS
Nos dias de hoje o termo “tecnologia” é tido como sinônimo de ferramentas ou
máquinas que usamos em nossa rotina como computadores, celulares e tablets. Mas
a origem desse termo é muito mais antiga e pode ser relacionada ao uso sistemático
de qualquer tipo de conhecimento organizado (Luppicini, 2005; Nonato, 2006). Sendo
assim, atividades realizadas e organizadas pelo homem que variam desde o domínio
do fogo por nossos ancestrais até a informática podem ser consideradas como
tecnologias e são usadas de forma a registrar ou otimizar algum tipo de atividade.
O ramo acadêmico que estuda a educação no contexto tecnológico da
educação é chamado normalmente de Tecnologia Educacional (em inglês,
Educational Technology) e assim como a origem do termo tecnologia essa área não
se limita ao uso de ferramentas. Segundo Miranda (2007),
“[A Tecnologia Educacional]. É um domínio da educação que teve as suas
origens nos anos 40 do século XX. (...) O termo não se limita aos recursos
técnicos usados no ensino, mas a todos os processos de concepção,
desenvolvimento e avaliação da aprendizagem.”

Uma expressão muito utilizada tanto na literatura nacional quanto internacional
para designar ferramentas consideradas modernas na educação é “novas
tecnologias”. O termo “novo” além de não especificar que tipos de ferramentas estão
sendo tratadas pode passar uma ideia temporal errada, já que recursos técnicos
considerados novos hoje em dia poderão ser ultrapassados no futuro.
A expressão “Tecnologias digitais” ou “Ferramentas digitais” utilizada por Säljö
(2010) para se referir a recursos como computadores e internet que começaram a ser
utilizados para motivos educacionais no final da década de 1970 e 1980 pode
descrever melhor o que consideramos como “novas” tecnologias nos dias de hoje.
A forma como ensinamos e aprendemos em sala de aula, na educação formal,
não é algo imutável, e vem sofrendo algumas transformações ao longo do tempo. O
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uso de máquina de escrever, por exemplo, pode parecer algo ultrapassado hoje em
dia, mas já foi considerado com uma grande inovação tecnológica para a educação.
Por isso, ao entendermos que tecnologias aparentemente revolucionárias já foram
integradas em sala de aula podemos facilitar a adoção de tecnologias consideradas
novas (Kalmbach, 1996).
Devemos olhar para o passado para entendermos melhor o presente, pois
promessas de revoluções na educação através de novas tecnologias não são comuns
apenas nos dias de hoje. Entretanto, segundo Mishra et al. (2009) vários autores da
área da educação discutem como “novas” tecnologias poderiam ser revolucionárias,
mas boa parte delas nunca chegou a ser usada efetivamente em sala de aula.
O fracasso do uso efetivo de novas tecnologias em sala de aula não ocorreu
por falta de potencial das inovações, mas principalmente por três aspectos: 1) O uso
de novas tecnologias de forma instrucionalmente efetiva requer conhecimento
específico em como a tecnologia pode ser usada com objetivo pedagógico; 2) O uso
de novas tecnologias normalmente encontra resistência dos educadores que
acreditam que elas podem fazer mais mal do que bem; 3) A maior parte das inovações
focaram mais na própria tecnologia do que em como abordar questões fundamentais
relacionadas a melhoria do ensino e aprendizagem (Mishra et al., 2009).
Os educadores do início do século XXI estão pressionados para que haja
mudanças no sistema de ensino e existe também uma grande expectativa de que as
“novas” tecnologias trarão soluções rápidas e inovadoras para a educação (Moran,
2000). Para que o uso de tecnologias como internet, simulações, redes sociais e jogos
educativos seja focado na melhoria do ensino e aprendizagem é preciso pensar não
somente em como integrar as ferramentas na sala de aula, mas o contexto do seu
uso.
Nesse contexto os alunos devem ser colocados em situações que os obriguem
a pensar, refletir e entender as várias dimensões de um fenômeno (Martins, 2010).
Segundo Moran (2004), além de uma nova sala de aula equipada com tecnologias
digitais, uma educação inovadora deve ter uma alteração radical do papel do
professor:
“O professor passa de uma ‘babá’, de dar tudo pronto, ‘mastigado’, para ajudar o
aluno, de um lado, na organização do caos informativo, na gestão das contradições
dos valores e visões de mundo, enquanto, do outro lado, o professor provoca o
aluno, o ‘desorganiza’, o desinstala, o estimula a mudanças, a não permanecer
acomodado na primeira síntese.”
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Existem evidências consideráveis que a educação baseada em padrões e
limitações governamentais apresenta um potencial de inibir a autonomia e criatividade
de professores e estudantes em sala de aula (DeBoer, 2000). No contexto de
alteração do comportamento do educador auxiliado pelas tecnologias digitais, as
disciplinas que mais tendem a ganhar são aquelas ligadas a área científica que
demandam o exercício do pensamento crítico e multirreferencial.
Além do importante papel em sala de aula, as tecnologias digitais podem ter
grande contribuição através da educação informal. A maior parte do conhecimento
estimulado e testado em sala de aula tem como base meios impressos. Meios digitais
como televisão, video games e internet podem ser uma importante ferramenta para
estimular a inteligência visual dos alunos que têm grande relevância em áreas
científicas e tecnológicas (Greenfield, 2009).
4. EDUCAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E AS “NOVAS”
TECNOLOGIAS

A partir dessas muitas novas maneiras de aprender e ensinar, que alteram,
inclusive, o alcance da educação em termos de número de pessoas e localização das
mesmas, abrem-se oportunidades para a educação em ciência.
As aprendizagens deixam de ocorrer prioritariamente no contexto real da sala
de aula e o professor tem reduzida a posição de destaque no processo.
Individualmente e em grupo; em casa, no trabalho e na escola; crianças, jovens e
adultos de todas as idades podem aprender ciência! O ambiente digital com as
diferentes possibilidades de interação e formas de linguagem permite que a educação
em ciência seja um processo que se construa em diversas frentes e em diferentes
formatos.
Resultados de pesquisa científica podem chegar ao público geral em uma
linguagem acessível por meio de artigos de divulgação, que são disponibilizados na
internet. Frutos destas mesmas pesquisas ou de projetos especificamente
desenhados para educação em ciência, há na web uma grande quantidade de
“objetos de aprendizagem” que têm sido recursos extremamente valiosos para o
aprendizado das ciências também na educação formal.
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5. AS METODOLOGIAS ATIVAS E O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS

Um dos desafios de ensinar Ciências Naturais é construir princípios que
permitam que o aluno interaja com o assunto abordado em aula, direcionando a
aprendizagem para uma situação cultural mais ampla, e possibilitando o educando
tomar decisões fundamentadas e críticas. Para suprir essa necessidade na forma de
ensinar e na educação científica, surgem as Metodologias Ativas de Aprendizagem
(MAA). Essas metodologias buscam inserir o aluno de forma ativa dentro da sala de
aula, passando-o de ouvinte para agente do seu próprio conhecimento.
Dessa forma, é necessário mais do que a transposição didática dos conteúdos.
A escola e o docente devem trabalhar com atitudes e valores, como afirmam os
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), e as orientações para o
Ensino de Ciências (BRASIL, 2004). Isso pode acontecer quando o professor procura
apresentar aos alunos uma temática de ensino baseada em problemas reais ou
imaginários, e o aluno deve solucioná-los através de pesquisas. Essas por sua vez, o
influenciam na busca por novos conhecimentos, contribuindo para o processo de
aprendizagem.
Além disso, após a resolução desse problema pelo educando, surge uma
metodologia de aprendizagem baseada em projetos, o que significa que o aluno
poderá colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu durante o processo de
construção de conhecimentos que o levou a achar a solução para tal problema.
Essa metodologia ainda traz para o aluno a oportunidade de expor os
conhecimentos adquiridos no momento em que ele buscou respostas para esclarecer
as suas dúvidas. Entretanto, isso não significa que o professor deverá abandonar os
recursos usados no ensino tradicional, como o livro didático, por exemplo, mas sim,
aliar essas metodologias à forma de ensinar ciências naturais e outras disciplinas do
currículo.
As Metodologias Ativas de Aprendizagem (MAA) são formas inovadoras de
educar, que estimulam a aprendizagem e a participação do aluno em sala de aula,
fazendo

com

que

ele

utilize

todas

as

suas

dimensões

sensório/motor,

afetivo/emocional e mental/cognitiva. Além disso, o aluno tem a liberdade de escolha
nas atividades propostas, mantendo postura ativa diante do seu aprendizado, sendo
desafiado através de problemas que o permitem pesquisar para descobrir soluções,
de uma forma que esteja de acordo com a realidade. Baseando-se nessas inovações
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no ensino, a aplicação de metodologias ativas no ensino de Ciências é de suma
importância, pois o professor poderá inserir o aluno no contexto apresentado em aula,
fazendo-o explorar sua criatividade, a sua capacidade de formar opiniões e de
esclarecer suas dúvidas.
As metodologias ativas no ensino de ciências naturais bem como em outras
disciplinas acontecem quando o aluno tem um confronto com um problema, o qual
tem como ponto de partida a aprendizagem. O trabalho desenvolvido pelos alunos em
grupo para resolver o problema, visa à construção de conhecimento e o
desenvolvimento crítico dos alunos. A elaboração do problema que necessita estar
relacionado às vivências dos alunos, é feita por um grupo de professores que devem
elaborar situações que envolvam as experiências vividas pelos alunos, o que serve
de partida para novos conhecimentos.
Dessa forma, é correto afirmar que as metodologias ativas ocorrem quando o
aluno interage com o assunto proposto através de questionamentos, discussões,
esclarecendo dúvidas, a fim de estimulá-lo a construir seu próprio conhecimento. Na
aprendizagem ativa o professor apenas orienta os alunos, facilitando o processo de
aprendizagem, fazendo com que o aluno busque outros meios de adquirir informações
não só as obtendo através do professor.
Nesse contexto, ensinar ciências naturais com uso de metodologias ativas vai
além de inserir o uso de fermentas tecnologias atualizadas e modernas. É salutar
compreender que além do uso de instrumentos modernos os alunos precisam ser os
protagonistas de seus próprios sonhos ou de suas próprias construções de saberás
que não podem ser transmitidos e sim construídos ativamente.
Portanto, deixamos aqui uma reflexão importante sobre o do papel do educador
de fronte ao exercício de sua docência. Nas disciplinas de ciências naturais as
possibilidades são enormes de se fazer uma educação com viés pautados nas
metodologias ativas. Na maioria dos assuntos curriculares percebemos a
possibilidade do uso de tecnologia e principalmente a aproximação dos conteúdos
com a prática social ou vivencia dos alunos. Dessa forma, precisamos superar as
barreiras que nos impedem de construir uma educação pautada na verdade e na ética
social.
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RESUMO: As instituições de ensino tiveram que se adaptar a uma nova modalidade
de ensino, o remoto/virtual. Devido ao distanciamento social ficou impossível o contato
presencial de alunos e professores, com o impacto dessa mudança emergencial,
alunos e professores vêm enfrentando dificuldades na aprendizagem remota quanto
ao uso das ferramentas digitais que facilitem o ensino. O presente trabalho de
conclusão de curso, foi realizado no primeiro semestre de 2021 nos meses de abril
até a primeira quinzena de maio, o público-alvo foram 15 estudantes da turma da 2ª
etapa da modalidade (EJA) Educação de Jovens e Adultos e 1 docente da rede pública
estadual de São Sebastião da Boa Vista-PA. Tratou-se de uma pesquisa qualiquantitativa de natureza aplicada com o estudo de caso. Como instrumento de coletas
de dados, utilizaram-se questionários disponibilizados via Whatsapp e impresso. Os
resultados mostraram que a maioria dos alunos sente dificuldade quanto ao ensino de
Química, além disso, alguns não dispõem de recursos tecnológicos sendo necessário
ir à escola para ter acesso ao material didático e tirar dúvidas relacionada a disciplina,
também, expuseram o desejo de utilizar os recursos digitais na aprendizagem durante
esse período remoto. Já o professor da disciplina em questão, relatou que sente
dificuldades quanto ao uso das tecnologias e que gostaria que a escola
disponibilizasse cursos de capacitação para melhor atender seu alunado. A partir da
análise dos resultados ficou visível a preocupação quanto ao processo de ensino e
aprendizagem de Química em turma da EJA. A pesquisa traz em seu encarte a
possibilidade de aproximar o aluno da disciplina Química e apresentar estratégias que
mitiguem essas dificuldades, mostrando a importância de aprender Química para
adquirir uma aprendizagem eficaz.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Química na EJA; Dificuldade de aprendizagem;
Estratégias de aprendizagem.
ABSTRACT: Educational institutions had to adapt to a new teaching modality, the
remote/virtual. Due to social distance, face-to-face contact between students and
teachers was impossible, with the impact of this emergency change, students and
teachers have been facing difficulties in remote learning regarding the use of digital
tools that facilitate teaching. This course completion work was carried out in the first
half of 2021 from April to the first half of May, the target audience was 15 students from
the 2nd stage of the modality (EJA) Education for Youth and Adults and 1 teacher of
the state public network of São Sebastião da Boa Vista-PA. It was a qualitative and
quantitative research, of an applied nature with the case study. As an instrument for
data collection, questionnaires made available via Whatsapp and printed were used.
The results showed that most students have difficulty in teaching Chemistry, in
addition, some do not have technological resources and it is necessary to go to school
to have access to teaching materials and ask questions related to the subject, also,
they exposed the desire to use digital resources in learning during this remote period.
The teacher of the subject in question, on the other hand, reported that he has
difficulties with the use of technologies and that he would like the school to provide
training courses to better serve his students. From the analysis of the results, the
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concern with the teaching-learning process of Chemistry in the EJA class was visible.
The research brings in its booklet the possibility of bringing the student closer to the
Chemistry discipline and presenting strategies that mitigate these difficulties, showing
the importance of learning Chemistry to acquire effective learning.
KEYWORDS: Chemistry teaching at EJA; Learning difficulty; Learning strategies
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente a humanidade vive uma pandemia causada por um vírus
denominado de novo coronavírus, o SARSCoV-2, causador da doença COVID-19, foi
detectado em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Em 9 de janeiro de
2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a circulação do novo
coronavírus (WHO, 2020).
Devido a essa pandemia as aulas presenciais foram suspensas, o MEC por
meio da portaria nº 343, de 17 de março de 2020, autorizou a substituição das aulas
presenciais pelas aulas remotas enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.
Assim houve necessidade de adotar o método de ensino não presencial nas escolas.
Mas, ensinar Química não tem sido uma tarefa fácil no atual momento,
sobretudo nas regiões mais afastadas da capital, exigindo do professor uma maior
criatividade para que possa usar novos modelos e maneiras dinâmicas de trabalhar,
que crie condições para que o aluno estude e melhore sua aprendizagem e possa
alcançar seus objetivos.
Neste estudo exploratório com alunos da 2ª etapa do ensino da EJA, A
Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino reconhecida na
LDB 9.394/96, que no seu art. 37 destaca: “A educação de jovens e adultos será
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino
fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996), verificou-se que os mesmos
merecem uma atenção especial quanto aos recursos didáticos durante a pandemia,
pois essa modalidade tem a finalidade de conclusão das etapas de ensino em menor
espaço de tempo e isso implica em uma redução de conteúdos disciplinares e, na
maioria das vezes, o ensino pode deixar lacunas no entendimento por parte dos
alunos, que além das dificuldades pessoais impostas em aprender Química, muitos
somente estudam para passar de ano e não entendem a verdadeira relação da
disciplina com a sua formação cidadã, então, há necessidade de novas ferramentas
de ensino que possam estimular o interesse pelas aulas não presenciais para que
haja um desenvolvimento cognitivo que contribuirá para a formação do indivíduo já
que não é possível o professor ter o contato presencial com os discentes.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O ensino de química a luz dos documentos referenciais curriculares

O Ensino de Química é de grande importância para o cotidiano, cabe ao
professor fazer com que o aluno entenda cada temática imposta em seus planos de
aula. Relacionar o conhecimento científico com o cotidiano é uma das estratégias que
dão certo na aprendizagem, de acordo com as Orientações Educacionais
Complementares aos Parâmetros Curriculares nacionais- PCNs (BRASIL, 2006), o
Ensino de Química precisa ser transmitido ao aluno de forma que ele entenda e
associe seus conceitos interagindo com o meio em que vive relacionando seus
conhecimentos em diferentes contextos, compreendendo o mundo em sua forma
natural, havendo estreita relação entre o conhecimento cientifico e as aplicações
tecnológicas.
Para formar indivíduos capazes de saber se posicionar frente a sociedade em
que vivem, faz-se necessário que haja uma contextualização, associada a
interdisciplinaridade, vem sendo divulgada pelo Ministério da Educação- MEC, como
princípio curricular central dos PCNs.
No ensino médio, os desafios de ensinar Química dificultam o alcance sobre os
princípios da Base Nacional Comum Curricular- BNCC (BRASIL, 2018) e como ela
está estruturada, mas ela está interligada a física e a Biologia, por esse motivo são
denominadas de Ciências da Natureza e suas tecnologias. A BNCC define
competências e habilidades que possibilitam o desenvolvimento e a estruturação dos
conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental. Os conhecimentos científicos
envolvem a aplicabilidade de modelos explicativos para englobar conhecimentos dos
fenômenos

naturais,

saber

elaborar,

interpretar,

analisar

e

investigar

os

conhecimentos conceituais agregados a essas temáticas.
Nesse segmento, os documentos referenciais curriculares, garantem que no
Ensino de Química, podem ser abordados temas que aprofundem os conceitos com
olhar da investigação e do domínio de linguagem específicas em cada área das
ciências da natureza e suas tecnologias, aonde o estudante pela investigação será
capaz de identificar elementos que fazem parte da natureza e do seu cotidiano
baseados em conceitos contextualizados formando cidadãos críticos.
203

2.2 O ensino de química na eja

Cada vez mais os adultos procuram completar seus estudos de acordo com as
exigências do mercado de trabalho. Assim como afirma Friedrich et al. (2010), o adulto
volta as aulas para dar continuidade aos estudos para conseguir certificação e
encontrar um espaço na sociedade, por isso, muitas das vezes encontram dificuldades
em realizar as tarefas devido a disponibilidade de tempo por conta de afazeres e
trabalhos.
De acordo com Santos e Schnetzler (2003), acredita-se que as informações de
conhecimento não devem ficar somente na metodologia de repassar informações,
mas também o ensino de Química deve desenvolver a capacidade de tomada de
decisão. Ainda de acordo, Santos e Schnetzler (1996) consideram que a Química em
si, quando os conteúdos são abordados estão fora da realidade dos alunos, acarreta
na incompreensão dos mesmos. Na avaliação de Rocha e Vasconcelos (2016)
colocam em foco as dificuldades de aprendizagem dos alunos em relação ao ensino
de Química ao método de transmissão–recepção, os alunos não gostam muito devido
as frustações por não se acharem capazes de aprender temas tão complexos. Cabe
ao professor criar metodologias diferenciadas, fazendo com que o aluno se sinta
interessado em aprender. Freire (1967 e 1987) enfatiza que as estratégias de ensino
precisam ser contextualizadas com o cotidiano dos alunos para que haja absorção do
conhecimento. Método também reforçado por Vidal e Melo (2013) que também citam
essa abordagem contextualizada e interdisciplinar como proposta pedagógica para o
ensino de Química, aliando teoria e prática (CAVAGLIER e MESSEDER, 2014).

2.3 As tics no processo de ensino e aprendizagem de química

A importância das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) aplicadas
à educação, quando o professor diversifica suas metodologias o aluno pode
enriquecer a aprendizagem tendo a chance de construir o seu conhecimento
(DIOGINIS et al., 2015). De acordo com Silva e Brito (2012), diversificar metodologias
como: aulas com recursos audiovisuais, laboratórios virtuais, jogos didáticos, vídeos,
softwares e textos digitais são recursos utilizados para motivar e promover o
desenvolvimento das habilidades dos alunos, o que pode favorecer para uma
aprendizagem mais significativa e efetiva. Essas são apenas algumas ferramentas
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que podem ajudar a garantir o aprendizado contínuo no atual cenário que estamos
vivendo.
Sendo assim, as TICs são utilizadas, ultimamente, como recurso pedagógico
pelas instituições de ensino com o intuito de amenizar as dificuldades tanto do aluno
quanto do professor que por hora surgiram em um curto espaço de tempo. Dentre
tantas dificuldades neste cenário, encontra-se o professor que teve de elaborar
estratégias que favoreçam a aprendizagem dos discentes, adaptando-se as novas
mudanças tanto da educação, quanto da sociedade. Cabe ressaltar, o papel da
escola, a importância de investir em novos padrões de produtividade, proporcionando
formações no que tange a tecnologia, fazendo com que o profissional adquira
conhecimentos num contínuo processo de aprendizado e, portanto, “aprender a
aprender” é também fundamental.
Segundo Kenski (2003), a tecnologia é vista como um dos grandes desafios
para a ação dos professores e também da escola, uma vez que se faz necessário sua
permanente atualização para acompanhar suas mudanças. É preciso adequar-se e
oportunizar um espaço crítico, para seu uso e apropriação. Esse é mais um desafio
para os professores, considerados elementos centrais no sucesso do processo
educacional.

2.4 O contexto do ensino remoto na eja

O ano de 2020 começou com a notícia do novo coronavírus (WHO, 2020), o
mundo inteiro se pôs em alerta, mas era necessário que ocorresse o distanciamento
social para conter o avanço da doença, as escolas tiveram que criar um método de
ensino diferenciado para evitar que a comunidade escolar fosse prejudicada com a
perda do ano letivo, então, O MEC por meio da portaria nº 343, de 17 de março de
2020, autorizou a substituição das aulas presenciais pelas aulas remotas enquanto
durar a pandemia (BRASIL, 2020a, b, c). Para as aulas não ficarem suspensas, com
isso, aumentar a evasão escolar e o aluno perder a motivação pela aprendizagem,
implantou o ensino remoto com base no parecer CNE/CP Nº5/2020, aprovado em 28
de abril de 2020 que reorganiza o calendário escolar e dá possibilidade de cômputo
de atividades não presenciais para fins de cumprimento de carga horária anual em
razão da pandemia de covid-19.
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As instituições de ensino deveriam disponibilizar materiais didáticos que
segundo a Resolução nº 51 de 16 de setembro de 2009 (Alterada pela Resolução nº
22, de 7 de junho de 2013), garantem as escolas públicas livros das disciplinas
ofertadas. Sendo que estes são os únicos materiais disponíveis pela escola.
O cenário educacional atualmente exige que o professor esteja apto na
modalidade de ensino fazendo uso das propostas tecnológicas. Para Freire (1997), o
professor precisa estar apto a atender as necessidades de seus alunos, para isso, ele
precisa ser constante em buscar atualizações de conhecimento e fornecer
disponibilidade de atenção. A implantação do ensino remoto, em decorrência da
pandemia da Covid-19, revelou a fragilidade dos estabelecimentos escolares, os quais
demandam de uma reflexão crítica acerca da inclusão dos estudantes e a formação
de professores, já que aprender é uma tarefa complexa e necessita do empenho de
todos. De modo que, as Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) devem
priorizar os meios digitais, evitando o deslocamento físico ou presencial, com objetivo
de garantir o distanciamento social que visa proteger a vida e a saúde de integrantes
da comunidade acadêmica e de seus familiares.
Romanowiski (2007) reflete as deficiências das escolas, sobre a fragilidade do
ensino e a partir desse pensamento ressalta-se que a maioria das escolas não está
preparada para novas propostas de ensino de emergência (FIORI e GOI, 2020).

3. MATERIAL E MÉTODO

3.1 Abordagens da pesquisa

Para esta pesquisa, a metodologia usada foi de natureza qualitativa que,
segundo Oliveira (2002) é uma pesquisa que possui a facilidade de poder descrever
a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, buscar analisar a
interação de algumas variáveis, além de compreender e classificar processos
dinâmicos experimentais por grupos sociais, buscando apresentar contribuições no
processo de mudanças, criações ou formação de opiniões de um determinado grupo
e permitir interpretar particularidades no comportamento ou atitudes dos indivíduos.
Os participantes da pesquisa foram os alunos da 2ª etapa do ensino médio na
modalidade EJA da Escola Estadual de Ensino Médio, localizada em São Sebastião
da Boa Vista-PA, Ilha do Marajó. Essa turma tem um total de 40 alunos numa faixa
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etária de 18 a 40 anos, mas, somente 15 alunos aceitaram participar da pesquisa. O
professor da disciplina de Química, também, participou da pesquisa. Esta escola tem
turmas somente de nível médio. A turma da 2ª etapa da EJA funciona no período
noturno.
Para elaboração da pesquisa utilizou-se o método de abordagem qualiquantitativa e o processo analítico descritivo de natureza aplicada com estudo de
caso. A metodologia consistiu de:
- Levantamento de referenciais teóricos (leitura de artigos, revistas e
visualizações de documentários sobre o tema);
- Discussão teórica metodológica;
- Elaboração de material para coleta de dados (Questionário), para professor e
alunos;
- Análise dos instrumentos utilizando a técnica de análise de conteúdo de
Bardin (2011) à luz do referencial teórico.

3.2 Desenvolvimentos das ações

Esta pesquisa aconteceu no primeiro semestre de 2021 na modalidade não
presencial, nos meses abril e maio, a partir de algumas visitas na escola respeitando
todos os protocolos sanitários de distanciamento exigidos por aquela instituição, no
primeiro momento apresentou-se a gestora que após concordância foi realizada a
pesquisa. Em outro momento, reuniu-se novamente juntamente com a gestora e o
professor da disciplina que na ocasião, passaram alguns informes a respeito de como
estava sendo feito o procedimento de entrega e recebimento dos trabalhos na turma
a ser pesquisada, posteriormente, participou-se do grupo no aplicativo de mensagens
(WhatsApp) da referida turma e o professor da disciplina de Química permitiu a
explanação aos alunos sobre a pesquisa e os objetivos.

3.3. Procedimento da análise

Para coleta de dados utilizou-se dois questionários, um destinado aos alunos e
outro ao professor, os quais foram postados no grupo de mensagens juntamente com
o termo livre e esclarecido, em que se ressaltou que, não existiam fins lucrativos e não
seriam expostas as identidades dos envolvidos na pesquisa, dos 40 alunos
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matriculados, apenas 15 participaram da pesquisa. Em relação ao professor, foi feito
uma entrevista via Whatsapp composta por questões subjetivas a fim de verificar quais
as dificuldades encontradas e quais estratégias adotadas pela escola para minimizar
essas dificuldades facilitando o processo de ensino e aprendizagem.

3.4 Caracterização do local de estudo

São Sebastião da Boa Vista é um município brasileiro do Estado do Pará
(Figura 1), pertencente à Mesorregião do Marajó (Ilha do Marajó). Localiza-se no norte
brasileiro, a uma latitude 01º43'03" sul e longitude 49º32'27" oeste. Limita-se ao Norte
com Anajás, a Leste com Muaná, ao Sul com Limoeiro do Ajuru e a Oeste com Breves
e Curralinho. É conhecida como a "Veneza da Ilha de Marajó” por ser repleta de canais
e palafitas. Fica a uma distância em linha reta de Belém (ambas no Pará) em 120,24
Km, mas a distância de condução é 228 Km (WIKIPÉDIA, 2021).
Figura 1 – Localização do município de São Sebastião da Boa Vista do Estado do Pará.

Fonte: Google maps

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para a análise dos resultados da coleta de dados (questionário) que foi aplicado
aos alunos na turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio utilizou208

se a análise de conteúdo de Bardin (2011), foi disponibilizado também um questionário
de 4 questões subjetivas ao professor da disciplina de Química e, a discussão dos
resultados obtidos foi realizada utilizando o embasamento teórico disponível na
literatura.

4.1 Análise das respostas dos alunos sobre o questionário

Pretende-se nessa análise, medir a qualidade do ensino da EJA em tempos de
pandemia pelo novo coronavírus, expondo as condições e as dificuldades que se
encontram essa modalidade. Se as estratégias da escola estão sendo eficazes para
atender as expectativas dos alunos. Assim, esse questionário surgiu com o viés de
ouvir alunos e professor sobre o ensino de Química na modalidade não presencial e
analisar referenciais teóricos com o intuito de sugerir estratégias que possam mitigar
as dificuldades, contribuindo para o aprendizado desses alunos.
Ao longo dos anos o ensino de Química vem conquistando espaço na vida dos
alunos, antes renegado e sem saber como utilizariam em sua vida, hoje os alunos
compreendem essa importância e sua relevância para a sua formação. O que pode
ser percebido pela resposta a primeira questão (Figura 2a), quando os discentes
foram questionados se conseguem perceber a importância do ensino de Química para
a sua formação enquanto cidadão, 87% percebem a importância de conhecer Química
para sua formação cidadã, enquanto 13% dos alunos responderam “não”, o que pode
estar relacionado a falta de uma abordagem mais esclarecedora ou de metodologia
voltada ao seu cotidiano para fazer com que esses alunos percebam que são
conhecimentos para a vida e podem ser utilizados em várias situações do seu dia a
dia. No entanto, é importante salientar que os alunos que iniciam o ensino médio
trazem a perspectiva de que a Química é uma ciência que não se encontra no nosso
meio, mas somente nas indústrias e laboratórios.
Com relação a segunda questão (Figura 2b), na qual é perguntado se o aluno
tem motivação para aprender Química na escola em questão, há um cenário
preocupante, pois 87% dos alunos entrevistados responderam “não”, sendo que se
faz necessário fazer uma avaliação mais detalhada para saber que fatores contribuem
para tal desinteresse, se é por parte do aluno ou da escola em si, como a falta de
diálogo, metodologias inapropriadas com a realidade dos alunos ou outro fator.
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Após essas análises, de acordo com Santos e Schnetzler (2003), considera que
“o ensino de Química para a cidadania não se restringe a fornecimento de informações
essenciais ao cidadão, tarefa necessária, mas, não suficiente”, existe a necessidade
de contextualizar fatores e fenômenos do cotidiano que colaboram para a
compreensão da disciplina. Segundo Rocha e Vasconcelos (2016), quando as aulas
de Química são baseadas em métodos do tipo transmissão-recepção, os alunos
acabam não gostando de estudar os conteúdos da disciplina, criando uma barreira no
processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, para Freire (1967 e 1987) a sala
de aula deve deixar de ser um ambiente de transmissão-recepção para ser um espaço
de produção compartilhada, autônoma e de conhecimento. Há uma necessidade de
adotar estratégias contextualizadas para absorção da disciplina.
Figura 2 – a) resposta a questão 1: Você consegue perceber a importância do ensino de Química
para a sua formação e b) resposta a questão 2: Você tem motivação para aprender Química nesta
escola?

Na questão 3 (Figura 3a), na qual é perguntado se o Ensino de Química
adotado pela escola lhe ajuda a resolver problemas do seu contexto social, a maioria
dos alunos, 80% respondeu que o método do ensino de Química não contribui,
enquanto 20% informaram que contribui. Assim, pode-se ressaltar a importância da
contextualização de temas sociais que envolvem a química, para despertar nos alunos
o interesse pela disciplina, quando se trata de assuntos vinculados diretamente ao
seu cotidiano.
De acordo Santos e Schnetzler (1996), “A função do ensino de Química deve
ser a de desenvolver a capacidade de tomada de decisão, o que implica a
necessidade de vinculação do conteúdo trabalhado com o contexto social em que o
aluno está inserido”.
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O ensino de Química exige uma metodologia que deve contribuir no ensino e
aprendizagem, pois, esses alunos têm certa deficiência quanto aos assuntos da área
de Ciências Exatas.
Na questão 4 (Figura 3b), quando questionados sobre o que dificulta a
aprendizagem do ensino de Química, de acordo com as alternativas dadas, 7%
relacionam essas dificuldades a muitas aulas teóricas sem relação com temas
tecnológicos, sociais e ambientais, 20% com o excesso de cálculo matemáticos, 33%
atribuem a metodologia utilizada pelo professor e 40% atribuem a falta de aulas
práticas. Nesta perspectiva, Vidal e Melo (2013) revelam que ensinar de maneira
contextualizada não é apenas citar exemplos do cotidiano, mas vinculá-los ao
conhecimento cientifico, de maneira a proporcionar reflexões e debates em sala de
aula, dando ênfase ao papel do aluno no processo de ensino e aprendizagem,
mostrando que ele é capaz de pensar, formular teorias e de se sentir bem, dentro e
fora da escola. Os autores, nesta perspectiva, conseguem incentivar e despertar o
interesse dos discentes por meio do tema “A Química dos sentidos”, aliando teoria e
prática e abordando os conceitos de forma contextualizada e interdisciplinar.

Figura 3 - a) resposta a questão 3: O Ensino de Química adotado pela sua escola tem lhe ajudado a
resolver situações problemas que estão dentro do seu contexto social? e b) resposta a questão 4:
Quais das características contribuem para que você apresente dificuldades de aprendizagem no
Ensino de Química?

Na questão 5 (Figura 4a), quando perguntado se as estratégias didáticas
disponibilizadas pela escola têm contribuído para o aprendizado, 80% dos alunos
responderam “não”. É importante observar que são tempos de distanciamento e a
convivência no ambiente escolar foi substituída bruscamente pelas atividades remotas
– uma vez que os sistemas educacionais, de modo geral, não estavam preparados
para a Educação a Distância. As recomendações do parecer do Conselho Nacional
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de Educação- CNE, para Educação de Jovens e Adultos- EJA – definem que,
enquanto perdurar a situação de emergência sanitária, as medidas recomendadas
para EJA e ensino regular devem considerar as condições de vida dos estudantes,
para haver harmonia na rotina de estudos e de trabalho. As aulas, portanto, devem
ser transpostas do modo presencial para o ensino remoto. Os 20% restantes,
responderam “sim”, as estratégias didáticas adotadas pela escola têm contribuído
para o ensino de Química. Muitas das vezes aqueles que estão satisfeitos, são
aqueles que se dedicam ou estão conformados com estilos de aprendizagem. Cabe a
cada escola averiguar suas deficiências quanto a atenção dos alunos e tentar suprilas sem prejudicar nenhum aluno.
Na questão 5 (Figura 4b), quando perguntado quais as dificuldades que vêm
enfrentando para realizar as tarefas, de acordo com as alternativas dadas, 20%
atribuíram a disponibilidade de tempo, pois sabemos que a maioria dos alunos dessa
modalidade trabalha, tem filhos e estuda para atender uma nova perspectiva na vida.
De acordo com, Friedrich et al. (2010) “o jovem retorna a EJA em busca de
certificação, o que, teoricamente, o colocaria no mercado de trabalho e teria o seu
lugar na sociedade garantido, tendo com isso o resgate da autoestima e passando a
ser visto como um cidadão comum”, 27% atribuíram ao entendimento do assunto.
Como citado anteriormente o ensino de Ciências Exatas, em particular a disciplina de
Química que necessita de uma estratégia, metodologias diferenciadas e atenção, é
de difícil compreensão pela maioria dos alunos, bem como o fato de que esses alunos
estavam sem estudar e não tem o ritmo do ensino regular, a falta de tempo devido os
afazeres do cotidiano contribui para o baixo entendimento dos conteúdos propostos,
26% atribuem aos materiais didáticos, além dos conteúdos para a EJA serem
resumidos e compactados para encaixar no tempo de formação, há deficiência no
material didático, pois ainda centralizam conteúdos nos livros com contexto fora da
realidade dos alunos.
Segundo a Resolução nº 51 de 16 de Setembro de 2009 (Alterada pela
Resolução nº 22, de 7 de junho de 2013) o Art. 1º Prover as entidades parceiras do
Programa Brasil Alfabetizado (PBA) e as escolas públicas de ensino fundamental e
médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) federais ou das redes
de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal com livros didáticos no âmbito
do Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos (PNLD
EJA). § 4º As escolas públicas que ofereçam o ensino médio na modalidade de EJA
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serão beneficiadas com livros didáticos abrangendo os componentes curriculares de
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Arte, Biologia, Química, Física,
Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), Filosofia e Sociologia. (NR)
(Resolução nº 22, de 7 de junho de 2013) e 27% atribuem a ausência do professor.
A maioria das vezes os discentes não conseguem contato com professor. Para
além destas questões que são fundamentais, o corpo docente não se sente preparado
para assumir as atividades escolares com a mediação das plataformas digitais, seja
por conta do nível de letramento digital, ou, por limitações tecnológicas para acesso a
estes artefatos (ALVES, 2020). O professor deve estar convicto de suas aptidões para
a pesquisa e estar aberto para novos conhecimentos. Nesse contexto, Freire (1997)
afirma que a partir do momento em que buscamos o conhecimento, este deve derivarse do ensino e do aprendizado com a docência. Porém, produzir conhecimento só se
dá por meio da pesquisa, do instinto de se informar, da vontade de ir atrás das
indagações e dessa forma construir meios para chegar próximo do conhecimento de
verdade. O referido autor infere que “toda docência implica pesquisa e toda pesquisa
implica docência” (FREIRE, 1997).
Figura 4 – a) resposta a questão 5: As estratégias didáticas que sua escola utiliza têm contribuído
para o seu aprendizado na Química? e b) resposta a questão 6: Assinale quais as dificuldades que
você vem enfrentando para realizar as tarefas.

Na questão 7 (Figura 5a), questionados, como vem sendo trabalhada as aulas
de Química pelo seu professor (a) no atual cenário que estamos vivendo, de acordo
com as alternativas dadas, 13% revelaram que o professor usa apenas o livro didático,
apostilas e etc., 33% resoluções de exercícios, seminários e pesquisas via aplicativo
de mensagens e 54% indicaram que utiliza aula dialogada pelo uso de grupos de
mensagens.
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Na questão 8 (Figura 5b), seguindo a mesma linha de pensamento, quando
perguntado sobre as estratégias que gostariam que seu professor utilizasse, de
acordo com as alternativas, 19% dos alunos indicaram o uso de revistas em
quadrinhos abordando os assuntos de Química, 19% acham que o uso de recursos
áudio visuais variados facilitariam a aprendizagem, 56% dos alunos marcaram a
utilização de salas virtuais e 6% optaram por outras estratégias.
Pesquisas revelam que a metodologia adotada na EJA ou no ensino médio
regular se assemelham no sentido de desenvolver como principal prática, aulas
expositivas pouco contextualizadas e não problematizadas, dificultando o diálogo
entre alunos e professores. Nesse sentido, buscando identificar as dificuldades
enfrentadas pelo aluno da EJA em seu processo de aprendizagem, faz-se necessário
que o professor entenda que os alunos sempre terão dificuldades, e cabe ao professor
se adequar as novas propostas tecnológicas que emanam neste novo cenário, sabese que para professores de municípios menos desenvolvidos há dificuldades, pois, as
atualizações na profissão têm que ser iniciativa pessoal de cada um, porque as
escolas em sua maioria não dispõem de cursos de aperfeiçoamento para os docentes.
Figura 5 - a) resposta a questão 7: Como vem sendo trabalhada as aulas de Química pelo seu
professor (a) no atual cenário que estamos vivendo? e b) resposta a questão 8: Assinale quais
estratégias vocês gostaria que seu professor utilizasse, para facilitar a aprendizagem no ensino
remoto.

No decorrer da aplicação deste questionário pode-se observar que os
professores lançam no aplicativo de mensagens, apostilas com atividade anexada e
prazo para entrega, não havendo aulas gravadas ou áudio de professores explicando
ou indicando subsídios de pesquisa, por outro lado quem não tem acesso à tecnologia
busca as atividades na escola impressa. Ao observar o cenário atual e as dificuldades
enfrentadas pelos alunos da EJA, pode-se ressaltar que o aluno se encontra mais
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distante do professor, fato que não poderia acontecer sendo que uma das funções é
dar suporte e atenção a cada um dos alunos e adaptar estratégias para facilitar sua
aprendizagem. Aprender não é absorver passivamente algo que já está pronto, fora
de nós, mas interagir com o que se aprende para transformar nosso modo de pensar
e agir. Para isso, a maioria dos alunos tem acesso à tecnologia que ajudam na
compreensão dos conteúdos.
Para Cunha et al. (2015), a utilização dos recursos tecnológicos no ensino de
Química auxilia no conhecimento dos alunos como também no desenvolvimento dos
conteúdos da disciplina, alargando assim o conhecimento para o bom andamento da
aprendizagem. Para o autor, os professores devem lançar mão das ferramentas
tecnológicas como aplicativos, software, vídeos e ambientes virtuais de aprendizagem
são recursos eficazes, podendo ser utilizados no processo de ensino e aprendizagem
de Química, principalmente no atual momento que se está vivendo.
Na questão 9 (Figura 6a), quando questionados se dispõem de ambiente
adequado em sua casa para participar das aulas remotas e realizar as atividades, 67%
dos alunos responderam que “sim” e 33% disseram que “não”.
Continuando, na questão 10 (Figura 6b), quando questionados se participam
sempre das aulas virtuais, 53% dos alunos responderam que apesar de possuírem
computador/celular não participam ativamente das aulas remotas virtuais e apenas
47% disseram que participam. De acordo com as respostas podemos notar que
apesar da maioria dos alunos possuírem as ferramentas necessárias para
participarem das aulas virtuais, há desinteresse em ir à busca de aprendizados nas
fontes de pesquisa.
Figura 6 - a) resposta a questão 9: Você dispõe de um ambiente adequado em sua casa para
participar das aulas remotas e realizar as atividades? e b) resposta a questão 10: (b). Sobre as aulas
remotas virtuais (computador/celular), você participa sempre?
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Na questão 11 (Figura 7), quando perguntado se as aulas remotas são de fácil
compreensão, 67% responderam que “não” e 33% disseram que “sim”. Esses dados
podem estar associados com a estratégia utilizada pelo professor durante suas aulas
nesse período de isolamento social, pois, a maioria dos professores aborda de
maneira pouco reflexiva o conteúdo. Segundo Rocha e Vasconcelos (2016), quando
as aulas de Química são baseadas em métodos do tipo transmissão-recepção, os
alunos acabam não gostando de estudar os conteúdos da disciplina, criando uma
barreira no processo de ensino e aprendizagem.
Figura 7 – Resposta a questão 11: As aulas remotas virtuais na sua turma são de fácil compreensão?

Na questão 12 (Figura 8a), quando perguntados se o uso de tecnologias
facilitou o aprendizado, 60% dos alunos responderam que as tecnologias facilitaram
o aprendizado de um modo geral e 40% responderam que não.
Na questão 13 (Figura 8b), quando perguntados sobre as dificuldades e a
disponibilidade (celular, computador, tablet, etc.), de acordo com as alternativas, 73%
dos alunos dispõem de recursos tecnológicos e usa sem dificuldades, 13%
responderam que usam e recebem ajuda de familiares, 7% nunca tiveram e não
sabem utilizar e 7% não tem, mas sabem manusear.
Quando se fala na inclusão das tecnologias em sala de aula, deve-se
considerar que a modalidade de educação da EJA possui especificidades, em
especial pela faixa etária dos alunos atendidos, bem como a disponibilidade de acesso
a tecnologias modernas (BRASIL, 2013).
O docente ao fazer uso de recursos tecnológicos pode produzir uma
aprendizagem significativa, levando em conta o cotidiano do alunado, principalmente,
porque os alunos da EJA já trazem consigo experiências que podem contribuir no
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processo de ensino aprendizagem entre professor/aluno, o professor quando faz uso
de recursos bem utilizados, não apenas potencializa este processo como oferece
ideias, propostas e sugestões que enriquecem o aprendizado.
Ainda de acordo com Os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio
(PCNEM) que apontam para a necessidade da inclusão dos recursos audiovisuais e
tecnológicos nos estabelecimentos de ensino brasileiros, bem como a capacitação
dos professores para utilização plena desses recursos, já que a escola precisa ser um
ambiente culturalmente rico (BRASIL, 2002), ou seja, a inclusão das tecnologias nos
ambientes escolares são ferramentas indispensáveis que traz várias possibilidades
ao processo de ensino e aprendizagem, tornando-se uma grande aliada para o
desenvolvimento de habilidades, mas para que esse processo ocorra, faz-se
necessário a capacitação do corpo docente, para vivenciar processos de
(re)construção de conceitos químicos usando as tecnologias de ensino.
Figura 8 - a) resposta a questão 12: Você acha que com a pandemia, usar as tecnologias nas aulas
facilitou o aprendizado tanto na Química, quanto nas demais disciplinas? e b) resposta a questão 13:
Quais são suas maiores dificuldades com relação às tecnologias digitais e os recursos disponíveis
(celular, computador, tablet, etc), assinale:

Na questão 14 (Figura 9), quando perguntado sobre como você avalia sua
aprendizagem, 53% responderam ruim, 40% bom e 7% ótimo. A partir desses dados,
pode-se verificar a falta de entendimento com os conteúdos formulados pelo professor
e estudados nesta modalidade de ensino, já que a maioria acha ruim. Conforme
Pinheiro et al. (2015), os docentes enfrentam dificuldades ao tentar desmistificar a
visão tradicional acerca da Química e assim tornar a disciplina uma ciência agradável
para os seus alunos. Para que os docentes obtenham vitória no processo de ensino
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nesta modalidade, devem buscar novas metodologias de ensino que promovam o
interesse sobre a aprendizagem.
Na modalidade de ensino remoto, pode-se notar que os discentes possuem
inúmeras dificuldades na aprendizagem de Química e, para saná-las, cabe aos
docentes elaborar novas metodologias, com contextos diferenciados que levem os
alunos a refletir e se sentirem desafiados a sair em busca da aprendizagem,
garantindo assim o compartilhamento de suas experiências, concepções e sapiência.
Somente assim, os discentes adquirem confiança e segurança para integração na
sociedade (LIMA, 2016).
Figura 9 – Resposta a questão 14: Como você avalia sua aprendizagem nas aulas de Química, com
materiais formulados pelo professor na modalidade de ensino remoto?

4.2 Análise do questionário aplicado ao professor
Na análise do questionário aplicado ao professor, quando perguntado sobre a
importância do processo ensino e aprendizagem? Se o processo está ocorrendo
positivamente? Quais as dificuldades que os alunos estão enfrentando no atual
cenário? Se a escola dispõe de algum curso de capacitação no que diz respeito a
tecnologia? O docente revelou que:

“O processo de ensino aprendizagem é muito importante, pois é a
partir dele que se consegue formar cidadãos conscientes e críticos”.
“Para alguns alunos esse processo está ocorrendo positivamente, mais
a maioria não consegue desenvolver as atividades on line devido sua
complexidade e também pela falta de recurso tecnológico, uns não tem
nenhum recurso com que possa fazer uso para acompanhar as aulas,
aí fica difícil transmitir conhecimentos, então o aluno dirige-se a escola
para conseguir o material impresso e às vezes não devolve”.
“Tenho muitas dificuldades no que diz respeito à tecnologia, o único
recurso tecnológico que me familiarizo é o grupo de mensagens
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instantâneas (WhatsApp) e a escola não disponibiliza nem um curso
de capacitação para nos manter atualizados, agora que estou tentando
aprender a manusear alguns recursos para aplicar em minhas futuras
aulas”.

Percebe-se que, apesar do grande avanço tecnológico, a presença de recursos
tecnológicos na vida das pessoas, ainda está distante de ser uma realidade. Aqueles
que não possuem as ferramentas tecnológicas são disponibilizados material impresso,
para os estudantes que não têm acesso à internet. Diante desse contexto, surge a
necessidade de novas estratégias para promover o ensino remoto voltado ao
segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que busca nessa modalidade de
ensino o aprendizado em si e que, por questões financeiras e de adequação ao atual
modelo de ensino que foi adotado, acabam desistindo, mesmo porque, o processo de
ensino e aprendizagem quando diz respeito ao ensino de jovens e adultos é um tanto
dificultoso, devido o período para que ocorra a aprendizagem ser menor que a do
ensino regular.
Segundo Kenski (2003), a tecnologia é vista como um dos grandes desafios
para a ação dos professores e também da escola, por isso, faz-se necessário sua
permanente atualização para acompanhar suas mudanças. É preciso adequar-se e
oportunizar um espaço crítico, para seu uso e apropriação. Esse é mais um desafio
para os professores, considerados elementos centrais no sucesso do processo
educacional.

5. CONCLUSÃO

A partir dos resultados expostos, pode-se observar que os alunos, reconhecem
a importância do ensino de Química para a sua formação cidadã. No entanto, percebese que no decorrer da pesquisa que o ensino não presencial na modalidade (EJA)
encontra grandes dificuldades na aprendizagem quanto as metodologias do professor,
pois, o mesmo não apresenta estratégias diferenciadas, eficientes e suficientes para
ajudá-los nas atividades, como a falta de um incentivo maior por parte da escola,
dificuldades com internet, recursos tecnológicos, etc.
Na fala do professor de Química, ficou evidente sua preocupação com o
aprendizado dos alunos, pois, neste novo cenário da educação tudo é novo, ele
admitiu que utiliza uma metodologia com poucos recursos didáticos por conta das
dificuldades em relação as tecnologias, a escola não disponibiliza nenhuma
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capacitação e que está em busca da mesma para melhor atendê-los, repassando os
materiais didáticos pelo grupo de mensagens e impresso, ficando a disposição para
tirar dúvidas, faz o possível para ajudá-los, embora muitos sentem falta de interesse,
disponibilidade de tempo, outros não tem as ferramentas tecnológicas necessárias,
contribuindo ainda mais para a sua evasão.
Propõe-se que a instituição de ensino, tenha um olhar especial na Educação
de Jovens e Adultos (EJA), que possa favorecer mais efetivamente a formação
continuada de professores de Química, o docente como mediador de conhecimento,
precisa estar em constante aprendizado e, no atual cenário de pandemia precisa ter
conhecimentos das ferramentas tecnológicas para promover a aprendizagem dos
discentes, a fim de contribuir em diversos processos cognitivos.
Entretanto, destaca-se que, quando o professor não procura acompanhar os
avanços da sociedade, suas inovações, e desconhece as estratégias de
aprendizagem, faz-se necessário sair a busca de formação continuada que facilite o
conhecimento desses avanços e inovações que se adeque as diversas modalidades
de ensino.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar como os discentes e
docentes estão lidando com o ensino remoto de química no município de BarcarenaPA, mediante novos encaminhamentos, em específico, em tempos de pandemia, por
meio de práticas que resgatem a formação continuada, como as atividades Síncronas
e Assíncronas. Também tem em vista, mostrar as estratégias que foram adotadas e
rever métodos de ensino aprendizagem, com o intuito de englobar todos os discentes,
fazendo com que os mesmos possam usufruir da internet como ferramenta auxiliar
para seu ensino. Como metodologia, esse trabalho foi conduzido pelo método
qualitativo, por meio de pesquisa colaborativa. A pesquisa foi realizada em escolas
públicas, que é onde há uma maior dificuldade por parte dos discentes, utilizando
formulários on-line próprios para discentes, docentes e coordenadores, com o objetivo
de estudar como cada um está lidando com a pandemia no ensino remoto. Os
resultados mostraram que em tempos de pandemia e distanciamento social, a
aproximação virtual parece ser a melhor escolha no processo educativo, apesar de
ainda haver discentes que não possuem acesso as plataformas de ensino e
consequentemente não conseguem acompanhar o desenvolvimento das aulas.
Contudo, a motivação entre os envolvidos é fundamental para aumentar a confiança
e manter o ensino e aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Sarscov-2; Acesso as plataformas educativas;
Ensino de Química.
ABSTRACT: The present work aims to analyze how students and teachers are dealing
with the remote teaching of chemistry in the city of Barcarena-PA, through new
referrals, in specific, in times of pandemic, through practices that rescue continuing
education, such as synchronous and asynchronous activities. It also aims to show the
strategies that were adopted and review teaching and learning methods, in order to
encompass all students, making them able to enjoy the internet as an auxiliary tool for
their teaching. As a methodology, this work was conducted by the qualitative method,
through collaborative research. The research was carried out in public schools, which
is where there is a greater difficulty on the part of students, using online forms suitable
for students, teachers and coordinators, with the aim of studying how each one is
dealing with the pandemic in remote teaching. The results showed that in times of
pandemic and social distancing, virtual approximation seems to be the best choice in
the educational process, although there are still students who do not have access to
teaching platforms and consequently cannot follow the development of classes.
However, motivation among those involved is essential to increase trust and maintain
teaching and learning.
KEYWORDS: Remote Learning; Sarscov-2; Access to educational platforms;
Chemistry Teaching.
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1. INTRODUÇÃO

Devido à pandemia do SARSCoV-2, conhecida também como COVID-19, que
se fez conhecida em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China e, se alastrou
pelo mundo no inicio de 2020, para evitar ainda mais a transmissão do vírus foi aderido
ao distanciamento social e quarentena global, assim, as Escolas suspenderam as
aulas presenciais e investiram em aulas 100% on-line, logo, fez-se necessário que
gestores e docentes usassem a criatividade para se adaptarem ao novo momento.
A internet sempre foi muito utilizada para buscar conhecimentos, contudo, com
a pandemia ela se tornou a principal ferramenta de ensino. Como a nova modalidade
de ensino foi inserida de forma abrupta, os docentes procuraram incentivar os
discentes a buscar conhecimento da maneira que pudessem: em televisões; em livros;
nos jornais; na internet, porém, com esse último é sempre aconselhável verificar as
fontes, pois muitos sites possuem informações incorretas.
Desta forma, começou a busca por aprimorar essa modalidade de ensino, visto
que, apesar de haver essa preocupação com a aplicação do ensino remoto, ele ainda
não estava inserido no ensino médio. Por este motivo, faz-se necessário que os
docentes integrem o estudante nesta forma de aula e, mais importante, encontre
maneiras de prender a atenção desses estudantes para que eles absorvam o que está
sendo repassado e nesse interim, aprendam. Por esta razão, no referido momento o
foco da pesquisa será voltado para a área de Ensino de Química (FIORI e GOI, 2020).
A Química é uma disciplina que faz parte do programa curricular do ensino
fundamental e médio. A aprendizagem de química possibilita aos discentes a
compreensão das transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma
abrangente e integrada, para que estes possam julgar, com fundamentos, as
informações adquiridas na mídia, na escola, com pessoas, etc. A partir daí, o discente
tomará sua decisão e dessa forma, interagirá com o mundo enquanto indivíduo e
cidadão (BRASIL, 1998, 1999, 2002, 2013).
Em virtude disso, essa pesquisa tem como objetivo mostrar como os discentes
estão lidando com o ensino remoto nesse momento de pandemia de Covid 19, onde
a principal preocupação é: “como promover aprendizagem de qualidade em cenários
de isolamento social incrementado com restrições de acesso a espaços públicos e
mobilidade urbana quase nula?”.
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1.1 Referencial teórico

Com o inicio da pandemia da Covid-19, em 17 de março de 2020, o MEC
formulou a Portaria Nº 343, que permite a substituição das aulas presenciais por aulas
a distância (BRASIL, 2020). A Portaria foi publicada no Diário Oficial da União, todavia,
ela proibe estágios, aulas de laboratorio de todos os cursos, entre outras atividades.
Com isso, a responsabilidade de, mesmo com tudo isso, dar continuidade aos
assuntos, recaiu sobre as instituições. Assim, recorreram ao ensino à distância com
auxilio de apostilas e livros educacionais. Logo, fez-se necessario o conhecimento dos
recursos utilizados na modalidade de ensino remoto e com isso, as dificuldade de
cada discente ao utilizar o Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA)
(KENSKI, 2003).
O ensino a distância mais atual é promovido pela AVEA, e faz uso das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) com abordagens
síncronas e assíncronas, podendo utilizar-se de metodologias capazes de tornar os
discentes promotores do próprio processo de ensino e aprendizagem.
O Ensino Remoto Emergencial e a Educação a Distância (BELLINI, 2003) não
podem ser compreendidos como sinônimos, por isso é muito importante, no contexto
que estamos vivendo, clarificar esses conceitos. O termo “remoto”, significa distante
no espaço e se refere a um distanciamento geográfico. O ensino é considerado remoto
porque os professores e alunos estão impedidos por decreto de frequentarem
instituições educacionais para evitar a disseminação do vírus. É emergencial porque
do dia para noite o planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser
engavetado (BEHAR, 2020).
Foi preciso pensar em atividades pedagógicas mediadas pelo uso da internet,
pontuais e aplicadas em função das restrições impostas pela covid-19 para minimizar
os impactos na aprendizagem advindos da restrinção ao ensino presencial. O
currículo da maior parte das instituições educacionais não foi criado para ser aplicado
remotamente (BECKER, 2012).
Para Moore e Kearsley (2013), gestão do ensino remoto envolve todo o
processo de administração dos subsistemas que levam à criação, veiculação e
implementação de um programa de ensino remoto, iniciando, é claro, pelo processo
de avaliação das necessidades do público-alvo, que não é fácil de acessar e entender.
Além disso, o gerenciamento do ensino remoto precisa prever aspectos práticos como
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a garantia dos recursos financeiros necessários ao empreendimento, envolvimento
dos colaboradores e administração da produção de materiais e ferramentas
necessárias ao curso em tempo hábil.
Em suma, cientes da gama de pessoas e processos envolvidos no complexo
gerenciamento do ensino remoto, pode-se concluir que a gestão do ensino remoto
pode ser conceituada como a busca de múltiplas estratégias, ferramentas,
cooperadores e conhecimentos, a serem administrados em um sistema de EAD para
a otimização do processo de ensino e aprendizagem a distância (HACK, 2009).
Outro conceito interessante do EAD e do ensino remoto é descrito por Moran
(2004), que dizia que esse método é uma modalidade de ensino em que docentes e
discentes estão conectados por meio de tecnologia. De acordo com o MEC, “o EAD é
a modalidade educacional na qual discentes e docentes estão separados, física ou
temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação”.
Analisando tudo isso, pode-se observar que as TDIC têm mostrado novas
oportunidades para o método a distância, pois ajuda na construção do conhecimento
pela junção de diferentes recursos tecnológicos. Com relação as redes sociais, que
fazem parte da vida cotidiana de todos, são de fácil acesso e manuseio e têm estado
muito presente no compartilhamento de informações entre docentes e discentes.
Para que aconteça uma aprendizagem significativa em tempos de pandemia, é
essencial que haja uma articulação da concepção do processo de reformulação do
ensino remoto, coerente com o ensino e com a nova realidade, levando em
consideração que a plataforma, o distanciamento e as especificidades particulares
atuais de cada cursista podem promover a evasão e um aproveitamento adverso dos
mesmos em relação ao curso.
Já dizia Moran (2004), “o processo de mudança na educação não é uniforme
nem fácil. Irá mudando aos poucos, em todos os níveis e modalidades educacionais.
Há uma grande desigualdade econômica, de acesso, de maturidade e de motivação
das pessoas. Alguns estão preparados para a mudança, outros muitos não. É difícil
mudar padrões adquiridos das organizações, governos, dos profissionais e da
sociedade. E a maioria não tem acesso a esses recursos tecnológicos, que podem
democratizar o acesso à informação (AULER e BAZZO, 2001). Por isso, é da maior
relevância possibilitar a todos o acesso às tecnologias, à informação significativa e à
mediação de docentes efetivamente preparados para a sua utilização inovadora”.
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A alteração do método de ensino evidenciou a desigualdade social do País,
como as barreiras físicas, culturais, econômicas e tecnológicas que estruturam a
sociedade. A parcela da população que não possui tantos recursos vem sendo muito
afetada, principalmente ao que se refere a sobrevivência. Para essa população muitas
vezes, a educação não é uma prioridade (BERNARDES, 2020). A parcela da
população de classe média, que tem seus filhos em escolas de rede privada, também
foi afetada pela quarentena da covid-19 e possuem medos, medo de perder o
emprego e as consequências que isso pode acarretar. Já os docentes precisam estar
sempre melhorando sua metodologia de aplicar aulas para alcançar o maior número
de discentes em suas aulas remotas, fora o receio de demissões, cortes de salários e
assim por diante.
No ensino remoto, pode-se notar que os discentes possuem inúmeras
dificuldades na aprendizagem de Química e, para saná-las, cabe aos docentes
elaborar novas metodologias, com contextos diferenciados que levem os discentes a
refletir e se sentirem desafiados a sair em busca da aprendizagem, garantindo assim
o compartilhamento de suas experiências, concepções e sapiência. Somente assim,
os discentes podem adquirir a confiança e segurança para integração na sociedade
(LIMA, 2016).
A maioria das vezes os discentes não consegue contato com o docente. Para
além destas questões que são fundamentais, o corpo docente não se sente preparado
para assumir as atividades escolares com a mediação das plataformas digitais, seja
por conta do nível de letramento digital, ou, por limitações tecnológicas para acesso a
estes artefatos (ALVES, 2020).
Na educação remota predomina uma adaptação temporária das metodologias
utilizadas no regime presencial, com as aulas sendo realizadas nos mesmos horários
e com os docentes responsáveis pelas disciplinas dos cursos presenciais, como dito
anteriormente. Esses docentes estão tendo que customizar os materiais para
realização das atividades, criando slides, vídeos, entre outros recursos para ajudar os
discentes na compreensão e participação das atividades. Contudo, nem sempre a
qualidade destes materiais atende aos objetivos desejados (ALONSO e SILVA, 2018).
Muitos especialistas afirmam que o legado que a Covid-19 deixará para a
educação é o Ensino Hibrido que consiste em uma combinação do ensino presencial
e a distância (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015).
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Por possuir as características do ensino remoto e do ensino presencial
mescladas, esse método de ensino visa incorporar parte da flexibilidade e da
possibilidade de comunicação pela utilização de recursos tecnológicos, para viabilizar
o processo de ensino e aprendizagem que ocorre independente do encontro
presencial no espaço físico (MONTEIRO, 2021).

3. MATERIAL E MÉTODO

De acordo com Bardin (2011, p. 15). O que é a análise de conteúdo
atualmente? Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e continentes)
extremamente diversificados. O fator comum dessas técnicas múltiplas e multiplicadas
- desde o cálculo de frequências que fornece dados cifrados, até a extração de
estruturas traduzíveis em modelos - é uma hermenêutica controlada, baseada na
dedução: a inferência.
A escolha do tema foi pensada com base na dificuldade que muitos discentes
têm com o acesso a internet, como esses discentes deveriam usar o ensino remoto
se não possuem nem conexão com a internet? Muitos não possuem celulares ou
computadores, então a pergunta que fica é: “como o discente está conseguindo
realizar suas atividades escolares nesse momento de restrição social e com o ensino
sendo ensinado remotamente? Isso está ajudando seu aprendizado?”.
A pesquisa foi realizada na cidade de Barcarena município do Estado do Pará,
na Região Amazônica, com discentes de escolas públicas, com docentes de 3 (três)
escolas públicas e com coordenadores de 4 (quatro) escolas públicas. Foram criados
formulários especificos para cada uma das categorias, contendo perguntas objetivas
e perguntas subjetivas, com o objetivo de adquirir informações de como está o
andamento do ano letivo desde que a pandemia se iniciou e como cada um se
adaptou.
Foram visitadas quatro escolas públicas de ensino médio localizadas em
Barcarena e foi solicitada uma entrevista com os coordenadores das escolas. Cada
escola possui 1 (um) coordenador(a). Após a garantia de que as identidades das
pessoas e das escolas seriam mantidas em sigilo, foi explicada a pesquisa e solicitado
a resposta ao formulário via link. Após o encaminhamento do formulário, foi solicitado
o compartilhamento do contato dos docentes de química. O número de professores
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contactados que aderiram a pesquisa foram 10 (dez) e o contato foi realizado via
aplicativo de mensagens instantâneas (whatsapp), também, foram explicados a
metodologia do trabalho e o compartilhamento de um link via Google forms do
formulário. Para a pesquisa com os discentes, foi selecionado uma turma de escola
pública que possui 20 (vinte) discentes, no período vespertino. Após a explicação do
trabalho foi solicitado que respondessem ao formulário destinado aos discentes, 17
discentes da turma responderam ao formulário criado no link do google forms.

3.1 Caracterização do local de estudo

O estudo foi realizado no município de Barcarena-PA, que é um cidade do
Estado do Pará, região Amazônica do Brasil. Os habitantes se chamam
barcarenenses (Figura 01). O município se estende por 1 310,3 km² e contava com
124 680 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 95,2 habitantes
por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Belém, Abaetetuba e
Ponta de Pedras, Barcarena se situa a 15 km a Sul-Oeste de Belém. Situado a 9
metros de altitude, de Barcarena tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude:
1° 31' 8'' Sul, Longitude: 48° 37' 1'' Oeste.
A cidade é um importante polo industrial, onde é feita a industrialização,
beneficiamento e exportação de caulim, alumina, alumínio e cabos para transmissão
de energia elétrica. É em Barcarena que está localizado o maior porto do Estado do
Pará: o Porto de CDP em Vila do Conde. A Vila dos cabanos é distrito do municipio
de Barcarena e que comporta as empresas ALBRAS (Alumínio Brasileiro) e
ALUNORTE (Alumina do Norte do Brasil) entre outras empresas. Fica localizado a
cinco quilômetros da Praia do Caripi e foi fundada para servir de moradia aos
empregados das empresas (WIKIPEDIA, 2021).
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Figura 01 - Localização de Barcarena-PA, município do Estado do Pará

Google maps.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Análises das respostas dos discentes ao formulário on-line

O estudo foi realizado em Barcarena-PA, com 17 discentes, que de acordo com
a resposta da primeira questão (Figura 02), quando os discentes foram perguntados
em qual município estudavam, 100% responderam que estudavam na sede do
município.

Figura 02 - Resposta à questão 1: “Em qual município estuda?”
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Com relação a segunda questão, quando perguntados se estudavam em escola
pública ou privadas, 100% responderam que estudavam em escola pública e 0% em
escola Privada. (Figura 03).
Figura 03 - Resposta à questão 2: “Em qual rede de ensino você estuda?”

Na questão 3, em que é perguntado em qual nível de ensino está, 100% dos
discentes responderam que estão cursando o nível médio. (Figura 04).
Figura 04 - Resposta à questão 3: “Em qual nível de ensino você está?”

Na questão 4, quando perguntados sobre o acompanhamento das aulas
remotamente, 53% responderam mais ou menos, 35% dos entrevistados
responderam que sim, estavam acompanhando e 12% responderam que não
acompanhavam, com isso, pode-se observar que independente das dificuldades, a
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maior parte dos discentes conseguiu ter um acesso bom ou regular as aulas (Figura
05).
Figura 05 - Resposta à questão 4: “Conseguiu acompanhar as aulas remotamente?”

Na questão 5, quando questionados sobre sua principal dificuldade no ensino
remoto, de acordo com as alternativas dadas, 33% dos discentes responderam que
têm dificuldade de entendimento, 29% responderam que foi a ausência do docente
em sala de aula, 24% responderam que sofrem com a falta de recursos tecnológicos,
14% que não tem disponibilidade de tempo e 0% por falta de material didático (Figura
06).

Figura 06 - Resposta à questão 5: “Qual foi a sua dificuldade com o ensino remoto?”
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Constata-se que apesar de ser difícil ensinar a uma turma com mais de 50
discentes as vezes, é no método de ensino presencial que a maior parte deles ou o
todo consegue absorver e aprender o assunto e que com o ensino a distância esse
aprendizado é reduzido, pois o discente não tem a cultura de ser autodidata e ainda
precisa da presença física do docente, para as explicações do professor, no
isolamento social não tem a mesma dinâmica do encontro presencial.
Na questão 6, quando questionados sobre qual a forma de aprendizagem que
mais se identificou, de acordo com as alternativas dadas, 38% dos discentes
responderam que preferem atividades práticas, 35% responderam que preferem
atividades teóricas, 16% responderam que preferem vídeo-aula do docente e 11%
preferem vídeo-aula do You Tube (Figura 07).

Figura 07 - Resposta à questão 6: “Com qual forma de aprendizagem de química você se identificou
mais?”

O que condiz com o que já foi abordado na questão anterior de que os discentes
aprendem com maior facilidade quando estão diante do docente, seja em sala de aula
ou não, e de preferência utilizando de experimentação, pois faz com que eles possam
associar o que aprendem em sala de aula, com o cotidiano.
Na questão 7, quando questionados sobre os motivos para que apresentem
dificuldades de aprendizagem no Ensino de Química, de acordo com as alternativas
dadas, 65% dos discentes responderam que os motivos são o excesso de cálculos
matemáticos, regras, nomenclaturas e afins, 23% responderam que são as aulas
teóricas com caráter apenas conceitual sem relação com o cotidiano, 12%
responderam que é a falta de aulas práticas e 0% a metodologia utilizada pelo
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docente. Isso demonstra que as dificuldades existem independente de ensino à
distância ou ensino presencial (Figura 08).

Figura 08 - Resposta à questão 7: “Quais dos motivos descritos contribuem para que você apresente
dificuldades de aprendizagem no ensino de Química?”

O excesso de cálculos sempre foi um fator determinante no aprendizado, pois
para os discentes, as disciplinas da área de exatas são mais complexas,
principalmente quando colocadas ao mesmo tempo. Sendo que as aulas teóricas e
práticas possuem uma melhor aceitação para o discente.
Na questão 8, quando questionados sobre a maneira como o docente ministra
as aulas, de acordo com as alternativas dadas, 47% dos discentes responderam que
é via aplicativos de vídeo, 41% responderam que são aulas dialogada utilizando
grupos de mensagens (Whatsapp) e 12% fazem uso apenas do livro didático,
apostilas e atividades teóricas (Figura 09).
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Figura 09 - Resposta à questão 8: “Como seu professor(a) ministra as aulas de química?”

Isso dificulta o aprendizado, visto que há uma dificuldade maior em associar os
assuntos, até porque muitos destes estudantes não têm conexão com internet e há
outros que tem uma conexão de baixa qualidade, sem contar com a falta de celulares
ou computadores, isso tudo impossibilitando que esse tipo de trabalho seja
desenvolvido.
Na questão 9, quando questionados sobre qual a modalidade de ensino
adotado na escola em que estudam, 100% dos discentes responderam que é o ensino
remoto e 0% o ensino híbrido (Figura 10).
Figura 10 - Resposta à questão 9: “Que tipo de ensino sua escola tem adotado atualmente?”
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De acordo com esses dados, pode-se verificar que as escolas participantes da
pesquisa do Município de Barcarena-PA, estão de acordo com o MEC por meio da
portaria nº 343, de 17 de março de 2020, que autorizou a substituição das aulas
presenciais pelas aulas remotas enquanto durar a pandemia do novo coronavírus
(Brasil, 2020).
Na questão 10, quando questionados sobre as maiores dificuldades com
relação às tecnologias digitais e os recursos disponíveis, de acordo com as
alternativas dadas, 65% dos discentes responderam que têm e utilizam sem
dificuldades os recursos tecnológicos, 18% responderam que utilizam de familiares e
recebem ajuda para manusear e os outros 17% responderam que nunca tiveram, mas
sabem utilizar (Figura 11). Constata-se a facilidade e a dificuldade dos estudantes aos
meios de comunicação digitais disponíveis e ao ensino remoto.
Figura 11 - Resposta à questão 8: Quais são suas maiores dificuldades com relação às tecnologias
digitais e os recursos disponíveis (internet, celular, computador, tablet).

Na questão 11, quanto à pergunta “Você acredita que a contextualização é
importante no ensino de Química? Por que?” De acordo com as respostas obtidas,
observa-se que todos os entrevistados acreditam que a contextualização é
importante, pois é pelo seu uso que o assunto é repassado de forma clara, fácil e
concisa, facilitando assim o entendimento e o aprendizado. Levando o discente a
aguçar seu lado crítico e buscar por si só, formas de resolver os problemas.
Na questão 12, quando perguntado “O que pode dizer sobre a sua
aprendizagem nas aulas de Química?” Pode-se observar que apesar de alguns
conseguirem acompanhar, todos sentiram dificuldades com as aulas remotas, pois
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a necessidade de estar diante do docente tirando dúvidas é crucial para um bom
desempenho do discente, portanto, é grande a dificuldade encontrada por parte dos
discentes em desenvolver um bom aprendizado somente com o ensino remoto.

4.2 Análises das respostas dos docentes ao formulário on-line

A pesquisa foi realizada com 10 docentes, sendo que todos lecionam em
Barcarena sede, de acordo com a resposta da pergunta em qual município leciona
(Figura 12).

Figura 12 - Resposta à questão 1: “Em qual município leciona?”

Com relação a pergunta sobre a Rede para qual lecionam, todos os docentes
informaram que ministram aulas de Química para estudantes do ensino médio de
escolas públicas (Figura 13).
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Figura 13 - Resposta à questão 2: “Em qual rede de ensino leciona?’

As respostas dos entrevistados à pergunta “Qual a maior dificuldade que você
tem enfrentado no ensino de química nessa pandemia?” Em resumo e de modo geral
as respostas refletem principalmente na falta de investimento nas escolas e nos
cursos de formação, que dificultaram tanto os docentes como os discentes, uma vez
que foi preciso utilizar medidas emergenciais de isolamento social, sem a contra
partida do Estado e ambos tiveram dificuldades com a adaptação as aulas remotas.
Com relação a pergunta, se a escola na qual trabalha possui cursos de
extensão no que diz respeito a tecnologia para auxiliar os docentes, todos
responderam que não (Figura 14), a escola não possui cursos de extensão. Isso
mostra que as escolas não têm estruturas para ampliar seus conhecimentos e fazer
com que esses docentes desenvolvam suas habilidades e se aperfeiçoem para
buscar novas formas de incluir os discentes nas aulas, utilizando de ferramentas
secundárias para tal.
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Figura 14 - Resposta à questão 4: “A escola em que trabalha, possui cursos de extensão no que
diz respeito a tecnologia para auxiliar os docentes?”

Com relação à pergunta “Em sua visão, qual é a maior dificuldade dos
discentes na aprendizagem de química?” De modo geral, a maioria respondeu que
a maior dificuldade se encontra nos conteúdos que associam os cálculos e fórmulas
com a Química, como pode-se demonstrar em uma das respostas do docente que
diz: “Eles procuram sempre a memorização de informações e fórmulas e não
aprendem como usar o conhecimento”.
Com relação a pergunta “De que forma a contextualização pode ser usada no
ensino da química?” Os docentes dizem “Em aulas teóricas e práticas há sempre
como usar a contextualização para facilitar a absorção do conhecimento”, a
contextualização é a principal ferramenta para o ensino em si, pois é pela sua
utilização que os docentes podem desenvolver e detalhar melhor os assuntos e
fazer com que discente compreenda o que está sendo repassado.
Com relação a pergunta “Como você avalia a aprendizagem diante dessa
pandemia?” De acordo com as alternativas dadas, 90% dos docentes disseram que
a aprendizagem durante a pandemia foi regular, 10% disseram que foi ruim e 0%
que foi boa (Figura 15). Provavelmente, por causa da dificuldade dos discentes ao
acesso à internet, pois apesar de alguns terem em casa e saberem usar, a forma de
aprender foi alterada, fazendo com que os discentes passassem a não ter mais tanta
facilidade nos métodos de ensino e isso acabou dificultando seu aprendizado, além
da falta de qualificação do docente, com cursos e aparelhamento tecnológico.
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Figura 15 - Resposta à questão 5: “Como você avalia a aprendizagem diante dessa pandemia?”

10% 0%

90%
Bom

Regular

Ruim

4.3 Análises das respostas dos coordenadores ao formulário on-line

A pesquisa foi realizada com 4 coordenadores, sendo todos pertencentes ao
município de Barcarena sede (Figura 16), de acordo com a resposta da pergunta,
“trabalha como coordenador em qual município?”

Figura 16 - Resposta à questão 1: “Trabalha como coordenador em qual município?”

Com relação a pergunta sobre a escola que trabalha, todos os Coordenadores
informaram que coordenam escolas da rede pública (Figura 17).
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Figura 17 - Resposta à questão 2: “Trabalha como coordenador em escola:”

Com relação à pergunta “Quais as dificuldades mais recorrentes na escola?”
Responderam que devido ao ensino remoto durante a pandemia as dificuldades só
aumentaram, como na frase de um coordenador: “Muitos dos discentes não estão
acessando a plataforma de ensino (Google sala de aula). Em 2020, houve muitos
discentes que romperam vínculo com a escola e deixaram os estudos de vez para
auxiliar os pais no sustento da família, pois muitos pais perderam os empregos devido
ao isolamento social e ao lockdown que se iniciou. Alguns dos docentes não utilizavam
muito a tecnologia e nos meses posteriores ao início da quarentena, eles foram
auxiliados pelos parentes para continuar lecionando”. Isso acabou resgatando esses
discentes para as “salas de aula”, contudo, aumentou o número de discentes que não
estavam tendo acesso à internet.
Com relação a pergunta, “Como a pandemia afetou a escola?” Responderam
que afetou principalmente na estrutura organizacional, pois grande parte, senão todas
as escolas, não estavam preparadas para a pandemia, muito menos equipadas para
tal. “A escola não estava equipada tecnologicamente para o método emergencial
remoto, todavia, corremos atrás de atualizar o conhecimento e fazer o possível para
que as aulas continuassem sendo realizadas. Porém, mais de 40% dos discentes não
têm acesso a celulares e cerca de 65% dos discentes não têm acesso à internet e,
tentando diminuir esse déficit, começamos a distribuir material didático impresso,
todavia, na maioria das vezes não obtivemos o retorno das atividades”.
Com relação a pergunta “Quais as dificuldades dos docentes com relação ao
ensino remoto?”. “Alguns não possuíam o conhecimento da tecnologia atual, porém
isso foi corrigido com o auxílio de familiares dos próprios docentes. Outro problema
foi à mudança brusca na relação discente/docente, agora é uma relação mais distante,
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o docente “conversa” via aplicativo. Os discentes mantêm a câmera desligada e como
isso o docente não tem mais a oportunidade de ver os rostos de seus discentes”. Em
resumo, a maior dificuldade foi conseguir alcançar todos os discentes, pois nem todos
possuem condições financeiras suficiente para se adequar a essa forma de ensino.

5. CONCLUSÃO

Ao observar as respostas obtidas dos formulários, pode-se verificar que tanto
discentes quanto docentes tiveram dificuldades no ensino aprendizagem remoto, pois,
na mesma medida em que os discentes não conseguem acompanhar as aulas; os
docentes não conseguem alcançar o público total desejado. Os docentes conseguem
fazer publicações diárias nas plataformas digitais, mas não conseguem fazer com que
chegue a todos os envolvidos, existem muitas dificuldades de conexão, tanto
discente/docente quanto discente/plataforma.
Diante do assunto exposto pode-se observar que, apesar do avanço
tecnológico, há muitos profissionais que não a acompanharam e isso tem sido um
grande problema na área da educação. Pode-se notar também que, apesar dos
esforços dos docentes de incluir todos os discentes neste novo modelo de
aprendizagem, nem sempre é eficaz, pois ao mesmo tempo em que diminuiu a evasão
escolar, aumentou a distância socioeconômica de muitos discentes e, isso pode ser
verificado pelas dificuldades de acesso à internet, o que dificulta o aprendizado
remoto. Apesar do desejo de participar das atividades on-line, muitos estudantes que
já vivem em situações precárias, não podem fazer parte, pois não conseguem os
recursos tecnológicos necessários para tal e, com isso, um ensino que já é complexo
para muitos, tornou-se quase impossível de aprender, fazendo com que os mesmos
tivessem que recorrer a colegas e docentes na intenção de pedir ajuda no assunto e
na forma de obtê-lo.
É de vital importância que métodos alternativos de ensino sejam criados. A
contextualização é uma boa ferramenta, experimentos científicos utilizando materiais
do cotidiano é outra ótima ferramenta para ensinar química aos discentes. Cada
docente deve fazer seus métodos de ensino de acordo com cada turma e a cada
discente, visando facilitar e assim melhorar o ensino de química.
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TICS NO ENSINO DE QUÍMICA EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19
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RESUMO: Tendo em vista o atual cenário da educação brasileira, com o surgimento
da pandemia de Covid-19, observa-se a intrínseca imposição de uma interação entre
aluno e professor à distância. Com isso, as instituições de ensino necessitaram se
adaptar a uma nova forma de ensinar, a fim de estar de acordo com as medidas de
prevenção e biossegurança propagadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
sendo a principal delas, o distanciamento social. A principal forma utilizada para
buscar a adequação ao novo sistema de ensino foi a utilização de Tecnologias de
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Informação e Comunicação (TICs), sobretudo no ensino de Química, além disso,
desde antes da atual conjuntura do ensino brasileiro, sabe-se que os professores
possuíam grandes dificuldades de inserir métodos alternativos que utilizavam a
tecnologia para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, em muitos casos por
não terem familiaridade com essa tecnologia e por acreditarem que o dinamismo dos
recursos tecnológicos são muito complexos, com isso, buscam o método de ensino
tradicional como uma zona de conforto em um ambiente já explorado e conhecido.
Nesse contexto, o surgimento de novos instrumentos de educação tornou-se
imprescindível para buscar despertar o interesse dos alunos nestes tempos difíceis.
Dessa forma, o presente trabalho visa, a partir de uma revisão bibliográfica, explorar
algumas ferramentas que tornam o ensino de Química mais interessante e viável para
os estudantes, mesmo que seja longe da sala de aula, além de demonstrar atividades
onde tais ferramentas possam ser utilizadas.
PALAVRAS-CHAVE: TICs. Softwares educativos. Formação acadêmica.
ABSTRACT: In view of the current scene of Brazilian education, with the emergence
of the Covid-19 pandemic, the intrinsic primordiality of na interaction between distance
student and teacher is observed. Thereat, educational institutions needed to adapt to
a new way of teaching, in order to comply with the prevention and biosafety measures
propagated by the World Healthy Organization (WHO), which the most important one
is the social distance. The main way used to seek adaptation to the new education
system was the use of Information and Communication Technologies (ICTs),
especially in teaching Chemistry, furthermore, since before the current situation of
Brazilian education, it is known that teachers had great difficulties in inserting
alternative methods that used technology to facilitate the teaching-learning process, in
many cases they are not familiar with this technology and because they believe that
the dinamism of technological resources are very complex, therewith, seek the
traditional teaching method as a comfort zone in an enviroment already explored and
known. In this context, the emergence of new educational instruments has become
essential to awaken the interest of students in these difficult times. In this way, the
presente work aims, through a bibliographical review, to explore some tools that make
the teaching of Chemistry more interesting and viable for students, even if it is far from
the classroom, in addition to demonstrating activities where such tools can be used.
KEYWORDS: ICTs. Educational softwares. Academicformation
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1. INTRODUÇÃO

Com o surgimento dos computadores, houve o grande passo do homem rumo
à globalização, fenômeno que cresceu com a criação e popularização da Internet,
propiciando a integração econômica, social, cultural e política em escala mundial.
Essa ideia é também aplicada no âmbito científico, tendo em vista que hoje se pode
realizar uma graduação até mesmo em outro país por meio da Internet, viaEaD.
Seguindo no rumo da educação, o atual cenário mundial torna possível a integração
do conteúdo ministrado em sala de aula pelo professor com o cotidiano tecnológico
vivido pelos alunos, possibilitando a troca de experiências e abrindo novas portas para
uma nova forma de aprender (TAVARES; SOUZA; CORREIA, 2013).
A educação necessita preparar o indivíduo para o exercício de uma profissão,
incentivar a busca ao conhecimento científico e formar o cidadão, civilizar, ou seja,
formar pessoas para que vivam em sociedade, formando seres pensantes que
possuam senso crítico, com consciência da conjuntura política, social e econômica
em que vivem, para que então exerçam sua cidadania.Dias e Pinto (2019) relacionam
a educação em diversas conjunturas, política, econômica, científica e cultural,
salientando o constante processo de educação, no entanto, tal processo não é
imutável no tempo e nem mesmo no local onde ocorre, portanto, a educação é
alterada de acordo com o momento e o local em que é observada.
O Brasil vem enfrentando diversos desafios com o passar dos anos, como
advento da pandemia da Covid-19, foi possível perceber cada vez mais problemas
presentes em inúmeros setores de produção, econômico, científico e social. No
contexto educacional não foi diferente, com a necessidade de reinventar os métodos
de ensino diante do novo cenário, ou seja, priorizar metodologias e estratégias de
ensino remoto (ALI&ALHARBI, 2020).
No tocante ao ensino remoto, torna-se explícita a primordialidade de utilizar o
meio tecnológico como uma importante ferramenta que auxilia a aprendizagem, além
de estreitar a relação entre alunos e professores no atual cenário, pelo seu grande
poder de alcançar até as residências mais distantes. Levando em consideração as
concepções deLocatelli,Zoch e Trentin (2015), definem-seas TICs como ferramentas
intermediadoras do processo de ensino e aprendizagem, de maneira que estas atuam
como instrumentos midiáticosque possam contribuir com o trabalho docente a fim de
estimular a participação e interatividade entre aluno e professor, de forma que torne
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possível ocorrer alterações nas estratégias pedagógicas e cria um novo paradigma
educacional.
Ao tratar-se de ensino de Química, pode-se caracterizá-lo como uma ciência
experimental que possui conteúdos considerados abstratos e de difícil compreensão
por parte dos alunos. Dessa forma, diversos pesquisadores atestam que o processo
de aprendizagem pode ser mais expressivo com a utilização de TICs, com a aplicação
de softwares voltados à educação, jogos didáticos, aulas com recursos audiovisuais,
laboratórios virtuais que possam simular atividades experimentais, podcasts e
aplicativos educacionais para smartphones, além de blogs e redes sociais (TAVARES;
SOUZA; CORREIA, 2013). Para tal, faz-se necessário que o conhecimento de tais
ferramentas chegue até os professores que não têm ciência desses procedimentos,
devido à dificuldade de vários educadores em ensinar a disciplina à distância.
De acordo com Leal et al. (2020), o emprego de TICs no âmbito educacional
permite a produção de aulas cada vez mais interativas e que permitem a visualização
de fenômenos químicos. Dessa forma, o ensino de Química necessita propiciar uma
abordagem que pretenda construir o conhecimento dos conceitos científicos por meio
de dinâmicas e atividades que tenham um maior significado para os alunos. Portanto,
este trabalho visa explorar alguns métodos de ensino que utilizem a tecnologia em
prol do processo de ensino e aprendizagem de Química, tornando-o mais interessante
e instigante na busca pelo conhecimento científico por parte dos alunos.

2. METODOLOGIA

Por meio de uma pesquisa exploratória, realizou-se uma análise bibliográfica
em diversas plataformas de indexação de artigosde periódicos, entre elas temos a
SciELO, Google Acadêmico e Portal de Periódicos da CAPES. Em busca do máximo
de trabalhos, escritos em língua portuguesa, voltados ao uso de TICs na educação,
sobretudo no ensino de Química, evidenciando a presença de ferramentas específicas
que utilizem o recurso audiovisual, simulações e laboratórios virtuais. Que seja
fundamentada em descobrir formas de abordar o conhecimento científico de uma
forma diferente do habitual.Buscou-se realizar uma pequena pesquisa estatística
qualitativa para verificar a presença de artigos, em língua portuguesa, voltados ao uso
de TICs no ensino de Química em algumas plataformas de periódicos.
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Para fins estatísticos, notou-se uma forte presença dos artigos voltados ao uso
de tecnologia em prol do processo de ensino e aprendizagem em três portais de
periódicos, dessa forma, pode-se conceber algumas considerações em relação a
quantidade de artigos encontrados dentro do tema antes especificado. Os artigos
foram selecionados a partir das seguintes palavras-chaves: ensino de química,
TICserecursos tecnológicos para educação. Partindo desse pressuposto, observa-se
uma relevante quantidade de artigos presentes na plataforma Google Acadêmico, com
mais de 500 artigos encontrados, todos voltados à área de TICs aplicados no âmbito
educacional, com ênfase no ensino de Química. Ademais, temos o Portal de
Periódicos da CAPES, que comporta em seu acervo cerca de 60 artigos direcionados
à área de TICs na educação. Por fim, temos a plataforma SciELO, com cerca de 50
artigos em seu acervo. Dentre todos os artigos encontrados, foram identificados vinte
artigos para a realização do presente trabalho, por serem relativamente recentes e
oferecerem recursos mais atuais. O principal critério de escolha foi centrado nos
trabalhos que utilizaram programas de fácil acesso, de uso gratuito e que
apresentaram diferentes usos para as tecnologias de informação e comunicação.

3. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Ao seguir diretamente para o uso das tecnologias de informação e
comunicação no âmbito educacional, nesta seção será apresentadauma série de
recursos tecnológicos que podem ser utilizados como ferramentas facilitadoras do
ensino de Química.

3.1 Softwares de simulação

Pela utilização dos softwares de simulação, Gomes (2019) pondera que o uso
desses programas possibilita identificar os conhecimentos prévios dos alunos, em
relação a diversos campos da Ciência, além disso, o autor prioriza a utilização deste
recurso como uma estratégica ferramenta pedagógica, visto que, pode-se ter uma
diferente forma dos alunos observarem procedimentos que geralmente são feitos em
laboratório, via ensino remoto, podendo também contornar a dificuldade de manter um
laboratório de Química, em termos de manutenção e alto custo de reagentes, além de
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equipamentos de medição e eletrônicos. Além disso, permite que sejam reproduzidos
processos mais sofisticados e processos abstratos.
Dessa forma, apresenta-se a ferramenta PhETSimulations, o PhET é uma
fundação criada em 2002, pelo físico Carl Wieman, laureado pelo prêmio Nobel de
2001. O PhET é um importante projeto da Universidade do Colorado (EUA) que visa
fornecer um software gratuito e interativo para o ensino de Matemática e Ciências,
principalmente Química e Física, permitindo que os estudantes façam parte da
“gamificação” do ensino, onde os estudantes possam aprender de forma exploratória,
pelas descobertas com simuladores intuitivos, por meio da sequência didática adotada
pelo professor. Além de possuir sua interface traduzida para o português brasileiro,
qualquer interessado pode usar livremente e redistribuir. No que diz respeito ao ensino
de Química, o PhET disponibiliza duas opções: Química Geral (40 simulações) e
Química Quântica (13 simulações), as simulações variam desde balanceamento de
equações e reações químicas até a possibilidade de criar uma molécula do zero,
alinhando cada um de seus componentes. O PhET possui um grande potencial para
ser usado em sala de aula, tendo em vista que pode auxiliar o professor em sala de
aula com o conteúdo das simulações, visto que os alunos podem visualizar processos
mais abstratos e complexos de forma mais simples e interativa, facilitando o
entendimento dos alunos e contribuindo significativamente para o processo de ensino
e aprendizagem (SAMPAIO, 2017).

3.2 Softwares de modelagem

É relevante mencionar os softwares de modelagem, com essas ferramentas, o
aluno é o principal protagonista de seu aprendizado, pois pode aplicar os
conhecimentos conceituais e teóricosaprendidos durante a aula para modelar
moléculas, por exemplo. Esse tipo de software é comumente utilizado no campo da
Química Orgânica, para construção de compostos orgânicos; e em Físico-Química,
onde é possível verificar como os compostos interagem entre si, propiciando a
visualização da velocidade das reações e a eficácia de medicamentos.
Neste campo, destaca-se o uso de duas ferramentas: ChemSketch e
HyperChem. Alves et al. (2017) retratam o ChemSketch como uma ferramenta que
possibilita a construção de estruturas químicas, como compostos orgânicos,
polímeros e organometálicos, além de disponibilizar a visualização tridimensional (3D)
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da estrutura criada, tornando possível observar de diferentes ângulos. É um software
gratuito, dessa forma, pode ser utilizado livremente em escolas, além disso,o
ChemSketch contém uma interface mais intuitiva e compatível com a maior parte dos
editores de texto, facilitando o manejo e o aprendizado. É um programa muito
interessante para tratar assuntos de Química Orgânica, pois facilita o entendimento
de assuntos como Isomeria e formação de compostos orgânicos, possibilitando a
aplicação do programa tanto no ensino básico quanto no ensino superior.
O HyperChem também é um programa voltado à modelagem molecular. Silva
et al. (2016) evidencia que este programa é direcionado ao ensino superior, tendo em
vista que não é um software tão intuitivo como o ChemSketch, demandando
conhecimento básico de linguagens de programação. Além de possibilitar visualização
de moléculas em três dimensões, o HyperChem permite criar animações para as
moléculas, outrossim, o programa perfaz cálculos quânticos, dinâmica e mecânica
molecular em alta qualidade, permitindo, além de modelar um composto químico,
simular a atuação de medicamentos no organismo humano, por exemplo.

3.3 Google classroom

Sendo uma das grandes novidades dos tempos de pandemia, utilizado até a
exaustão. O Google Classroom é um aplicativo desenvolvido pelo Google que une
diversos outros aplicativos da empresa (Gmail, Drive e Documentos Google) em uma
única ferramenta, desenvolvida especificamente para os docentes organizarem
melhor suas turmas em um espaço virtual (GOOGLE FOR EDUCATION).
Com recursos que permitem otimizar o tempo de organização de tarefas e
conteúdo programático, o Classroom é capaz de enviar uma cópia de uma atividade
para todos os participantes da turma em um único clique, além de permitir estabelecer
um prazo de devolução da atividade proposta, destacando aqueles que a entregam
com certo atraso. Os professores podem acompanhar o desempenho dos alunos ao
vivo, estabelecendo uma conexão entre o Google Meet e o Google Classroom, dessa
forma, o processo de aprendizagem dos alunos torna-se mais produtivo e eficiente,
economizando tempo e marcando a presença do professor durante cada etapa do
processo de aprendizado do aluno.

3.4 Podcasts
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Os podcasts ganharam grande relevância neste ano, surge como uma
tecnologia alternativa para o ensino, sobretudo a distância. De acordo com Leite
(2012), o termo podcast surgiu como acrônimo de “publicondemand” e “broadcast”,
um podcast assemelha-se a uma transcrição de uma revista em áudio ou vídeo que é
divulgado na internet, os conteúdos são muito diversos, assim como as formas que se
pode escutá-los. Atualmente, as plataformas mais relevantes para encontrar os
podcasts são o Spotify e o YouTube, ambos podem ser acessados de forma gratuita,
com uma grande quantidade de áudios voltados aos mais diversos assuntos.
No tocante ao ensino de Química, Leão (2011) afirma que o podcast promove
uma maior interatividade do usuário com o conteúdo, com aprendizagem simples,
direta e atrativa, sem necessitar prestar atenção veementemente ao que está sendo
falado, facilitando a elaboração de atividades que visem unir o conteúdo do podcast
ao assunto trabalhado. Por ser geralmente feito em formato de áudio, os
podcastsexaltam a versatilidade, tornando possível escutar a sonância e fazer outra
coisa ao mesmo tempo, como escrever à sua maneira sobre o conteúdo, ou enquanto
lê algo relacionado ao que está sendo discutido.

3.5 Blogs e redes sociais

As redes sociais e redes de relacionamento virtuais são meios para concentrar
pessoas e estimulá-las a se relacionarem, por essa razão, é um ambiente interessante
para promover o saber científico. Essas tecnologias permitem a construção do
entendimento e aprendizado dos alunos por meio de ferramentas que eles utilizam
todos os dias, com isso, pode-se interligar as redes sociais e o ensino de Química,
através de posts em redes como o Facebook, Instagram, YouTubeou o TikTok –
plataforma de vídeos caseiros, interativos, leves e velozes, podem ser utilizados para
divulgar uma curiosidade científica rapidamente de forma empolgante e sutil.
Dessa forma, Souza e Silva (2016) destacam algumas redes sociais
interessantes para aprender a Química de forma divertida, mas também interativa e
simples, por meio do ambiente de aprendizado virtual que as redes sociais
proporcionam:
Instagram
-O Manifesto Químico <https://www.instagram.com/omanifestoquimico/>
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-Centro

de

Ciências

e

Planetário

do

Pará

<https://www.instagram.com/ciencia_ccppa/>
YouTube
-Universidade

da

Química

<https://www.youtube.com/channel/UCHyeOQ0-

Td0Dv3xfI0dwu3g>
-Manual do Mundo <https://www.youtube.com/user/iberethenorio>
No entanto, apesar das redes sociais serem um ambiente de alta concentração
de jovens, demonstrando que os mesmos têm uma grande familiaridade e vontade de
explorar ainda mais esse meio, os educadores devem seguir esse rumo com muita
cautela, sempre indicando perfis que certifiquem as informações passadas aos
demais usuários, embasando os posts em referenciais teóricos comprovados.

4. DISCUSSÃO

A partir do levantamento bibliográfico realizado, percebe-se que existem
diversas propostas para o uso destas ferramentas tecnológicas no que diz respeito ao
ensino de Química. Dessa forma, cabe ao professor selecionar as que melhor se
adequam às situações de aprendizado dos seus alunos, viabilizando produzir uma
aula dinâmica e interessante para os mesmos, com inúmeras possibilidades de
aprendizado dentro da Química.
De acordo com Ferreira (2019), os alunos do século XXI são conhecidos como
a geração Z, geração da tecnologia, ligados diretamente à tecnologia desde seu
nascimento.Partindo desse ponto, afirma-se a facilidade que estes possuem em
manusear esses equipamentos, por essa razão, os alunos são muito abertos à
utilização da tecnologia em prol do conhecimento em sala de aula, sobretudo devido
a familiaridade que os mesmos possuem com tais aparatos. No entanto, deve-se levar
em consideração que o uso desses aparelhos não deve destoar do foco principal que
se deseja alcançar, o aprendizado, o uso do smartphone ou do computador decreta a
linha tênue da atualidade, a concentração constante. É extremamente fácil desviar do
foco da aula quando o celular está em mãos, tirando a atenção do aluno ao que está
sendo apresentado na aula.
Nesse contexto, o docente deve intermediar o uso destes recursos de forma
consciente e atenta, para que essa tecnologia seja uma grande aliada em suas aulas,
podendo ser encontradas de forma simples e gratuita. Porém, destaca-se também a
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dificuldade que os professores possuem em adaptarem-se à nova era, essa
conjuntura, acontece devido a falta de incentivo ao uso destas tecnologias durante
cursos de graduação em licenciatura e formação de professores, pois apelam ao
ensino tradicional (GAIÃO et al., 2016). Portanto, as instituições de ensino tornam-se
responsáveis também no que diz respeito ao incentivo do uso de novas tecnologias e
metodologias em prol da educação.
Sá e Werle (2017) destacam que no ensino médio, tais dificuldades tornam-se
ainda mais evidentes, onde ficam expostos os problemas estruturais das escolas
brasileiras, visto que muitas vezes as escolas não disponibilizam de recursos
tecnológicos como: computadores, data show e em alguns casos, não há sequer
acesso à internet. Nesse âmbito, atesta-se que a falta de infraestrutura das instituições
de ensino são fatores agravantes da ausência de tecnologia em conjunto com a
educação nas escolas, tornando a integração tecnológica à educação ser uma
realidade ainda utópica para muitas instituições de educação brasileiras.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração o que foi exposto neste trabalho, conclui-se que os
atuais discentes da área de Química possuem à sua disposição um grande acervo de
ferramentas para despertar uma maior criatividade e interatividade durante suas
futuras aulas. Pôde-se observar que muitas equipagens aqui mencionadas são
gratuitas e de fácil aquisição,podendo ser utilizadas tanto para uma maior facilidade
do processo de ensino e aprendizagem quanto para unir a teoria à prática, sem
necessitar de um laboratório físico, tudo pode ser feito integralmente a distância.
Apesar de que alguns programas exigem um pouco mais de experiência e
conhecimento do educador a respeito da ferramenta, visando extrair a maior eficiência
possível do produto, como softwares de modelagem 3D ou softwares de simulação
mais completos, a partir desta ideia, é importante ressaltar que o professor aprende
junto com o aluno a aderir a novas tecnologias em prol do conhecimento científico e
pelo progresso da educação desses alunos.
Diante disso, necessita-se que os professores, seja da educação básica ou do
ensino superior, tenham disposição para buscar esses utensílios tecnológicos,
sobretudo em nosso atual cenário, onde se busca o máximo possível sair do
tradicionalismo, a fim de atrair a atenção dos alunos. Portanto, como foi constatado
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por este levantamento bibliográfico, o uso das TICs pode despertar tanto o interesse
quanto cativar os alunos a gostarem de aprender e buscar o conhecimento,
favorecendo um melhor processo de ensino e aprendizagem.
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