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APRESENTAÇÃO 

 

O título da obra “Educação e Docência: Tecnologias, Inclusão e Desafios - 

Volume 12” apresenta como eixo comum a Educação, com temas interligados que 

fazem o processo de ensino-aprendizagem acontecer de forma efetiva e eficaz, 

abrangendo a docência, as tecnologias e a inclusão. 

Assim, a Educação pode e deve ser entendida como um processo em 

constante movimento, que evolui diariamente com necessidade de participação 

contínua de todos os envolvidos: os professores, os gestores, os estudantes, os pais 

e toda a comunidade escolar. A participação de todos proporciona um processo 

dinâmico, integrador e capaz de mudar uma nação. 

Os conteúdos apresentam considerações pertinentes sobre os temas 

abordados diante o meio de pesquisa e/ou objeto de estudo. Desta forma, esta 

publicação tem como um dos objetivos, garantir a reunião e visibilidade destes 

conteúdos científicos por meio de um canal de comunicação preferível de muitos 

leitores. 

Este e-book conta com trabalhos científicos da área de Educação, aliados às 

temáticas das práticas ligadas a a inovação e aspectos que buscam contabilizar com 

as contribuições de diversos autores. É possível verificar a utilização das 

metodologias de pesquisa aplicadas, assim como uma variedade de objetos de 

estudo.
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LER E ESCREVER EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19: 

DIÁLOGOS DE ALFABETIZAÇÃO EM JI-PARANÁ, RONDÔNIA 

 

 

Josélia Gomes Neves1 

Professora Dra. em Educação Escolar 

Universidade Federal de Rondônia 

 

Vanubia Sampaio dos Santos2 

Professora Dra. em Educação  

Universidade Federal de Rondônia 

 

Ednéia Maria Azevedo Machado3 

Professora Dra. em Educação  

Universidade Federal de Rondônia 

 

 

Resumo: Em função da pandemia decorrente da covid-19, as escolas brasileiras por 
determinado tempo tiveram que fechar suas portas. Posteriormente foi pensado e 
vivenciado o retorno às aulas por meio do Sistema de Ensino Remoto (ERE). 
Considerando este contexto é que propomos o projeto de pesquisa “Alfabetização na 
pandemia da Covid-19” realizada pelo Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia 
(GPEA), por meio da Linha de Pesquisa Alfabetização & Cultura escrita. Este coletivo 
de estudos faz parte da Universidade Federal de Rondônia, Campus Urupá de Ji-
Paraná. Assim, o texto em tela apresenta resultados parciais desta pesquisa em 
andamento, que tem a finalidade de compreender como estão ocorrendo os processos 
iniciais de aprendizagem da leitura e da escrita através da análise de atividades 
didáticas (não presenciais) realizadas por crianças do 1º ano do ensino fundamental 
de uma escola municipal de Ji-Paraná, Rondônia. A metodologia adotada é a pesquisa 
bibliográfica e a pesquisa documental. Os resultados apontam aproximações das 
atividades com as concepções construtivistas na medida em que propiciam exercícios 
de leitura e momentos de reflexão sobre a linguagem. Por outro lado ainda persiste a 
prevalência da cópia tratada equivocadamente como escrita, uma evidente oposição 
às possibilidades de desenvolvimento do pensamento sobre a língua escrita. 
Concluímos que é importante prosseguir o referido estudo de modo a ampliar o 
entendimento sobre a progressão das aprendizagens na alfabetização mesmo em um 
contexto tão adverso e com desigualdades sociais tão escancaradas e pouco 

                                                      
1Doutora em Educação Escolar. Universidade Federal de Rondônia. joseliagomesneves@gmail.com  
2Doutora em Educação. Universidade Federal de Rondônia. vanubia.sampaio@unir.br  
3Doutora em Educação. Universidade Federal de Rondônia. edneia.machado@unir.br 
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enfrentadas pela gestão pública. Uma situação que permite lembrar as lições 
freireanas de que é preciso continuar insistindo na busca por “ser mais”, insistir no 
direito à educação e a alfabetização. 
Palavras-chave: Alfabetização; Pandemia; Concepções de ensino e aprendizagem. 
 
Abstract: Due to the pandemic resulting from covid-19, Brazilian schools for a certain 
time had to close their doors. Afterwards, the return to classes through the Remote 
Learning System (ERE) was thought out and experienced. Considering this context, 
we propose the research project “Literacy in the Covid-19 pandemic” carried out by the 
Research Group on Education in the Amazon (GPEA), through the Literacy & Written 
Culture Research Line. This group of studies is part of the Federal University of 
Rondônia, Campus Urupá de Ji-Paraná. Thus, the text on screen presents partial 
results of this ongoing research, which aims to understand how the initial processes of 
learning to read and write are taking place through the analysis of didactic activities 
(non-face-to-face) carried out by 1st grade children. elementary school at a municipal 
school in Ji-Paraná, Rondônia. The methodology adopted is bibliographic research 
and documentary research. The results show approximations of the activities with the 
constructivist conceptions insofar as they provide reading exercises and moments of 
reflection on language. On the other hand, the prevalence of copies mistakenly treated 
as written still persists, an evident opposition to the possibilities of developing thought 
about written language. We conclude that it is important to continue this study in order 
to broaden the understanding of the progression of learning in literacy, even in such 
an adverse context and with such wide-ranging social inequalities and little faced by 
public administration. A situation that allows us to recall the Freirean lessons that it is 
necessary to continue insisting on the search for “being more”, insisting on the right to 
education and literacy. 
Keywords: Literacy; Pandemic; Teaching and learning concepts. 
 
 

Introdução 

 
O mundo tem sentido os efeitos da pandemia decorrente da covid-19 nas 

diversas esferas sociais. A nossa trajetória profissional e formativa mobiliza olhares 

para a vida e a rotina escolar das crianças que também foram e são afetadas por este 

contexto, sobretudo aquelas que se encontram em fase de alfabetização. Uma 

questão, inevitavelmente se coloca como problemática: Como está ocorrendo o 

processo de alfabetização das crianças em tempos de pandemia? O que revelam as 

atividades encaminhadas pelas professoras alfabetizadoras por meio do ensino 

remoto?  

Estas perguntas foram importantes para desencadear o estudo em andamento 

viabilizado no âmbito do Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA) 

através da Linha de Pesquisa de Alfabetização & Cultura escrita. A finalidade central 

da pesquisa é compreender o processo de aprendizagem inicial de escrita em tempos 

de pandemia mediante análise de atividades mediadas no ensino remoto. Trata de 
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uma investigação qualitativa porque parte da premissa que o conhecimento não nasce 

do isolamento e da individualidade mas através de um efetivo caráter social, 

possibilitado pelo “[...] mundo dos significados, das ações e relações humanas, um 

lado não perceptível e não captável em equações médias e estatísticas”. (MINAYO, 

1998, p. 22). A fonte de dados foi obtida por meio de um conjunto de atividades 

pedagógicas que foram encaminhadas e respondidas por uma criança do 1º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola da rede pública do município de Ji-Paraná, estado 

de Rondônia.  São considerados documentos de análise pois na perspectiva de Lüdke 

e André (1986) constituem materiais escritos que podem ser utilizados como recurso 

de informação. Nesta direção, Flick (2009) considera os documentos como 

mecanismos de interação, pois, evidenciam intencionalidades comunicativas.  

Assim, este estudo discute as relações entre a pandemia e a educação, 

relacionada à alfabetização. Desde o início de 2020 as desigualdades sociais no Brasil 

foram ainda mais explicitadas, principalmente no que diz respeito ao acesso às 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Neste sentido, observamos que 

uma parte significativa da população tem ficado sem aulas devido à falta de internet e 

equipamentos como computador ou aparelho celular conforme aponta o Relatório 

produzido pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) e pela Rede 

de Pesquisa Solidária com base em dados disponibilizados pela Pnad-Covid do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas, em Ji-Paraná, estado de 

Rondônia como este processo está ocorrendo no âmbito da alfabetização? 

Para responder esta questão, organizamos o texto em três tópicos: inicialmente 

apresentamos uma contextualização sobre a organização da educação brasileira em 

tempos de pandemia da covid-19 tendo por base um conjunto de documentos 

normativos em dialogia com o pensamento freireano (1996). No tópico dois 

disponibilizamos uma reflexão teórica a respeito das concepções sobre o processo de 

alfabetização e posteriormente realizamos a análise das atividades de alfabetização 

no ensino remoto 

 

1. A organização da educação brasileira em tempos de Pandemia  

 
 O surto deste vírus foi declarado como Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional em 30 de janeiro de 2020. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS), declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária da 
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COVID-19 em todos os continentes se caracterizava como pandemia. Para contê-la, 

esta entidade global passou a recomendar três ações básicas: isolamento e 

tratamento dos casos identificados, testes massivos e distanciamento social. 

(BRASIL, 2020).  

O contexto da pandemia da covid-19 nos limitou em nossas casas, os 

processos sociais que antes eram presencias e coletivos agora tornaram-se espaços 

de comunicação não presencial. Um processo que acarretou múltiplas mudanças na 

vida e na rotina de docentes, familiares e estudantes e neste contexto de educação 

remota surge demandas, incompreensões, perguntas que exigem respostas. Em 

razão da pandemia da COVID-19, uma das maiores crise sanitária mundial que afetou 

todos os povos de todos os continentes, desde 2020, exigiu o distanciamento e o 

isolamento social para conter a contágio e a propagação do vírus mortal, o novo 

Corona Vírus (SARS -CoV -2). 

Dado ao contexto de agravamento pandemia no Brasil, da calamidade pública 

e da emergência em saúde decorrente da Covid 19, as escolas da rede pública de 

ensino municipal e estadual foram fechadas e suas aulas presenciais suspensas. A 

alternativa apresentada pelo Ministério da Educação foi instituída por meio da Portaria 

nº 544 de 2020 que substituiu as aulas presenciais por aulas digitais.  Esta normativa 

orientou os demais sistemas de educação no país, estabelecendo assim o ensino 

remoto emergencial nas escolas de educação básica.  

Temos o entendimento que estas medidas foram necessárias para que as 

crianças não perdessem o vínculo com a escola, e para que esse processo não se 

tornasse ainda mais excludente. Mas, algumas questões se colocam neste processo: 

porque as desigualdades sociais/educacionais não foram enfrentadas? Porque 

nenhuma política pública consistente de aquisição de equipamentos eletrônicos e 

pacotes de internet não foram adquiridos para assegurar o direito à educação pelos 

poderes públicos? Um contexto conformista, naturalizante e imobilizador que no futuro 

poderá ser interpretado como um saque à formação de crianças e jovens vulneráveis 

deste país: 

A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal 
anda solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em 
convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social que, 
de história e cultural, passa a ser ou a virar "quase natural". Frases 
como "a realidade é assim mesmo, que podemos fazer?" ou "o 
desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século" expressam 
bem o fatalismo desta ideologia e sua indiscutível vontade 
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imobilizadora. Do ponto de vista de tal ideologia, só há uma saída para 
a prática educativa: adaptar o educando a esta realidade que não pode 
ser mudada.[...]. (FREIRE, 1996, p. 10).  
 

Tanto as redes de ensino municipal e estadual, a fim de garantir que as crianças 

não perdessem o vínculo com a escola, e tivesse acesso, continuidade do ensino 

durante este período de isolamento social no contexto da pandemia, os professores 

tiveram que planejar atividades não presenciais, agregar ao seu fazer pedagógico os 

recursos tecnológicos disponíveis e aprender a utilizá-los em tempo hábil, manusear 

as plataformas e recriar metodologias de ensino remoto para atender seus estudantes.  

As atividades pedagógicas não presenciais a serem desenvolvidas pelas pelas 

instituições escolares, bem como as normas educacionais foram descritas em um 

conjunto de documentos legais produzidos emergencialmente com as orientações 

para esse atual contexto. São os Pareceres CNE/CP nº 5, de 28 de abril de 2020, 

CNE/CP nº 9, de 8 de junho de 2020, e CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020, bem 

como a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 que estabeleceu as normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e 

redes escolares, públicas e privadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.   

Posteriormente, foi publicado o Parecer CNE/CP nº 19, de 8 de dezembro de 

2020 e Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020, que instituiu as 

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 

14.040, de 18 de agosto de 2020. As referências de sua fundamentação foram 

ancoradas pela Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

- Lei nº 9.394/1996 noque diz respeito aos direitos à educação. 

Por atividades não presenciais entende-se, conforme o parecer 05/2020, 

aquelas a serem realizadas pela instituição de ensino com os estudantes quando não 

for possível a presença física destes no ambiente escolar. A realização de atividades 

pedagógicas não presenciais visa, em primeiro lugar, que se evite retrocesso de 

aprendizagem por parte dos estudantes e a perda do vínculo com a escola, o que 

pode levar à evasão e abandono. (BRASIL, 2020, p. 3) 

Para tanto, adotou-se estratégias a fim de desenvolver um conjunto de ações 

buscando viabilizar comunicação remota com os estudantes e suas famílias a partir 

de diferentes canais, aplicativos e ferramentas digitais disponíveis em um cenário que 

o ambiente virtual viabilizasse e assegurasse minimamente esse processo de ensino 
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remoto (não presencial) possível. 

Inegavelmente estamos vivendo uma situação inesperada de ensino remoto 

emergencial (não presencial), nunca vivenciada e imaginada pelos professores/as e 

famílias. Os desafios são muitos, entre eles, a ausência do uso das tecnologias como 

ferramentas para viabilizar esse processo não presencial, as barreiras econômicas 

quanto o acesso à internet, a necessidade de aprendizagem das crianças, as 

dificuldades dos pais/familiares no acompanhamento destes estudos e outros.  

Em relação à docência, o ensino remoto desencadeou um aumento das 

demandas dos professores e professoras. Desde o início da pandemia tiveram que 

aprender a lidar com as TIC de modo a operar com plataformas e aplicativos 

educativos para assegurar as aulas nesta nova modalidade de ensino. Houve e há 

desafios referentes ao trabalho pedagógico nas aulas remotas no que diz respeito à 

linguagem presente nas atividades. Ela precisa ser compreensível para estudantes e 

familiares de modo que sejam possíveis a sua execução, inclusive com a proposição 

de elementos da realidade pandêmica desencadeadas pelo próprio contexto de dores 

e resistências: 

Porque não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva 
associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva 
em que a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito 
maior com a morte do que com a vida? Porque não estabelecer uma 
necessária "intimidade" entre os saberes curriculares fundamentais 
aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? 
Porque não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal 
descaso dos dominantes elas áreas pobres da cidade? A ética de 
classe embutida neste descaso? Porque, dirá um educador 
reacionariamente pragmático, a escola não tem nada que ver com 
isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, 
transferí-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos. 
(FREIRE, 1996, p. 17).  
 

A escola só poderá ser transformadora das realidades sociais injustas se estes 

temas se constituírem como conteúdos nas pautas curriculares. Significa refletir que 

neste processo a compreensão do mundo, a leitura crítica das injustiças são questões 

que se relacionam com as finalidades educativas. Neste sentido, é preciso dizer que 

a pandemia precarizou a vida docente na medida em que passamos a utilizar os 

nossos próprios espaços, equipamentos e estruturas – celular, computador e internet 

para efetivar o trabalho pedagógico e até o momento, sem nenhuma contrapartida 

pública. Uma situação que demonstra um quadro de exploração ainda não 

adequadamente aprofundado e nem as despesas foram calculadas ou ressarcidas.  
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Quanto às instituições escolares, o ensino remoto evidenciou alguns desafios 

para as escolas, em particular quanto à forma de operacionalização do calendário 

escolar. Este instrumento passou a ser reorganizado considerando essa nova 

realidade. A flexibilização quanto ao volume de conteúdos, as temporalidades para os 

estudos considerando as respostas das crianças e suas famílias mereceram ajustes 

permanentes.  

 

2. Concepções sobre o processo de alfabetização 

 
 A discussão central que pautou os debates sobre alfabetização no Brasil 

durante quase todo o século XX ancorava-se na adoção dos métodos: analíticos, 

sintéticos, onde os “[...] métodos sintéticos, [...] partem de elementos menores que a 

palavra, e métodos analíticos, que partem da palavra ou de unidades maiores.” 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 21). A materialização destas formas de pensar 

foram popularizadas pelas cartas de ABC e pelas cartilhas, materiais escolares que 

simbolizaram durante muito tempo a alfabetização. As proposições explicitadas 

nestes recursos didáticos permitiam avaliar a sua vinculação metodológica. Permite 

ainda inferir que de certo modo acompanhou a transição de um Brasil rural para um 

Brasil urbano.   

Mas, inegavelmente, as cartilhas tiveram uma visibilidade significativa na 

expansão da escolarização brasileira, em termos, sobretudo, de ampliação do 

mercado editorial. Sua presença massiva no contexto escolar atendia também a 

ideários modernizantes das políticas republicanas: “[...] o lugar social ocupado pela 

cartilha de primeira leitura nos usos e costumes da história da moderna escolarização 

primária. [...]”. (BOTO, 2004, p. 493).  

No entanto, a hegemonia que tinham nos ambientes escolares foi sacudida 

desde os anos oitenta com as repercussões das pesquisas produzidas por Emília 

Ferreiro, Ana Teberosky, Telma Weisz e outras estudiosas a respeito das 

aprendizagens da língua escrita no Brasil. As leituras de Psicogênese da Língua 

escrita (1989) e Reflexões sobre Alfabetização (1985) produziram um profundo 

impacto sobre o jeito de pensar e fazer alfabetização nas escolas e nas universidades 

brasileiras. Estas publicações anunciavam que as mobilizações que resultaram na 

produção destes estudos sobre alfabetização haviam partido, dentre outros aspectos, 

de inquietações político-pedagógicas quanto aos alarmantes dados de fracasso 
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escolar na América Latina e a forma como as crianças eram tratadas neste processo. 

Assim, enxergar as crianças como sujeitos importantes na elaboração do 

conhecimento da leitura e da escrita, a nosso ver representou uma das contribuições 

mais importantes destas investigações. Esta perspectiva de acordo com Emília 

Ferreiro exige mudanças na forma como vimos a língua escrita, para além de um 

código de transcrição deve ser compreendida como um sistema de representação da 

linguagem. (1985).  

As investigações realizadas por Emilia Ferreiro consideraram as descobertas 

da criança com relação à escrita, seus principais achados contribuíram 

substancialmente para mudarmos o eixo das preocupações de “como se ensina” para 

“como se aprende”, ou seja, do ponto de vista do sujeito. Assim “[...] novos dados 

oriundos das investigações sobre a psicogênese da escrita infantil [...] evidenciam que 

o processo de alfabetização nada tem de mecânico, do ponto de vista da criança que 

aprende” (FERREIRO, 1985, p. 7).  

Este referencial será importante para a realização do estudo sobre a como a 

alfabetização está ocorrendo em escolas municipais de Ji-Paraná, estado de 

Rondônia em tempos de pandemia decorrente da covid-19. Considerando a 

abordagem qualitativa, adotamos a pesquisa documental tendo em vista que o 

material analisado serão as apostilas respondidas pelas crianças. O objetivo principal 

é analisar as perspectivas formativas que são representadas nestas propostas e seu 

potencial de favorecer as aprendizagens da língua escrita por meio das aulas remotas. 

 

3. Análise das atividades de alfabetização no ensino remoto 

 
A rotina semanal de atividades de alfabetização para as crianças que estão no 

ciclo de alfabetização deve favorecer a autonomia das crianças e, a reflexão sobre o 

sistema de escrita alfabética. (WEISZ, 2000). O planejamento dessas atividades deve 

levar em consideração também o objeto de conhecimento e os objetivos de 

aprendizagem, o tempo estimado para a realização da atividade proposta, a 

instrumentalização (estratégia a ser utilizada) e a forma de registro e a verificação da 

aprendizagem, conforme as orientações descritas no Parecer nº 05/2020 e Resolução 

nº 02/2020 do Conselho Nacional de Educação.  

Desta forma, apresentaremos e analisaremos 3 (três) atividades selecionadas 

de apostilas encaminhadas para as crianças no âmbito das aulas remotas de Ji-
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Paraná, Rondônia. A intenção é compreender como a alfabetização está acontecendo 

neste formato de ensino.  Foram extraídas das primeiras páginas do material na 

sequência em que foram produzidas. Tratam do estabelecimento de diferenças entre 

letras, números e desenhos, trabalho com o alfabeto e o nome próprio.   

O ano letivo da rede municipal  iniciou no dia 21 de fevereiro de 2021 nos 

formatos online off-line, uma especie de hibridismo. A escolha dos aplicativos ficou na 

responsabilidade de cada escola tendo em vista as condições e estruturas das 

famílias. As crianças que não têm acesso à internet estudam a partir de atividades 

impressas recolhidas periodicamente pelos responsáveis nas escolas. 

as desigualdades são visíveis. 

 

3.1 – Entre letras, números e desenhos 

 

Nesta atividade a proposta é que as crianças diferenciem letras e outros 

caracteres, o foco é saber o que a criança já conhece sobre o alfabeto se já diferencia 

letras de desenhos e números. Em escritas espontâneas temos observado que estas 

fronteiras são quase inexistentes. É possível compreender que podem explicitar as 

interações infantis com o meio social.  

Figura 1 – Entre letras, números e desenhos. 

  
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
 É um tipo de situação de aprendizagem inicial que pode contribuir para o 

entendimento do sistema de escrita na medida em que chama a atenção da criança 

para as diferenças entre estes caracteres. Trata de um aspecto relevante neste 

processo, pois: “[...] a construção de qualquer sistema de representação envolve um 

processo de diferenciação dos elementos e relações reconhecidas no objeto a ser 

apresentado e uma seleção daqueles elementos e relações que serão retidos na 
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representação”. (FERREIRO, 1985, p. 10). 

 

3.2 – Alfabeto – letras maiúsculas 

 

Propiciar o contato das crianças com o alfabeto é um passo importante para a 

compreensão da língua escrita. E é este tema que está presente na segunda atividade 

que iremos analisar. Na primeira imagem, o alfabeto é apresentado por meio de letras 

maiúsculas - as consoantes de cor preta e as vogais de cor vermelha.  A imagem 

seguinte solicita que a criança escreva o alfabeto nos espaços em branco. A pergunta 

que fazemos é: o que a criança pode aprender com esta atividade? 

 

Figura 2 – Alfabeto em letras maiúsculas. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Para a maioria dos casos pode significar um contato inicial da criança com a 

sequência alfabética, o que pode permitir um olhar sistematizado para o modo de 

apresentação dos caracteres: qual é a primeira letra, depois dela virá qual, que letras 

já são familiares, dentre outros aspectos. É uma aprendizagem fundamental, uma vez 

que: “Aprender as letras do alfabeto é o primeiro passo a ser dado pelos aprendizes 

do sistema alfabético-ortográfico de escrita”. (MALUF, 2015, p. 311).  

No entanto da forma como está proposta pode representar uma simples 

atividade de transcrição, prática muito presente na rotina da alfabetização em que o 

verbo escrever é considerado pela docência como sinônimo de copiar, um resultado 

que delonga a compreensão da escrita. Uma das concepções docentes sobre como 

as crianças aprendem a ler e escrever (FERREIRO, 1985). 
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3.3 – Nome próprio  

 

A terceira atividade analisada diz respeito ao trabalho pedagógico com o nome 

das crianças na alfabetização. Uma possibilidade de aprofundar as palavras estáveis 

no início da escolarização, seja pelo sentido e importância identitária ou ainda porque 

podem grafar essa palavra antes mesmo de dominarem a base alfabética, uma 

proposta significativa para o/a aprendiz.  

Figura 3 – O nome próprio como tema de aprendizagem. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Propor o estudo do sistema de escrita a partir dos nomes das crianças na 

alfabetização, “[...] é uma boa situação para trabalhar com modelos, uma vez que 

informa sobre as letras, a quantidade, a variedade, a posição e a ordem delas [...]”. 

(BRASIL, 1999, p. 74-75). Constitui uma atividade preparatória para a visualização 

desta palavra portadora de significados importantes e que pode ser acrescida pela 

pesquisa junto aos familiares de sua origem.  

Em termos gerais, analisamos que as atividades impressas que têm sido 

disponibilizadas às famílias por si só não asseguram o ensino e as aprendizagens.  

Vale ressaltar que ninguém estava preparado para essa realidade, tão pouco os 

familiares responsáveis pelas crianças e os docentes da rede de ensino municipal de 

Ji-Paraná que não receberam formação para esse contexto de uma educação não 

presencial na pandemia.  

Nesta direção, os desafios de um fazer pedagógico consistente são muitos, há 

outros elementos e demandas que devem ser considerados. Os materiais de apoio 
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por exemplo, necessários nas atividades didáticas de alfabetização como por 

exemplo: cola, massinha, papel kraft, papel colorido, tintas guachê, lápis de cor, 

alfabeto móvel, alfabeto fixo, jogos pedagógicos, giz de cera, material dourado, jogos 

pedagógicos, dentre outros foram completamente desconsiderados pelo poder 

público.  

A afirmação de que é responsabilidade das familias custear estas despesas 

pode significar desobrigação do poder público com suas responsabilidades. E, 

principalmente se considerarmos as consequências socioeconômicas da Covid-19 na 

economia dessas famílias, o agravamento e redução da renda familiar com aumento 

da taxa de desemprego, fome e entre outros fatores (BRASIL, 2020).  

Observamos que o papel do sujeito familiar mediador é fundamental. É a 

pessoa que vai fazer a leitura e explicar a atividade para a criança fazer. E, talvez 

neste quesito mais um elemento da desigualdade social pode emergir: será que todas 

as crianças brasileiras dispõe de alguém na família que pode assumir esta tarefa? 

Que tem tempo, saberes e disponibilidade para tal? Possivelmente não. 

Todos estes aspectos demandam das instituições de ensino um olhar e um 

fazer cuidadoso para as propostas de garantia dos direitos e objetivos de 

aprendizagem das crianças neste momento a fim de minimizar os impactos da 

pandemia na educação. 

Para isso é necessário não só o planejamento das atividades pelos docentes 

deve-se também considerar a realidade pedagógica individual de cada estudante. 

Significa pensar e materializar as adaptações e acompanhamento necessários, bem 

como uma escrita acessível ao entendimento das famílias. Há necessidade da escola 

estabelecer comunicação periódica com as famílias por meio de diferentes recursos 

(telefone e aplicativo de WhatsApp) com a finalidade de tirar dúvidas das crianças, 

suporte pedagógico e para as orientações com os responsáveis. 

 

Considerações finais 
 

Os estudos realizados no Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia 

(GPEA) através da Linha de Pesquisa de Alfabetização & Cultura mobilizaram a 

elaboração deste texto, resultante de uma investigação em curso. O objetivo principal 

foi compreender como está ocorrendo o processo de aprendizagem inicial de escrita 

em tempos de pandemia através de análise de atividades do ensino remoto. Esta 
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atividade exigiu a adoção da pesquisa documental viabilizada por um conjunto de 

atividades pedagógicas realizadas por uma criança do 1º ano do Ensino Fundamental 

de uma escola de Ji-Paraná, estado de Rondônia.  

A crise sanitária surgida em março de 2020 provocou múltiplas ações de 

segurança individual e coletiva com impactos para a educação brasileira. A 

autorização do Ministério da Educação para as aulas remotas repercutiram em todo o 

país e foi este contexto que desencadeou o estudo com foco no processo de 

alfabetização. 

Nesta direção, a rede de ensino municipal de Ji-Paraná e os docentes das 

escolas tiveram que atender minimamente as demandas e realidades das famílias e 

por isso as atividades passaram a ser planejadas semanalmente pelos docentes para 

posterior disponibilização às crianças através de cópias impressas em formato de 

apostilas e distribuídas as famílias. 

Assim as crianças em idade escolar matriculadas no ensino fundamental, que 

estão no ciclo de alfabetização e que não possuíam estrutura tecnológica passaram a 

receber as atividades escolares em casa pelas mãos de seus pais e ou responsáveis. 

Estes por sua vez, tiveram que assumir mais um compromisso: o de acompanhar esse 

processo de alfabetização (não presencial) de seus filhos/as em casa.  

Notamos que o ensino remoto da rede municipal de Ji-Paraná foi bastante 

limitado no que se refere às crianças e familias mais vulneráveis, o que evidenciou 

ainda as desigualdades sociais: de um lado crianças e famílias com acesso a 

estruturas tecnólogicas digitais e de outro, as crianças que tinham apenas o papel 

(apostilas), lápis e borracha. 

Em relação às aprendizagens, a análise de três atividades escolares 

produzidas no ensino remoto deu pistas a respeito de como a rotina sobre o sistema 

de escrita tem se estabelecido. Observamos aproximações das atividades com as 

concepções construtivistas na medida em que propiciam exercícios de leitura e 

momentos de reflexão sobre a linguagem. Por outro lado ainda persiste a prevalência 

da cópia tratada equivocadamente como escrita, uma evidente oposição às 

possibilidades de desenvolvimento do pensamento sobre a língua escrita. 

Tanto Ferreiro como Ana Teberosky (1989) evidenciam a importância da escrita 

espontânea nas produções infantis. Ambas criticam veementemente os métodos 

tradicionais de ensino da leitura e da escrita na alfabetização, em que há uma 

verdadeira escrita inibida, pois utilizam a cópia como ferramenta indispensável. Em 
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função disso, as atenções didático-pedagógicas docente estão direcionadas apenas 

para os aspectos gráficos (traçados/grafias) realizados pelas crianças, e com isso 

ignora-se os aspectos construtivos (descartando totalmente as valiosas tentativas e 

produções de escritas infantis espontâneas e suas hipóteses).  

A intenção é prosseguir o referido estudo de modo a entender a progressão 

das aprendizagens na alfabetização mesmo em um contexto tão adverso e com 

desigualdades sociais tão escancaradas e pouco enfrentadas pela gestão pública. 

Uma situação que permite lembrar as lições freireanas de que é preciso continuar 

insistindo na busca por “ser mais”. 
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Resumo: Os recursos educacionais vem sendo cada vez mais usados no ensino-
aprendizagem. Um deles é a plataforma Google Workspace For Education (2020). 
Neste trabalho, nos dedicamos a uma das  suas ferramentas, o Google Classroom, 
para analisarmos as vantagens e desvantagens do uso da mesma no Ensino Superior. 
A metodologia usada foi qualitativa e investigativa, com aplicação de um questionário 
semiestruturado via formulário eletrônico, disponibilizado para os professores em 
atuação no ensino superior, da região do Triângulo Mineiro. Tivemos 33 respostas no 
formulário, 13 consideradas elegíveis, e a maioria informou utilizar grande parte das 
ferramentas da plataforma, tendo conhecimentos avançados sobre ela, conforme a 
sua opinião pessoal, destaca-se que a maioria citou pontos positivos do uso da 
ferramenta. Portanto, conclui-se que há mais pontos positivos em relação ao uso da 

                                                      
4 Texto apresentado originalmente como trabalho completo no VIII Encontro de Práticas Docentes, Junho 2021 
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ferramenta Google Sala de Aula no ensino superior, do que negativos, e a ferramenta 
vem aprimorando recursos para facilitar o dia a dia de professores e alunos. 
Palavras-chave: G-Suíte, Google Sala de aula, Recursos Digitais, Ensino 
Aprendizagem. Relação professor-aluno. 
 
Abstract: Educational resources have been increasingly used in teaching-learning. 
One of them is the Google Workspace For Education platform (2020). In this work, we 
dedicate ourselves to one of its tools, Google Classroom, to analyze the benefits and 
disadvantages of using it in Higher Education. The methodology used was qualitative 
and investigative, with the application of a semi-structured questionnaire via electronic 
form, made available to teachers working in higher education in the Triângulo Mineiro 
region. We had 33 responses on the form, 13 were chosen, and most informed that 
they use most of the platform's tools, having advanced knowledge about it, according 
to their personal opinion, it is noteworthy that most cited positive points of using the 
tool. Therefore, it is concluded that there are more positive points in relation to the use 
of the Google Classroom tool in higher education than negative ones, and a tool has 
been improving resources to facilitate the daily lives of teachers and students. 
Keywords: G-Suite, Google Classroom, Digital Resources, Teaching Learning. 
Teacher-student relationship. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia educacional é uma área que estuda as oportunidades e as 

possibilidades do uso das tecnologias vinculada às proposições de ensino e de 

aprendizagem. A perspectiva limitada de caderno, lápis, giz e quadro negro vem 

mudando ao longo do tempo e a inserção de recursos educacionais no processo de 

conhecimento de todos os níveis e modalidades de educação vem tomando 

proporções cada vez maiores.  

Dentro dessas tecnologias digitais educacionais, temos a plataforma Google 

Workspace For Education (2020), antiga plataforma G-Suíte, que atualmente possui 

mais de 20 ferramentas utilizadas em escolas públicas e privadas, em várias regiões 

do Brasil e do mundo. Neste trabalho, nos dedicamos a uma dessas ferramentas, o 

Google Classroom, que foi incorporado à esta, em 2014 e possui vários recursos 

extremamente dinâmicos que permitem a colaboração e comunicação entre usuários. 

Nosso principal ofensor no ensino público é a falta de recursos, seja ele a 

limitação física, utilização da internet restrita e a maior parte dos professores e alunos 

terem dificuldade em interagirem com sistema operacional fornecido às escolas. Neste 

caso, o nosso objetivo com este trabalho é analisarmos as vantagens e desvantagens 

da utilização do Google Sala de Aula no Ensino Superior. Aqui nós  propomos a 
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discutir o uso do Google Sala de Aula como objeto de apoio ao ensino, destacando os 

benefícios do seu uso em sala de aula para otimizar a dinâmica das aulas e também 

de tarefas extra curriculares no ensino superior, aumentando a interatividade entre 

professor e aluno.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para podermos tratar das vantagens e desvantagens da plataforma proposta 

de investigação (Google Sala de Aula), necessitamos compreender como ela surgiu e 

como teve destaque no mercado educacional digital. 

2.1 Histórico 

A plataforma, hoje conhecida como Google Workspace for Education 

Fundamentals, é uma plataforma gratuita do Google, que possui várias ferramentas 

voltadas para o ensino. Quando foi lançado, em 2006, ela possuía o nome de “G-Suite 

for Education”, e a algum tempo, a plataforma foi ampliada, com a inserção de várias 

outras ferramentas, tais como Docs, Page Creator, Forms, Calendar, Gmail, Groups, 

Meet, Jamboard, Slides e Vault. 

A adesão à plataforma é gratuita, e tanto escolas quanto instituições de ensino 

superior poderão solicitar através da página oficial, onde terão que se inscrever, 

preenchendo alguns campos, com os dados da instituição. Como forma de critério de 

qualificação, a instituição precisa ser credenciada formalmente e reconhecida pelo 

governo (MEC) para emitir certificações de ensino superior aprovadas em âmbito 

nacional ou internacional. Após a aprovação da inscrição, a instituição poderá acessar 

o Google Admin Console para verificar a propriedade do domínio (se tiver inscrito um 

domínio em uso) e configurar os serviços para os usuários. 

 Essa plataforma pode ser utilizada pelos educadores que tenham o intuito de 

ter em suas aulas métodos de ensino mais tecnológicos e, também, pelos alunos que 

se beneficiam do aprendizado mais dinâmico. Os benefícios também estão 

relacionados à praticidade e otimização de tempo para ambas as partes. 

Uma informação muito importante, o Google Sala de Aula possui limitação de 

acessos em questão de usuários e perfil de conta, conforme descrito em site oficial: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_na_educa%C3%A7%C3%A3o
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Quadro - Indicadores de acesso de acordo com o perfil do usuário 

Atividade ou recurso 
Conta do Google 

Workspace ou escolar 
Conta do Google 

pessoal 

Professores por turma 20 20 

Participantes da turma  (alunos e 
professores) 

1.000 250 

De quantas turmas você pode 
participar 

1.000 100 no máximo, 30 por dia 

Quantas turmas você pode criar Sem limite 30 por dia 

Quantos convites para participantes 
da turma você pode enviar 

500 por dia, por professor 100 por dia, por professor 

Responsáveis por aluno 20 Recurso não disponível 

Visibilidade do endereço de e-mail Sem limite Recurso não disponível 

Tópicos por turma 100 100 

Fonte: Google (2021). 

Cerca de 120 milhões de alunos e professores utilizavam o Google for 

Education no mundo. No entanto, devido à pandemia do COVID-19, calamidade que 

levou a paralisação de inúmeras atividades diárias e principalmente das aulas 

presenciais em todo o planeta, o uso das ferramentas digitais foi largamente ampliado 

de 2020 até o presente ano.  

A Google juntamente com o Instituto de Tecnologia da Informação para 

Educação, da UNESCO, lançaram o projeto, Ensine em Casa, dentro da plataforma 

Google for Education, que é uma central de informações para apoiar professores, 

contendo dicas e treinamentos em vídeos. Percebemos a preocupação em 

estabelecer a interação virtual entre a escola e os alunos foi uma preocupação geral, 

no intuito de diminuir os prejuízos obtidos com a paralisação das aulas (MUNDO 

Conectado, 2020).  

Hoje existem os Grupo de Educadores Google (GEG) que atendem 

mundialmente. Na página oficial do Google For Education, existe a Central de 

Professores, onde há a opção de Cursos de Treinamento - que oferece treinamento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
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online gratuito para educadores, promovendo a aprendizagem contínua, capacitando 

e certificando professores nos níveis 1 e 2. Para a certificação, é necessário fazer o 

exame e contribuir com uma taxa em dólar. É disponibilizada, ainda, a possibilidade 

de participar dos encontros gratuitos virtuais regionais, nacionais e internacionais 

ministrados por Educadores Google certificados. 

2.2 Vantagens e desvantagens no uso do Google Sala de Aula 

Diniz et al. (2018), traz em seu trabalho uma investigação sobre o uso do 

Google Sala de Aula em uma disciplina na Faculdade de Pará de Minas  - FAPAM. 

Ele traz a descrição das funções da ferramenta Google Classroom, tais como: 

sincronização com outras ferramentas (como Gmail, que envia chave de acesso 

correspondente à sala e notificações de atividades para todos os participantes sobre 

cada tópico criado); Drive, onde são armazenados os arquivos; Google Apresentação; 

Planilhas; Docs; Agenda; Meet; dentre outros. Citam a possibilidade de compartilhar 

documentos, criar tarefas e propor discussões de maneira prática, organizar aulas em 

formato de tópicos sendo possível compartilhar diferentes tipos de arquivos como 

texto, áudio, vídeo, links, dentre outros. Dentre as vantagens são apontadas: 

segurança, pois não faz uso dos conteúdos e dados de alunos; não possui 

propagandas e anúncios; possui interface intuitiva e de fácil configuração, facilitando 

a organização de materiais; dispensa o uso de papel e contribui com meio ambiente; 

possui mural de comentários que possibilita interação e estabelecimento de prazos e 

horários para entrega das atividades. E suas desvantagens são: como pré-requisito 

do uso de internet para acesso ao conteúdo; sendo necessário validar antes da 

implantação, avaliar se todos os alunos dispõem de conexão de internet. De acordo 

com a pesquisa realizada, 91,7% dos entrevistados preferem a ferramenta Classroom 

do que o portal oficial da Faculdade. 

Silva (2018), traz uma discussão interessante sobre o uso do Google 

Classroom em uma disciplina de Pós-Graduação da Universidade Federal de Alagoas. 

Neste mesmo contexto também foi abordado um tema importante, que é o uso de 

Metodologias Ativas de Ensino - Aprendizagem, que tem como característica: o 

aprender fazendo; o aluno é o centro do processo de ensino e aprendizagem; e o 

professor fica com à condição de mediador, dando mais autonomia para estes alunos, 

buscando inovação, gerando reflexões e problematização dentro da realidade. Nesse 
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sentido o Google Classroom permite que todas essas características sejam colocadas 

em prática, tanto pelo professor quanto pelos alunos. 

Moreira et al. (2021), na VI Conferência Ibérica de Inovação na Educação com 

TIC, em Portugal,  citam um estudo de caso referente ao uso do Ambiente Virtual 

Classroom no Ensino Superior, em relação à modalidade de ensino mista (ensino 

presencial complementada por plataformas de aprendizagem eletrónica e outras 

tecnologias de aprendizagem). Com este trabalho, eles destacaram a importância do 

uso de ferramentas que complementem o processo de ensino e  aprendizagem na 

atual sociedade, onde há a geração Z (nativos digitais). Neste relato são descritos a 

estrutura, recursos e pontos positivos citados anteriormente nos outros artigos. 

2.3 Características do Ensino Superior 

Este estudo tem como escopo o ensino superior, que se caracteriza como um 

terceiro nível dentro do sistema educacional, referindo-se a educação realizada em 

universidades, faculdades, escolas superiores ou outras instituições que conferem 

graus acadêmicos ou diplomas profissionais.  

As instituições de ensino superior no Brasil são compostas por modalidades, 

sendo elas: 

● Cursos sequenciais (formação técnica e profissional a curto prazo); 

● Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Graduação Tecnológica); 

● Pós-graduação (composta pelos níveis de especialização e MBA 

conhecidos como, pós-graduação lato sensu, e também a pós-graduação 

stricto sensu que entende-se por programas de Mestrado e Doutorado para 

diplomados em cursos superiores de graduação); 

Dentre as instituições de ensino superior, existem dois modelos: públicas 

(criadas e mantidas pelo poder público nas três esferas - federal, estadual e 

municipal), ou privadas (criadas e mantidas por pessoas jurídicas de direito privado, 

com ou sem fins lucrativos) - (MINISTÉRIO, 2018). 

 Diante da contextualização e da situação problema apresentados,  

descreveremos como foi desenvolvida a metodologia. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_acad%C3%A9mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sequencial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gradua%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Especializa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutorado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_privado
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3 METODOLOGIA 

Realizou-se a aplicação de um questionário semiestruturado, via formulário 

eletrônico para coleta de dados, disponibilizado para os professores em atuação no 

ensino superior da região do Triângulo Mineiro, garantindo-lhes anonimato (conforme 

modelo em anexo). Aqui eles serão nomeados como P1 (professor 1) e assim por 

diante. O formulário foi dividido em duas sessões, a primeira procurou trazer o perfil 

do professor, a segunda sobre suas impressões a partir da utilização do Google Sala 

de Aula como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. 

A Figura 1 apresenta a apresentação do questionário encaminhado, onde é 

explicitado o objetivo da pesquisa. 

Figura 1 - Apresentação da pesquisa

 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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 A primeira parte do questionário é utilizada para a caracterização do 

respondente, com os seguintes questionamentos: i) Você é professor em Curso 

Superior?; ii) Qual sua idade?; iii) Em qual município está localizada a instituição que 

atua?; iv) Qual sua área de atuação?; v) Qual tipo de instituição você trabalha?; vi) 

Qual faixa etária de seus alunos?; vii) Utiliza ou já utilizou a ferramenta Google Sala 

de Aula?.  

E a segunda parte é relativa à utilização do Google Sala de Aula por parte do 

respondente. Inicialmente são duas questões com opções de seleção e em seguida 

três questões abertas em que solicita a sua opinião. 

A Figura 2 apresenta a questão sobre alguns recursos disponíveis no ambiente 

e pergunta quais eles utilizam no seu cotidiano. 

 

Figura 2 - Questão sobre recursos utilizados no ambiente 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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A partir dos dados coletados foi efetuado o levantamento e a análise das 

vantagens e desvantagens do uso do Google Sala de Aula pelos docentes, 

identificando o impacto dessas na decisão metodológica dos mesmos. Por fim, 

analisamos e propomos sugestões para facilitar o uso da ferramenta por parte dos 

docentes. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de disponibilização do formulário (21 dias) tivemos 33 

participantes que enviaram respostas, destes, 20 foram desclassificados por não 

possuírem os critérios elegíveis: 10 não são atuantes no Ensino Superior, 4 não são 

da região do Triângulo Mineiro, e 6 não utilizam a ferramenta de estudo desta análise. 

Sendo assim, somente 13 professores tiveram respostas dentro dos critérios elegíveis 

para serem considerados nesta pesquisa. 

Dos 13 participantes elegíveis, 12 atuam em instituições públicas e apenas 1 

em instituição privada. A idade dos participantes é mista, a maioria (38%) possui “entre 

40 e 50 anos”, 31% possui “entre 30 e 40 anos”, 15% “entre 50 e 60 anos”, 8% “até 

30 anos” e “acima de 60 anos” também 8%. 

Referente a cidade de atividade dos participantes, todos lecionam em 

Uberlândia. Em relação à área de atuação dos mesmos, tivemos respostas bem 

variadas, onde 31% são da área de Ciências Exatas e da Terra, 23% de Ciências 

Humanas, 15% das Ciências Sociais, 15% da área de Engenharia/Tecnologia, 8% são 

das Ciências Agrárias e 8% são de Letras/Artes. 

Quando questionamos a faixa etária dos alunos, para os quais estes 

professores lecionam, tivemos 46% “até 30 anos”, 18% “de 30 a 40 anos”, 18% “de 

40 a 50 anos”, 11% de “50 a 60 anos” e 7% “acima de 60 anos”. 

Seguindo para a segunda parte do questionário, os participantes responderam 

questões específicas sobre a ferramenta Google Sala de Aula e a sua utilização. A 

primeira questão foi em relação aos recursos do Google Sala de Aula já utilizados 

pelos professores, onde: 

●  21% informaram que utilizaram o recurso “Criou e gerenciou turmas, 

atividades e notas on-line sem usar papel”; 
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●   21% utilizaram o recurso “Adicionou materiais e atividades, como vídeos do 

YouTube, uma pesquisa em um arquivo do Formulários Google e outros 

itens do Google Drive”; 

●  21% disseram que “Utilizou o mural da turma para postar avisos e incentivar 

a participação dos alunos com discussões baseadas em perguntas”; 

●   20% afirmaram que já “Utilizou vídeo chamada com Google Meet.”; 

●   13% responderam que “Utilizou a área de feedback em tempo real”; 

e por fim, 3% responderam que já “Convidou pais e responsáveis para se 

inscreverem em resumos por e-mail com as próximas atividades e os trabalhos 

pendentes dos alunos”. 

A segunda pergunta foi de opinião pessoal, e foi referente ao nível de 

conhecimento dos participantes, sobre os recursos da ferramenta Google Sala de 

Aula. Conforme a Figura 3, a maioria dos participantes respondeu que possui nível 

avançado de conhecimento: 

 Figura 3. Nível de conhecimento quanto aos recursos do Google Sala de Aula 

 

  

 

 

           Fonte: Autoria própria (2021). 

A terceira pergunta foi uma questão aberta, onde os participantes eram livres 

para descrever quais as vantagens do uso da ferramenta, conforme a sua opinião. 

Dentre todas as respostas, destacamos a fala do participante P2: “Ter toda a 

comunicação assíncrona, as atividades e os materiais no mesmo lugar. Isto facilita 

para os alunos na organização de seus estudos”. 

Ainda nas respostas desta questão, a maioria dos participantes apontaram, 

como benefício do uso da ferramenta, a organização e gerenciamento de atividades, 
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colaboratividade e sincronização com outras ferramentas da plataforma Google 

Workspace for Education, o que propõe otimização do tempo deles. Outra vantagem 

citada foi a redução maciça de papel e a possibilidade de gravar as aulas com 

segurança respeitando padrões éticos. 

Na quarta pergunta aberta, solicitamos a opinião dos participantes, sobre as 

desvantagens de utilizar o Google Sala de Aula, e tivemos respostas curtas como a 

do participante P1 e P7, respectivamente: “não vejo” e “não me lembro”. Também 

tivemos respostas que mostravam o desconhecimento dos recursos da ferramenta, 

como a do participante P2: “Poderia apresentar alguns recursos adicionais, tais como 

uma ferramenta do tipo fórum”. Neste caso, apontamos o desconhecimento da 

funcionalidade do “Mural da ferramenta” que tem opções de comentários, individuais 

ou públicos, abaixo de todas as atividades postadas pelo professor. 

Outro ponto a ser observado é a falta de capacitação de professores e alunos 

para utilização da ferramenta conforme apontamento dos participantes P4 e P6 

respectivamente: “Alguns alunos sentem dificuldade de acesso e utilização da 

ferramenta” e “Alguns alunos têm dificuldade em usar muita variedade de conteúdo”. 

Podemos citar ainda algumas respostas à esta pergunta, onde os participantes 

fizeram comparação da plataforma Google for Education, com outras ferramentas 

utilizadas como é o caso dos participantes P5 e P11: “Não tem questões diferentes 

tipos de questões fechadas como o Moodle”; e "Comparado a que? Se for a aula 

presencial é a falta do convívio que permite melhor entendimento das dificuldades e 

potencialidades dos discentes. Em relação a outro AVA, o google ganha de todos.”. 

A última pergunta foi relacionada aos recursos que poderiam ser melhorados 

na ferramenta, houveram apontamentos pelos participantes P2 e P3 respectivamente 

referentes ao ambiente virtual: “vou falar do ambiente, que poderia ter mais 

alternativas de organização e distribuição dos conteúdos.” e “O ambiente é muito 

intuitivo, fácil de usar. Poderia melhorar a aba atividades, permitir a personalização do 

ambiente”, outros não se manifestaram, como P4 e P6 que responderam: “Acredito 

que nenhum!” e “Nenhum”. E outros, como P7 e P11, por exemplo, fizeram 

comentários extremamente importantes: “Poderia ter o recurso de legenda simultânea 

para ajudar os alunos com deficiência auditiva (no momento tem apenas em inglês)." 

e “Sistema de aviso e de resposta aos comentários dos alunos que tem bugs. Poderia 

ter no meet ferramenta de edição e possibilidade de ter controle de quem assistiu os 
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vídeos ou não." Outros comentários, foram apontamentos sobre as opções de 

configuração e personalização da ferramenta Google Sala de Aula. 

Diante os posicionamentos apresentados, podemos destacar que alguns 

professores demonstram resistência com relação ao uso das ferramentas digitais,  já 

outros docentes acreditam que o computador é uma ferramenta essencial para a 

educação, favorecendo a assimilação de conceitos pedagógicos necessários à 

construção de competências e habilidades que devem ser desenvolvidas na 

educação. 

Em se tratando de inovação tecnológica, 

Os recursos atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a multimídia, a 
Internet, a telemática, trazem novas formas de ler, de escrever e, portanto, 
de pensar e agir. O simples uso de um editor de textos mostra como alguém 
pode registrar seu pensamento de forma distinta daquela do texto manuscrito 
ou mesmo datilografado, provocando no indivíduo uma forma diferente de ler 
e interpretar o que escreve, forma esta que se associa, ora como causa, ora 
como consequência, a um pensar diferente (FRÓES, 2010). 

A inovação tecnológica dentro da sala de aula deveria ser sinônimo de 

qualidade, ampliando possibilidades de ensino - aprendizado, tanto para o professor, 

quanto para o aluno e, na prática, deveria consistir no aprimoramento do processo 

educacional e na capacitação de profissionais para o uso da mesma.  

 O computador não irá substituir o professor, pois é uma ferramenta de 

mediação educacional, com a função de estimular a aprendizagem e desenvolver a 

construção do conhecimento.  

Isso fica claro nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em relação à 

inserção do computador e de outras tecnologias na escola. 

A discussão sobre a incorporação das novas tecnologias na prática de sala 
de aula é muitas vezes acompanhada pela crença de que elas podem 
substituir os professores em muitas circunstâncias. A tecnologia traz 
inúmeras contribuições para a atividade de ensino e para os processos de 
aprendizagem dos alunos, mas não substitui o professor e, muito menos, o 
processo criativo do próprio estudante, na produção do conhecimento. O 
professor continua sendo quem planeja e desenvolve situações de ensino a 
partir do conhecimento que possui sobre o conteúdo, sobre os processos de 
aprendizagem, sobre a didática das disciplinas e sobre a potencialidade da 
ferramenta tecnológica como um recurso para a aprendizagem... é sempre o 
professor quem define quando, por que e como utilizar o recurso tecnológico 
a serviço do processo de ensino e aprendizagem. O professor é sempre o 
responsável pelos processos que desencadeiam para promover a construção 

de conhecimentos, e nesse sentido é insubstituível”. (PCNs, 1998, p. 155). 

Um dos entraves na educação Brasileira, atualmente  neste momento 

pandêmico, é a capacitação de professores.. Vemos vários cursos sendo 
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disponibilizados de forma online para capacitação de professores e, mesmo assim, a 

adesão ainda é baixa por inúmeros fatores. 

 De acordo com Moran (1999), há várias dificuldades para mudar a educação: 

As mudanças na educação dependem, em primeiro lugar, de termos 
educadores maduros intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, 
entusiasmadas, abertas, que saibam motivar e dialogar. Pessoas com as 
quais valha a pena entrar em contato, porque dele saímos enriquecidos.   
O educador autêntico é humilde e confiante. Mostra o que sabe e, ao mesmo 
tempo, está atento ao que não sabe, ao novo. Mostra para o aluno a 
complexidade do aprender, a nossa ignorância, as nossas dificuldades. 
Ensina, aprendendo a relativizar, a valorizar a diferença, a aceitar o 
provisório. Aprender é passar da incerteza a uma certeza provisória que dá 
lugar a novas descobertas e a novas sínteses ( p.2). 

Podemos observar alguns pontos no resultado da pesquisa que chamaram 

atenção. A grande maioria diz ter nível avançado de conhecimento referente à 

ferramenta Google Sala de Aula, mas quando descrevem pontos de melhoria, como 

“Fórum” por exemplo, vimos que este recurso já é existente com nome de “Mural”, 

porém não tem o campo avaliativo, como é indicado em outros AVAE, e a 

possibilidade de responder diretamente à comentários. 

Outro ponto na última questão é “expandir para todos os usuários todas as 

funcionalidades”, essa opção descaracterizaria a hierarquia dentro da própria 

instituição. O administrador tem a função de liberar o acesso aos coordenadores e 

professores, o professor irá acessar e montar suas turmas, dividi-las de forma livre, 

montar atividades, se quiser até deslocá-las para outras turmas e assim por diante. 

Desta forma, o aluno poderá acessar aulas gravadas no Meet e responder suas 

atividades, seja no Google Docs, Forms, Apresentações, Jambord etc. com datas pré 

estabelecidas de entrega. Por este motivo não se faz necessário expandir funções a 

todos os usuários. 

As Tecnologias Digitais da Informação e Educação (TDIC) estão se tornando 

cada vez mais presentes em nosso cotidiano, há vários recursos disponíveis no 

mercado, mas é indispensável a formação para uso das mesmas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tecnologia é algo presente na vida de professores e alunos, seja através do 

smartphone, smart tv e até mesmo no próprio computador pessoal, neste momento 

pandêmico, onde não podemos estar presencialmente em sala de aula a tecnologia 
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nos possibilita a aproximação, através de videoconferências que tenta reproduzir esse 

ambiente de forma virtual. 

A partir dos dados descritos neste documento, concluímos que a ferramenta 

Google Classroom, ou Google Sala de Aula, está ganhando espaço no meio 

educacional no ensino superior. No período de 7 anos no mercado, a ferramenta já 

recebeu diversas atualizações e vem melhorando constantemente. Seus recursos, na 

maioria das vezes, são intuitivos com interface simples e clara. 

Com base nos dados de pesquisa, podemos observar que, mesmo com as 

facilidades que a ferramenta possa trazer para o âmbito acadêmico, existe a 

necessidade de um maior preparo dos docentes para a utilização da mesma. 

Portanto, é possível concluir que em geral há mais pontos positivos em relação 

ao uso da ferramenta Google Sala de Aula no ensino superior, do que negativos, como 

mostra a análise dos dados levantados neste trabalho e artigos presentes na literatura. 

A ferramenta vem aprimorando recursos para facilitar o dia a dia de professores e 

alunos. 

Reconhecemos que neste trabalho o referencial teórico poderia ter sido mais 

abrangente, e as funções da ferramenta Google Sala de Aula poderiam ser mais 

detalhadas, ponto que pode ser explorado em trabalhos futuros sobre este tema. 
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Resumo 
O presente trabalho trata do relato de experiência de uma estudante do Curso de 
Licenciatura  em Química da Universidade Federal de Roraima, que foi participante 
do Programa Residência Pedagógica (PRP) em duas Escolas Públicas da cidade de 
Boa Vista-RR, onde têm por objetivo principal utilizar didaticamente metodologias de 
ensino de química para  alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio, tais como: aplicação 
de aulas práticas, realização e  acompanhamento de projetos e aplicação de aulas de 
reforço em horários opostos. Com o  início da pandemia causada pelo Covid-19, a 
metodologia passou a ser à utilização de meios tecnológicos (vídeos, salas virtuais, 
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etc) para ensinos á distância. Os alunos tinham as aulas assícronas e aulas sícronas, 
com o objetivo de fortalecer o aprendizado e também tirar as  possíveus dúvidas das 
atividades. As aulas eram sempre conciliadas a química com os  assuntos da física. 
O Programa Residência Pedagógica contribuiu para o aperfeiçoamento da formação 
acadêmica, evidenciando a importância de o discente diversificar as práticas 
pedagógicas e a capacidade de elucidar temas propostos em sala de aula. A 
experiência  vivenciada permitiu conhecer a eficácia dos eventos realizados na escola 
e das aulas práticas e  também seu papel importante com o conhecimento 
compartilhado.   
Palavras-chave: Ensino de Química; Interdisciplinaridade; Aulas Práticas; 
Educação à distância; Estágio. 
 
Abstract 
This paper deals with the experience report of a student of the Licentiate Degree in 
Chemistry at the Federal University of Roraima, who participated in the Pedagogical 
Residency Program (PRP) in two Public Schools in the city of Boa Vista-RR, where 
their main objective is didactically use chemistry teaching methodologies for 1st and 
2nd year high school students, such as: application of practical classes, 
implementation and monitoring of projects and application of reinforcement classes at 
opposite times. With the beginning of the pandemic caused by Covid-19, the 
methodology became the use of technological means (videos, virtual classrooms, etc.) 
for distance learning. Students had asynchronous classes and synchronous classes, 
with the aim of strengthening learning and also answering any possible doubts about 
the activities. The classes were always reconciled chemistry with physics subjects. The 
Pedagogical Residency Program contributed to the improvement of academic training, 
highlighting the importance of the student diversifying pedagogical practices and the 
ability to elucidate themes proposed in the classroom. The lived experience allowed 
us to know the effectiveness of events held at the school and practical classes, as well 
as their important role with shared knowledge. 
Keywords: Chemistry Teaching; Interdisciplinarity; Practical classes; Distance 
education; Internship. 

 
INTRODUÇÃO 

O aprendizado da Química requer um grande número de informações, 

fórmulas, números e conceitos. Ensinar Química se mostra cada vez mais desafiador, 

a BaseNacional Comum Curricular (BRASIL, 2021) recomenda que seja necessário 

fazer com que os alunos  exercitem a curiosidade intelectual e recorra à abordagem 

própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica etc (VOIGT, 

2019)”.  

O presente relato trata a experiência obtida na Residência Pedagógica, através 

dos programas de concessão 88887.280731/2018-00 UFRR- MULTIDISCIPLINAR 

(Física e Química) que teve vigência no período de 01/03/2019 à 31/01/2020 e 

concessão 88887.514790/2020-00 (Migrado - EB) do Edital: PROGRAMA 
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 2020 do Projeto: UFRR - Física, Química – 13704 com 

início da vigência  em 01/10/2020 e término da vigência previsto para 31/03/2022. A 

participação no primeiro  programa de Residência Pedagógica se deu nas Escolas 

Estadual Profª Ana Libória sob a supervisão da professora Maria Meides da Silva 

Lucena Leitão. A participação no programa atual foi realizada na Escola Estadual 

Tancredo Neves sob a supervisão da professora Vanici  Pereira Martins Barreto. 

Neste relato será abordado o desenvolvimento da experiência adquirida em ambos 

os Programas Residência Pedagógica, onde são relatados assuntos de química tanto 

na disciplina de química como na disciplina de física (interdisciplinar). 

 

METODOLOGIA 

Nessa seção será abordada a metodologia utilizada no âmbito das escolas 

estaduais: Escola Estadual Profª Ana Libória e Escola Estadual Tancredo Neves, no 

período de 2019 a 2021.  

 

METODOLOGIA UTILIZADA NA ESCOLA ESTADUAL ANA LIBÓRIA 

A metodologia utilizada na Escola Estadual Ana Líbória foi: aulas teóricas 

dialogadas, aulas demonstrativas e aulas práticas. Os assuntos que foram abordados 

foram: cálculo estequiométrico, apresentação das normas de segurança e vidrarias, 

experimentos de combustão, termoquímica, camada de ozônio, efeito estufa, 

aquecimento global e fatores que influenciam na velocidade de uma reação, entre 

outros. Os meios de avaliação foram: trabalhos, provas, participação e exercícios 

avaliativos.  

Na figura 1 mostra o que os alunos fizeram com as orientações dos residentes 

e da preceptora, na figura 1 (A), os estudantes estão apresentando o projeto de 

Recursos Naturais com fotos e maquetes, na figura 1 (B), os alunos estão 

apresentando maquete sobre camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento global 

e na figura 1 (C) estão apresentando com a utilização de lixos recicláveis algumas 

exposições de brinquedos lúdicos. Ao término das apresentações, os residentes 

auxiliaram os alunos na preparação de suas apresentações para o dia da culminância 

do projeto.  
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Figura 1 - Culminância dos projetos: A) alunos apresentando projeto de Recursos Naturais; 

B) alunos apresentando maquete sobre camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento 

global; C) exposição de brinquedos lúdicos com lixos recicláveis. 

  

 

Na figura 2 (A; B; C), os alunos estão realizando seminários sobre alguns 

elementos da tabela periódica, onde os mesmos explicam de forma contextualizada 

e técnica cada elemento químico escolhido.  

Figura 2 – Apresentações de seminários: A) Residente montando a tabela 

periódica; B) Residentes montando a tabela periódica com ajuda de alunos; C) 

Alunos ao término das apresentações.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIA UTILIZADA NA ESCOLA ESTADUAL TANCREDO NEVES 

A metodologia utilizada na Escola Estadual Tancredo Neves foi por meio de 

ensino  à distância (EAD). Foram aplicadas aulas práticas, com os seguintes 

assuntos: termoquímica, teoria cinética dos gases e reações químicas, utilizando-se 

de aplicativos google meet e classroom, You Tube e gravação. Os meios de 

avaliação foram: trabalhos e exercícios avaliativos.  

Durante as reuniões que ocorreram, a distribuição de alguns alunos residentes 

(química) ficou sob a supervisão da professora Vanici. Logo após, os residentes de 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 
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Licenciatura em Física aplicariam aulas de física, e os residentes de Licenciatura em 

Química ficariam responsáveis pela interdisciplinaridade da química dentro dos 

conteúdos abordados na disciplina de física que seriam aplicados nas aulas. Nas 

representações abaixo da figura 3 (A) registra o encontro via google meet com os 

alunos da 2º série do ensino médio, apresentação aos alunos e análise de assunto 

abordado. Já na figura 3 (B) registra um dos encontros entre os residentes e a 

preceptora.  

Figura 3 – Encontro via google meet: A) Apresentação aos alunos e análise de 

assunto abordado; B) encontros entre os residentes e a preceptora para dividir 

as turmas trabalhadas.  

  

Todas as aulas foram aplicadas de forma remotas (EAD), devido à 

pandemia (COVID-19). Esse modelo de ensino foi desafiador e muito importante 

para a formação acadêmica, pois possibilitou um novo conhecimento em relação 

ao ensino por meio tecnológico. 

As aulas aplicadas foram por experimentação, onde o aluno 

acompanhava como uma aula assíncrona. O experimento aplicado foi gravado 

e explicado pelas acadêmicas: Ellen Caroline Silva Lima, Neyla Raquel dos 

Santos e Vanessa Batista da Silva e enviados a professora preceptora para 

análise e posteriormente os alunos do 2ºano do Ensino Médio teriam contato 

com o experimento.  

Fonte: autor (2021). 
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O experimento realizado trouxe interdisciplinaridade entre Química e 

Física, através dos seguintes temas: Termodinâmica, Teoria cinética dos gases 

e Reações Químicas. Os materiais e reagentes utilizados para a produção do 

experimento são: garrafa pet, bolinhas de alumínio feitas com papel alumínio, 

soda cáustica (hidróxido de sódio) e água. Preparou-se uma solução de 

hidróxido de sódio, armazenando na garrafa.  

Em seguida colocaram-se na garrafa, as bolinhas de alumínio como 

mostra na figura 4 (C), fechando a garrafa com uma tampa. Observou-se a 

reação, com formação de gás e aumento de temperatura do sistema (reação 

exotérmica). Na figura 4 (D) representa como aconteceu a liberação do gás 

produzido, que foi o suficiente para expandir a garrafa, fazendo com que sua 

parede se rompesse, produzindo ondas sonoras, dando a impressão de 

explosão. Nas figuras 4 (A; B), as residentes aplicam uma aula teórica para a 

explicação do experimento. Este experimento foi gravado e enviado aos alunos, 

de forma assíncrona. Abaixo, registro do experimento realizado.  

Figura 4 – Aula experimental e teórica: A) As residentes se apresentam e 

iniciam a aula teórica por gravação de vídeo; B) A residente explica a reação 

química envolvida no experimento.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

   
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O Programa de Residência Pedagógica (PRP), iniciado desde 2018, 

demonstraram de forma clara e evidente resultados excelentes e significativos para a 

melhoria do ensino da química na prática e do ensino à distância com 

interdisciplinaridade com a física. Além disso, a contribuição do PRP aproximou as 

experiências de formação inicial e continuada, atribuindo peso equivalente às 

aprendizagens que obtemos na universidade, proporcionando uma oportunidade de 

Fonte: autor (2021). 
 



EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA: TECNOLOGIAS, INCLUSÃO E DESAFIOS 

 

 
47 

colocar em prática tudo o que aprendemos no curso de licenciatura em química. 

A realização do ensino prático correlacionando com o ensino teórico, objetivou-

se com êxito tanto nas aulas aplicadas presencialmente como em aulas à distância, 

os alunos obtiveram um desempenho maior em relação a compreensão dos assuntos 

abordados.  

A participação e a realização do projeto de intervenção pedagógica foram 

importantes no conhecimento compartilhado e no conhecimento abordado por meio 

de métodos de investigação. Os resultados esperados foram alcançados, pois se 

obteve grande participação dos alunos, tanto em questionamentos quanto a questão 

prática dos experimentos.  

 

CONCLUSÃO 

A carga horária obtida com nas duas participações dentro do Programa de 

Residência Pedagógica, teve um total de 414 horas de atividades realizadas, sendo 

que 276 horas foram na Escola Estadual Ana Libória e 138 horas para a Escola 

Estadual Tancredo Neves. A participação no PRP foi muito importante para a 

melhoria dos meus conhecimentos na docência, além de me proporcionar maior 

contato com os alunos que possivelmente eu só teria no fim do curso.   

A realização do Programa de Residência Pedagógica inferiu-se que conhecer 

o ambiente e a realidade escolar é fundamental para a formação do professor. O 

contato com a rotina das professoras (preceptoras) foi bastante proveitoso e 

correspondeu às expectativas tanto em meio presencial como em remoto. As escolas: 

Escola Estadual Ana Libória e Escola Estadual Tancredo Neves junto com a 

Universidade Federal de Roraima forneceram apoio para a viabilização do programa, 

seja por meio de suas infraestruturas e recursos humanos.  
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Resumo: Com a intensificação do ensino remoto devido a pandemia do novo 
coronavírus, a inclusão de atividades lúdicas é uma possibilidade interessante para 
chamar atenção dos adolescentes. Este relato consiste em utilizar jogos como 
alternativa ao modelo tradicional de aprendizagem. O atual trabalho compreende um 
relato de experiência desenvolvido por meio de uma aula prática destinada aos alunos 
do 1° ano do ensino médio. A plataforma Kahoot (https://kahoot.com) foi utilizada com 
o intuito de relatar questões referentes ao conteúdo sobre vitaminas de forma online 
e acessível. Com isso, o intuito da atividade é utilizar o jogo desenvolvido na 
plataforma Kahoot como ferramenta de ensino-aprendizagem para os discentes do 
Colégio Estadual do Sol. O feedback dos alunos consolidou o principal objetivo da 
elaboração do jogo, nesse sentido, um formato em que os alunos já possuíam uma 
maior aproximação para o lazer, mas, fazendo adaptação para o ensino, o 
aprendizado por meio da diversão. Todos os alunos se posicionaram de forma 

                                                      
5 Trabalho apresentado no IV ELPED, evento do Instituto Federal Goiano. 

mailto:fernanda.elen@estudante.ifgoiano.edu.br
mailto:silvakaren270@gmail.com
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positiva, afirmando que é mais interessante, atrativo e estimulante responder prova 
por meio de jogo do que a prova impressa tradicional. Contudo, ressalta-se que ainda 
há inúmeros desafios que precisam ser vencidos para a execução de atividades 
lúdicas em formato digital.  
Palavras-chave: Ensino. Ensino médio. Bioquímica. Tecnologia. Educação. 
 
 
Introdução 

A pandemia do novo coronavírus alterou de maneira drástica o cotidiano 

econômico e social. Nesse contexto, a área da educação foi muito afetada, 

principalmente pela falta de recursos tecnológicos no ensino público e treinamento 

adequado dos profissionais da área, que se reinventaram (BARROS e VIEIRA, 2020). 

O ensino na educação básica sempre foi desafiador e nesse momento em que é 

largamente utilizada a modalidade remota, os docentes buscam ferramentas para 

auxiliar no desenvolvimento das aulas.  

Atividades lúdicas são uma alternativa interessante para cativar adolescentes 

e uma das estratégias de ensino consiste em utilizar jogos como alternativa ao modelo 

tradicional de aprendizagem. Para com Schuytema (2008), um jogo eletrônico é uma 

atividade lúdica formada por ações e decisões que resultam numa condição final, 

desta forma, para os discentes que possuem maior afinidade com jogos essa 

abordagem pode ser mais eficiente como ferramenta de ensino.  

No ensino médio, um dos conteúdos abordados em ciências da natureza, é o 

estudo de bioquímica, que consiste no estudo da química da vida de forma geral, 

abrangendo desde as estruturas e organizações até os processos químicos que 

ocorrem dentro das células dos seres vivos. Referente a esse assunto, um dos eixos 

de ensino é voltado para as vitaminas, que são contextualizadas em termos de 

funções e importância. Tendo em vista a abrangência desse tema, uma vez que as 

vitaminas são classificadas em hidrossolúveis, lipossolúveis, além do complexo b, a 

aplicação de atividades práticas pode ser mais eficiente no processo de ensino-

aprendizagem do conteúdo. 

Em virtude da necessidade de os educandos precisarem continuar os estudos 

de forma remota, é possível pensar em estratégias alternativas para o 

desenvolvimento de conteúdos fazendo uso de plataformas digitais que possibilitem 

criar jogos baseados na BNCC. 

Nesse contexto, existem diversas plataformas que desenvolvem materiais 

educativos com o intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Para os 
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alunos do ensino fundamental e ensino médio tais ferramentas são vistas, 

inicialmente, de forma atrativa. Segundo Kammi e Declark (1992), as crianças são 

mais ativas mentalmente enquanto jogam o que escolheram e que lhes interessa, do 

que quando preenchem folhas de exercícios. 

O uso das plataformas educativas propõe facilidade para o desenvolvimento de 

atividades dinâmicas, promovendo e acompanhando interações do aluno em relação 

aos conteúdos ministrados no ensino remoto, além de estimular a aprendizagem, o 

que é de suma importância, principalmente durante a pandemia, onde se encontram 

desafios que necessitam do auxílio dessas ferramentas.  

O Wordwall é uma plataforma de elaboração de atividades personalizadas que 

possibilita a criação de jogos acadêmicos com uma interface semelhante aos jogos 

tradicionais (https://wordwall.net/pt). O Efuturo também é uma plataforma digital, 

porém mais ampliada, pois além de permitir a elaboração de jogos, a mesma possui 

contato com o público por meio de rede sociais e espaço literário com interação online 

(https://www.efuturo.com.br). Outra plataforma muito interessante é o Kahoot, 

aplicativo com função de criar jogos educativos em formato de quiz ou enquete 

(https://kahoot.com). Essa plataforma disponibiliza jogos interativos e apresenta fácil 

navegação, podendo ser acessado através do próprio celular.  

Uma vez que boa parte dos alunos do ensino médio são adolescentes, o uso 

de jogo didático pode ser uma alternativa mais atrativa para ser empregada na 

elaboração de atividades assíncronas, tais como trabalhos didáticos e avaliações. 

Dessa forma, o objetivo da atividade apresentada neste relato de experiência é utilizar 

o jogo desenvolvido na plataforma Kahoot como ferramenta de ensino-aprendizagem 

para os discentes do Colégio Estadual do Sol. 

 

Metodologia 

A prática foi destinada aos alunos do 1° ano do ensino médio, regularmente 

matriculados no Colégio Estadual do Sol, localizado no município de Rio Verde, Goiás. 

Essa turma está sob regência da professora Vanda Carvalho dos Santos, supervisora 

do PIBID. A plataforma Kahoot (https://kahoot.com) foi utilizada a fim de abordar 

questões referentes ao conteúdo sobre vitaminas de forma online e acessível para os 

discentes. Este conteúdo está sendo atualmente trabalhado pela professora regente 

da turma. 



EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA: TECNOLOGIAS, INCLUSÃO E DESAFIOS 

 

 
52 

Para a elaboração do quiz foram utilizados livros do ensino médio (Sônia Lopes, 

Sergio Rosso, 2013) que possuem uma linguagem mais adequada e reforçam e 

enriquecem o relato de experiência. 

A atividade foi desenvolvida durante trinta minutos do encontro síncrono da 

disciplina e, inicialmente, foram apresentados pelas bolsistas slides com instruções de 

acesso à plataforma e comandos de jogo. 

O jogo consistia em dez perguntas relacionadas ao conteúdo de vitaminas 

abordado no ensino médio. Cada pergunta precisou ser respondida em até vinte 

segundos. As perguntas e as alternativas de respostas do quiz foram as seguintes: 

 1: Vitaminas são classificadas como hidrossolúveis e lipossolúveis? V ou F 

 2: Qual o número de vitaminas que conseguimos ingerir por meio da alimentação? 

 a) 2 b) 5 c) 10 d) 14  

3: Vitaminas A são encontradas em hortaliças de coloração verde-escuro e fígado e 

ajudam na visão? V ou F  

4: Quais vitaminas previnem contra o raquitismo e problemas no sistema nervoso? 

vitamina A e K b) vitamina D e E c) vitamina C e K d) vitamina D e B1 

 5: Hortaliças verdes são fonte de vitamina K e possuem importante papel na 

coagulação sanguínea? V ou F  

6: A insuficiência de qual vitamina pode provocar a “doença dos três D” vitamina b12 

b) vitamina B2 c) vitamina b3 d) vitamina B7 

 7: A vitamina B5 também é conhecida como: niacina b) ácido pantotênico c) piridoxina 

d) biotina 

 8: Qual grupo em comum pode apresentar insuficiência de vitaminas B6, B7 e B9? 

crianças b) bebidas c) gestantes) d) pessoas com insuficiência renal  

9: Vitaminas que fazem parte do complexo B são hidrossolúveis? V ou F?  

10: Insuficiências de vitaminas podem ser tratadas por meio de suplementos? V ou F? 

 

Ao final do jogo, para melhor acesso aos resultados, foi solicitado a cada aluno 

um print da página da plataforma ao final da dinâmica, além da pontuação individual 

que eles disponibilizaram no chat do encontro síncrono. 3 

 

Resultados e Discussão 

Participaram da atividade 4 alunos, entretanto, nenhum dos alunos obteve 

pontuação máxima. O primeiro lugar foi concedido a um participante do próprio jogo 
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(existe um ranking com participantes fictícios gerados pelo próprio sistema) e entre os 

discentes ocorreu variação entre o 2°lugar e o 4° lugar.  

Após os alunos informarem suas respectivas posições, foi solicitado um 

feedback sobre o método de avaliação utilizando ferramentas digitais. Todos os 

alunos se posicionaram de forma positiva, afirmando que é mais interessante, atrativo 

e estimulante responder prova por meio de jogo do que a prova impressa tradicional. 

O único ponto negativo abordado por um dos alunos está relacionado ao tempo 

limitado para responder cada pergunta. 

O feedback dos alunos concretizou o principal objetivo da elaboração do jogo, 

nesse sentido, um formato em que os alunos já possuíam uma maior aproximação 

para o lazer, porém, fazendo adaptação para o ensino, proporcionando o aprendizado 

por meio da diversão. 

 

Considerações Finais  

Em geral, a atividade lúdica obteve êxito em relação às expectativas que foram 

criadas ao longo do projeto, bem como o feedback sobre a colaboração da turma. Os 

discentes foram participativos e se posicionaram de forma positiva ao responder às 

questões realizadas referentes ao slide explicativo, bem como ao design da 

plataforma. Em virtude de um raciocínio ágil, os alunos também afirmaram que 

gostariam de praticar o jogo Kahoot outras vezes. 

Dentre os desafios encontrados durante o ensino remoto, encontra-se a falta 

de acesso à tecnologia nos lares de alguns alunos. Sendo assim, é notória a 

dificuldade de abranger o uso de atividades lúdicas para esse grupo de discentes que 

necessitam de uma educação presencial. Sem dúvidas a falta de acesso a internet 

atinge diretamente parte dos alunos das escolas da rede pública, incluindo os 

discentes do Colégio Estadual do Sol, e essa limitação dificulta o contato dos 

educandos com as plataformas digitais.  

Com base nessa experiência é importante a implantação de jogos digitais 

durante o ensino, pois é um recurso pouco explorado na rede pública. No entanto, 

ressaltamos que a realidade em que se encontram as escolas públicas de todo o país 

não favorece o acesso a esse recurso, devido à falta de investimento na capacitação 

dos professores, no aprimoramento de jogos ou quaisquer outros tipos de ferramentas 

digitais, nas limitações ao acesso a internet e equipamentos para manusear a 
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plataforma. Com isso, há inúmeros desafios que precisam ser vencidos para a 

execução de atividades lúdicas em formato digital. 
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RESUMO: Com base na neurociência da leitura, o processamento começa no 
reconhecimento de quais, quantos e como se combinam os traços invariantes das 
letras e por ensinar os neurônios da leitura a assimetrizar a informação, pois foram 
programados para a simetrizar. A linguística e a psicolinguística demonstram a 
diferença entre fonema e som, entre grafema e letra e entre aquisição espontânea e 
compulsória da variedade oral e aprendizagem do sistema escrito. Metodologia: a 
pesquisa é intervencionista, aprovada pelos familiares, nas SEMEDs de S. José da 
Laje e Lagarto, visando à alfabetização excelente para leitores fluentes ao final do 1º 
ano e, do 2º ano, capazes de planejar e redigir em cursiva, nos gêneros convite, aviso 
e narrativa. Adotou-se o Sistema Scliar de Alfabetização, SSA, com formação 
continuada semanal dos educadores e material baseado no exposto para educadores 
e alunos. Começou-se em 2017 e o relatado cobre até todo 2019. Instrumentos de 
avaliação: Mais Alfabetização, PMALFA, Fluência, Simulado Final Acerta Brasil e 
Censo Escolar de 2018. Os resultados evidenciam os avanços com o SSA: por 
exemplo, enquanto, pela ANA 2016, em Sergipe, em leitura, somente 3.02% das 
crianças no 3º ano, final, chegaram ao nível mais alto esperado e 45.28% ficaram no 
mais baixo, as escolas Raimunda Reis e MP Menezes Lima (Lagarto), beneficiárias 
do SSA desde 2017,  no 2º ano final, em 2018, chegaram ao nível mais alto esperado, 
respectivamente, 34.8 e 31.8% e somente 8.7 e 9.1% ficaram no mais baixo.  
Palavras-chave: SSA; neurociência da leitura; psicolinguística; São José da Laje; 
Lagarto. 
 
ABSTRACT: Based on reading neuroscience, processing begins by recognizing 
which, how many and how the letters invariant features are combined and by teaching 
the reading neurons how to asymmetrize information, as they were programmed to 
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symmetrize it. Linguistics and psycholinguistics demonstrate the difference between 
phoneme and sound, between grapheme and letter, and between the oral variety 
spontaneous acquisition and the written system compulsory learning. Methodology: 
the research is an interventionist one, approved by family members and by S. José da 
Laje and Lagarto SEMEDs, aiming at an excellent literacy for fluent readers at the 1st 
year end and, at the 2nd year end, capable of planning and hand writing, using the 
genres invitation and narrative. Scliar Early Literacy System, SSA, was adopted, with 
weekly continuing education for educators and material based on the above mentioned 
sciences for educators and students. It started in 2017 and the report covers the whole 
of 2019. Assessment instruments: More Literacy [Mais Alfabetização], PMALFA, 
Fluency [Fluência], Hitting Brazil Final Simulation [Simulado Final Acerta Brasil] and 
2018 School Census [Censo Escolar 2018]. Results show the progress obtained with 
the SSA: for example, while, according to ANA (National Early Literacy Assessment), 
2016, in Sergipe State, only 3.02% of children in the 3rd year, final, reached the highest 
level expected and 45.28% were in the lowest level, schools Raimunda Reis and MP 
Menezes Lima (Lagarto), beneficiaries of SSA since 2017, in the 2nd final year, in 2018, 
reached the highest expected level, respectively, 34.8 and 31.8% and only 8.7 and 
9.1% were in the lowest one. 
Keywords: SSA; neuroscience of reading; psycholinguistics; São José da Laje; 
Lagarto. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Relatamos a experiência inovadora, desenvolvida pelas Secretarias 

Municipais de Educação (SEMEDs), em São José da Laje, AL e Lagarto, SE, ao 

aplicar o Sistema Scliar de Alfabetização (SSA).  

Na seção 2, apresentamos os pressupostos científicos que nortearam o SSA, 

baseadas na neurociência da leitura (DEHAENE, 2012): o processamento começa no 

reconhecimento de quais, quantos e como se combinam os traços invariantes para 

formar as letras, logo, pela necessidade de ensinar os neurônios da leitura a 

assimetrizar a informação, pois os da visão foram, geneticamente, programados para 

a simetrizar. 

Baseamo-nos, ainda, na linguística, ao demonstrar a diferença entre fonema 

e som e entre grafema e letra e ensejar os conhecimentos sobre morfologia e sintaxe, 

para a compreensão leitora e para respeitar, na escrita, os princípios da coesão e 

coerência textuais e da pontuação; e na psicolinguística ao nos fundamentar sobre o 

processamento, aquisição e aprendizagem dos sistemas verbais.  

Na seção 3, explicamos as pesquisas intervencionistas, iniciadas em 2017 e 

aprovadas pelos familiares, nas SEMEDs de São José da Laje e Lagarto, com 

formação continuada semanal dos educadores e uso por professores e alunos do 
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material pedagógico, baseado em fundamentos científicos. Os instrumentos de 

avaliação foram o Mais Alfabetização, PMALFA (CAED, 2018), Fluência (CAED, 

2019), o Simulado Final Acerta Brasil (SOMOS, 2019) e o Censo Escolar (INEP, 

2018a). 

Na seção 4, apresentamos os resultados e sua discussão. Enquanto, pela 

ANA 2016, em São José da Laje, em leitura, somente 1.39% das crianças no final do 

3º ano chegaram ao nível mais alto esperado e 36.11% ficaram no mais baixo e em 

escrita, somente 0.31% das crianças chegaram ao nível mais alto esperado e 25.96% 

ficaram no mais baixo, das crianças das escolas municipais, beneficiárias do SSA 

desde 2017, no final do 2º ano, em 2019, pelo Mais Alfabetização, 60% chegaram ao 

nível mais alto esperado e somente 13% ficaram no mais baixo.  

Pela ANA de 2016 (INEP, 2017), em Sergipe, em leitura, somente 3.02% das 

crianças no final do 3º ano chegaram ao nível mais alto esperado e 45.28% ficaram 

no mais baixo, enquanto as escolas Raimunda Reis e Manoel de Paula Menezes Lima 

da SEMED de Lagarto, beneficiárias do SSA desde 2017, no final do 2º ano, em 2018, 

pelo Mais Alfabetização, chegaram ao nível mais alto esperado, respectivamente, de 

34.8 e 31.8% e somente 8.7 e 9.1% ficaram no mais baixo. 

Na seção 5, faremos as considerações finais. A principal conclusão é a de que 

é possível mudança substancial na alfabetização das crianças, mesmo em escolas 

públicas de Estados com os piores escores em leitura e escrita na ANA de 2016: basta 

adotar uma metodologia com formação continuada dos educadores e elaboração do 

material pedagógico, fundamentadas nos avanços das ciências da linguagem verbal, 

com apoio das SEMEDs, dos órgãos públicos municipais e dos familiares. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Uma alfabetização de excelência consiste em formar leitores críticos dos 

textos que circulam socialmente, aptos a redigir o adequado às suas intenções, nas 

diferentes situações comunicativas. 

Para tal surgiu o SSA, com metodologia, roteiros para aplicação das 

Unidades, os livros de leitura e de escrita para professores e alunos e os respectivos 

cadernos de atividades, fundamentados cientificamente. 

Ilustraremos a discussão com as experiências em São José da Laje e Lagarto, 

iniciando com a neurociência da leitura (DEHAENE, 2012): 



EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA: TECNOLOGIAS, INCLUSÃO E DESAFIOS 

 

 
59 

1º - O nível mais baixo do processamento da leitura, propriamente dita, é o do 

reconhecimento dos traços invariantes das letras (no caso, do sistema latino). Os 

traços invariantes primários de tais letras são 8:   | O ɿ c U    כ  ~ .  

Acrescem-se os traços:  

              - Posição da reta: vertical, horizontal ou inclinada; ou da bengalinha (só na 

letra y):  | \ - (I V A Á  À); ɿ (n y). 

- Quantidade de cada traço: 1, 2, 3, 4 ,5 ou 6 (Exs. I L Z F E É Ê). 

- Tamanho diferente na mesma fonte: a reta (Ex. F).                                                   

             - Ultrapassagem da linha de base imaginária (só nas minúsculas): g j p q y. 

- Direção e como se combinam: à direita do eixo (b); à esquerda do eixo (d); 

vértice para baixo (V); vértice para cima: (A); bengalinha com abertura no topo, para 

a esquerda: (a); bengalinha com abertura no topo, para a direita: (f); bengalinha com 

abertura na base, para a direita: (t); bengalinha com abertura na base, para a 

esquerda: (J); semicírculo com abertura para a direita: (q); semicírculo ou metade de 

elipse com abertura para a esquerda: (b P);  

 - Combinações topológicas: pequeno traço no topo, ou cortando um terço da 

bengalinha, ou a base do círculo, ou fazendo ângulo com o semicírculo: (r t Q G).  

Nenhum dos traços gráficos tem função de distinguir significados (ao contrário 

dos traços acústicos invariantes dos fonemas). 

2º - Letra não é sinônimo de grafema: o reconhecimento dos traços invariantes 

delas independe da língua que adote um sistema, por ex., o latino, logo, os processos 

para os reconhecer e os métodos para o alfabetizando automatizá-lo são os mesmos 

para qualquer aprendiz cujas culturas adotem o mesmo sistema. 

3º - A maior dificuldade em aprender a reconhecer os traços invariantes das 

letras reside em os neurônios da visão não terem sido programados para reconhecer 

as diferenças de direção dos traços, indispensável para distinguir várias letras entre 

si como, por ex., b / d. 

Impõe-se, pois, uma mudança epigenética, com o ensino sistemático dos 

neurônios, denominada por Dehaene, ‘reciclagem neuronal’: (DEHAENE, 2012, p. 

166). 

O reconhecimento dos traços invariantes das letras independe das infinitas 

variantes em sua execução, como tamanho, caixa (MAIÚSCULA ou minúscula), fonte 

e estilo (imprensa, manuscrita, itálico, negrito ou sublinhado, etc.), ou da posição que 
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ocupam na palavra (DEHAENE, 2012, p. 33-34), detalhes descartados para 

reconhecer de que letra se trata. 

4º - Há processos paralelos, conectados por feixes de fibras associativas dos 

axônios (DEHAENE, 2012, p. 74), logo, o processamento é misto, principalmente, 

para desmanchar ambiguidades, cf. o modelo interativo de Stanovich (1980, p. 57) e 

não só bottom-up (dos sentidos em direção à cognição) ou top-down (da cognição em 

direção aos sentidos).  

 As inovações teóricas decorrentes da linguística e da psicolinguística são: 

1º - Negligencia-se a atribuição do acento de intensidade na leitura, condição 

para reconhecer a palavra: a regra mais importante dessa atribuição, no português 

escrito, parte do princípio da economia, pois zero ou ausência também valem, desde 

que opostos à presença de um signo, no mesmo contexto (SAUSSURE,1972, p. 164): 

sua teoria de valor embasa a definição do fonema como unidade opositiva, relativa e 

negativa e, nos manuscritos, afirma: “o nada também vale” (SAUSSURE, 2002, p. 68).  

A regra de ouro da atribuição do acento de intensidade, quando se lê, ao 

padrão vocabular escrito do português é: as palavras paroxítonas terminadas pelas 

letras ‘a’, ‘e’, ‘o’, seguidas ou não de ‘s’, ou por ‘em’, ‘ens’, ‘am’, são isentas do acento 

gráfico, por serem as mais frequentes do português (excluem-se os vocábulos átonos, 

muito frequentes, pois não têm sílaba de intensidade).  Exs.: ‘casa’, ‘nomes’. 

Aqui, estamos operando com consciência fonológica, que implica reconhecer 

também os monossílabos e dissílabos átonos, dentre os terminados por vogais orais, 

sempre escritos com as letras ‘a’, ‘e’, ‘o’ (s). Os monossílabos e dissílabos átonos, na 

escrita, discrepam do que sucede na fala (grudados ao vocábulo com sílaba de 

intensidade), tornando opacas suas fronteiras e sofrendo alterações: assimilações, 

ressilabações, como no ex. 3 (adaptado, para legibilidade): os + olhos = zoio. Se, ao 

invés das letras ‘e’, ‘o’(s), ocorrerem ‘i’, ‘u’ (s), no final, o vocábulo é tônico. Ex.: “João 

te ama” vs. “João gosta de ti”. 

2º - Impõe-se a diferença entre letra e grafema, unidade que, numa dada 

língua escrita, tem a função de distinguir significados e de representar os fonemas. 

Por ex., em <date>, as letras são as mesmas para o port. e o inglês, mas os grafemas, 

não. No PB, <d> representa /´d/; <a>, /a/; <t>, /t/; <e>, |I|; no ing., <d> representa /´d/; 

<a>, /ei/; <t>, /t/; <e>, zero. As letras são as mesmas, mas, os grafemas, não, pois o 

sistema fonológico é exclusivo de cada língua oral. Passemos à 3ª seção. 
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3 METODOLOGIA 

As pesquisas intervencionistas foram iniciadas em 2017 em São José da Laje 

e Lagarto, com aval do executivo, legislativo e judiciário municipais, com o 

consentimento e adesão dos familiares e sob a égide das respectivas SEMEDs. 

Relataremos os instrumentos empregados até o final de 2019. Dividimo-los naqueles 

para formar os educadores e alfabetizandos e nos utilizados para avaliar os 

resultados. 

A fim de reconfigurar o processo de alfabetização, a SEMED de São José da 

Laje adotou nas formações continuadas dos educadores, desde 2017, os livros do 

SSA, para fundamentar e instrumentá-los, bem como o material para o aluno 

(SCLIAR-CABRAL, 2013, 2018, 2020a, 2020b), à época, oferecidos pela autora, em 

versão digital.  A Dir. do Depto. Geral do Ensino promovia a formação, em reuniões 

de 4 horas quinzenais, inclusive, ouvindo Scliar-Cabral, via Moodle da UFSC.  

A SEMED de Lagarto selecionou três escolas: Esc. Municipal Raimunda Reis 

e Esc. Mul. Manoel de Paula e Escola Rosa Venerine, cujas três prof.as 

alfabetizadoras receberam a formação pelo acadêmico Jose Humberto dos Santos 

Santana. Depois da formação, só permaneceram duas docentes, Jaqueline da Silva 

Nascimento, com duas turmas na Raimunda Reis e Patrícia Vieira Barbosa Faria, com 

uma turma na Manoel de Paula. Cada uma recebia os Roteiros do SSA para aplicação 

em cada Unidade. 

              No início do 2º semestre de 2017, a bolsa do acadêmico foi suspensa e, como 

o município estava percebendo os avanços, garantiu a continuidade do projeto, 

formalizado por Scliar-Cabral, sob a coordenação da Dr.a Mariléia Reis que o 

renomeou “Alfabetização com excelência em Lagarto”.   

Scliar-Cabral, via Skype, passou a realizar a formação das duas prof.as 

Jaqueline e Patrícia e das duas coordenadoras Maria da Piedade S. Oliveira e 

Luzineuma Matias dos Santos. Findo o ano de 2017, os 70 discentes passaram para 

o 2º ano, sabendo ler com fluência. 

Scliar-Cabral e a Prof.a Mariléia Reis da UFS compareceram ao encerramento 

do ano letivo de 2017 das escolas envolvidas e, em visita à SEMED, firmou-se o 

acordo para adoção do SSA como política pública de alfabetização em Lagarto.  
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Em 2018, a SEMED ampliou o SSA para 34 turmas, com 910 alunos do 1º 

ano. Dessas, foram selecionadas 17 turmas distribuídas em 12 escolas, 3 na zona 

rural e 9 na sede, atendendo 365 discentes, com foco na alfabetização para a leitura.  

O Mais Alfabetização PMALFA (CAED, 2018) garantia um auxiliar nas salas 

de aula e na aplicação de avaliações de diagnóstico de entrada, avaliação processual 

e avaliações o de diagnóstico de saída, com uma plataforma digital e uma matriz de 

referência que norteava trabalho de leitura e escrita do professor.  A matriz de 

referência da ANA – usada ao término do ciclo de alfabetização (3 anos) - passou a 

compor a matriz do 2º ano.  

O Simulado Final Acerta Brasil (SOMOS, 2019) é uma prova digitalizada que 

o prof. aplica em sala de aula, depois escaneia o cartão da prova do aluno e o envia 

para a plataforma SOMOS, que gera os Relatórios. 

O Censo Escolar do INEP é o principal instrumento de coleta de informações 

da educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional do Brasil. A 

partir dos dados da Matrícula Inicial, compara os dados sobre o movimento e 

rendimento escolar dos alunos, ao final do ano letivo. 

A Avaliação de Fluência do CAED consistiu em atividades individuais de 

fluência de leitura, realizadas de forma oral e gravadas por intermédio de um aplicativo 

de smartphone, enviadas para análise.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Iniciaremos com o experimento em São José da Laje. As crianças deram um 

salto gigantesco na proficiência em leitura, considerando-se o nível mais alto, 

desejável, atingido só por 1.39% dos alunos com 8 anos, do 3º ano, conforme a ANA 

de 2016: após a adoção do SSA, o município saltou para 71% dos alunos, aos 7 anos, 

no mesmo nível, não no 3º, mas no 2º ano.      

Em 2019, todas os anos do EF, exceto o 1º, participaram do Simulado Acerta 

Brasil (SOMOS, 2019). Aplicaram-se dois simulados, um, como diagnóstico de 

entrada e outro final. Nesse, os alunos do 2º ano obtiveram 85.9% de acertos em 

matemática e 73.4% em língua portuguesa, segundo a Teoria Clássica de teste TCT.  

O resultado nos anos iniciais do EF de São José da Laje é fruto de muito 

compromisso com uma educação para a inclusão social, além do investimento na 

formação docente semanal pelo ZOOM com a própria autora do SSA, ministrando a 
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distância a formação, às terças-feiras, das 19:00 às 20:30, para os educadores do 2º 

ano e, às quartas, para os do 1º ano e de um trabalho contínuo de monitoria para 

acompanhar todo o processo de alfabetização pela Dir. de Ensino da SEMED, 

articulado com cada coordenador das escolas: cada professor, baseado em 

conhecimentos científicos, tem colaborado para modificar o cenário lajense e, em 

consequência, o alagoano que, por sua vez, altera o cenário nordestino. A experiência 

exitosa, se ampliada, pode colaborar para erradicar em curto prazo o analfabetismo 

no Brasil.  

Passamos aos resultados e discussão do experimento em Lagarto. Pelo 

indicador de fluxo do Censo Escolar (INEP, 2018a), 898 alunos do 1º ano do EF foram 

aprovados dentre os 905 matriculados, com 99.2% do total e 0.0% reprovados e 0.8% 

deixou de frequentar. 

O indicador de aprendizagem está relacionado com os resultados das 

avaliações externas realizadas nas turmas que fecham alguma etapa de ensino como: 

2º ano (fecha o ciclo de alfabetização). As avaliações externas são consideradas como 

termômetro de como está o processo de aprendizagem. Desse modo, é a partir dos 

resultados obtidos pelas avaliações externas que cada escola, município, estado e 

país têm condições de analisar e, após, criar estratégias para o alcance de metas 

estabelecidas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Relatamos a experiência inovadora, desenvolvida sob os auspícios das 

SEMEDs de São José da Laje e Lagarto que adotaram o SSA.  

Dos fundamentos teóricos, podemos concluir que, para modificar o quadro 

desolador da alfabetização no Brasil, são necessárias políticas públicas apoiadas nos 

avanços da neurociência da leitura, da linguística e da psicolinguística: a metodologia 

e o material pedagógico atuais devem ser reformulados, pois, não se admite que, na 

formação dos alfabetizadores, persista começar a alfabetizar pela decoreba dos 

nomes das letras e/ou pelo desenho do próprio nome (sim, desenho, porque não se 

trata de escrita). 

Demostramos que, na alfabetização para a leitura, a criança tem que 

automatizar o reconhecimento de quais, quantos e como se combinam os traços 

invariantes das letras: os neurônios da leitura têm que aprender a assimetrizar a 
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informação. Simultaneamente, a criança tem que automatizar o reconhecimento dos 

grafemas e seus respectivos valores, os fonemas (consciência fonêmica) e deverá 

aprender a atribuir o acento de intensidade e a reconhecer os vocábulos átonos 

(consciência fonológica). Isso tornará as crianças de seis anos, ao término do 1º ano 

do EF, leitores fluentes dos textos adequados, como ocorreu com as crianças de São 

José da Laje e de Lagarto, beneficiadas pelo SSA. 

Na alfabetização para a escrita, os alunos de sete anos, ao final do 2º ano do 

EF, devem ser capazes de planejar e redigir, em letra cursiva, pequenos textos, nos 

gêneros convite, aviso e narrativa, como as crianças contempladas pelo SSA o 

fizeram. 

Os resultados demonstram, sobejamente, que é possível uma alfabetização 

de excelência, mesmo em regiões que antes apresentavam os piores patamares em 

leitura e escrita ao concluírem o ciclo da alfabetização. 
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RESUMO 
Este trabalho é um relato de experiência com alunos com Transtorno de Espectro 
Autista (TEA) que foi realizada no segundo semestre do ano de 2018. A pesquisa 
partiu do seguinte questionamento: O uso de material lúdico contribui para a inclusão 
na sala de aula comum de alunos de TEA? Teve como objetivo geral descrever de 
que forma o uso de atividades lúdicas, podem auxiliar como ferramenta de inclusão 
em alunos com TEA, em uma sala de aula comum de educação infantil. A abordagem 
metodológica discorre de uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo, pautado no 
relato de experiência das pesquisadoras em uma sala de maternal II, em uma unidade 
escolar Municipal de Poços de Caldas (MG) que culminou na confecção e na 
apresentação de um livro sensorial voltado para interação e inclusão dos alunos já 
descritos neste relato. Um dos desafios encontrados era a dificuldade de interação e 
aceitação dos alunos com TEA e os demais, e através do material confeccionado 
houve um debate no qual foi possível abordar o respeito mútuo de forma lúdica e 
prazerosa, mostrando aos alunos que todos temos nossas espeficidades e se torna 
importante ter respeito e saber ajudar e compreender o próximo. Contudo, foi possível 
observar na prática como trabalhar com o lúdico pode auxiliar em discussões e 
desenvolvimentos relevantes para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 
Palavras-chave: Prática Pedagógica. Transtorno de Espectro Autista. Ludicidade. 
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ABSTRACT 
This work is an experience report with students with of autistic spectrum disorder ASD 
that was caries out in the second semester of 2018. The research started from the 
following question: Does the use of playful material contribute to the inclusion in the 
common classroom ASD students? The general objective was to describe how the use 
of playful activities can help as a tool for inclusion in students with ASD in a common 
classroom of early childhood education. The methodological approach is based on an 
exploratory qualitative research, based on the experience report of the researchers in 
a maternal II room, in a municipal school unit of Poços de Caldas (MG) that culminated 
in the preparation and presentation of a sensory book focused on the interaction and 
inclusion of students already described in this report. One of the challenges 
encountered was the difficulty of interaction and acceptance of students with ASD and 
others, and through the material produced, there was a debate in which it was possible 
to address mutual respect in a playful and pleasant way, showing students that we all 
have our specificities and it becomes important to have respect and to know how to 
help and understand others.. However, it was possible to observe in practice how 
working with the playful can help in discussions and developments relevant to the 
teaching and learning process of the students. 
Keywords: Autism. ASD Autistic Spectrum Disorder. Ludic. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A educação é um direito de todos segundo nossa constituição federal de 1988, 

e sabemos que é a partir dela que construímos relações, ampliamos conhecimento, 

cultura e também nos socializamos. A partir destes direitos se baseiam a importância 

da inclusão social efetiva desde a primeira infância, mas na prática existem muitos 

desafios a serem enfrentados e vencidos, pois é uma área muito complexa e para que 

seja totalmente satisfatória é necessário encontrar respostas para as dificuldades que 

aparecem ao longo do percurso. Uma destas dificuldades é encontrar formas de 

trabalhar com alunos de TEA, com isso o lúdico vem como uma ferramenta que auxilia 

no desenvolvimento social entre os alunos autistas e os demais alunos. 

Dentro do curso de Licenciatura em Pedagogia ofertado pelo Instituto Federal 

do Sul de Minas, na grade curricular há uma disciplina chamada PCC (Práticas como 

Componentes Curriculares), no qual permite ao aluno vivenciar práticas pedagógicas. 

E em uma destas práticas foi desenvolvido o projeto no qual iremos relatar nesta 

pesquisa. O projeto surgiu a partir da necessidade levantada através de uma pesquisa 

com o corpo docente de uma unidade escolar escolhida, sendo assim verificou a 

necessidade de ferramentas para auxiliar na inclusão escolar utilizando o lúdico. 

A unidade escolar escolhida fica localizada numa região carente em um dos 

bairros da zona sul da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais e é mantida por 
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órgão público. A unidade trabalha com 62 funcionários entre eles serviços gerais, 

merendeira, professoras, berçaristas, auxiliar de educação inclusiva e auxiliar de 

desenvolvimento infantil, com capacidade para atender em torno de 220 crianças. 

Conta com a inclusão de algumas crianças com necessidades especiais e TEA 

(Transtorno Espectro Autista). 

Sabemos que na educação infantil deve se ter muito cuidado nas escolhas das 

atividades para que elas sejam interessantes aos alunos e ao mesmo tempo respeite 

seu desenvolvimento com isso, o lúdico vem para somar além de ter como função 

estimular os desenvolvimentos cognitivo, motor e afetivo, onde que através do lúdico 

a criança demonstra sentimento e expressa suas opiniões. No espaço escolar o 

professor tem o papel significativo em propor atividades lúdicas com objetivo do 

desenvolvimento de múltiplas dimensões, utilizando por meios de jogos e brincadeiras 

como relata Friedmann,  

Há um aspecto ao qual se deve dar especial atenção quando se trabalha com 
as atividades lúdicas de forma mais consciente: o caráter de prazer e 
ludicidade que elas têm na vida das crianças. Sem esse componente básico, 
perde-se o sentido de utilização de um meio, cujo principal intuito é o de 
resgatar as atividades lúdicas, sua espontaneidade e, com elas, sua 
importância no desenvolvimento integral das crianças (apud FRIEDMANN, 
2012, p.45). 

Além da importância do trabalho com o lúdico é importante também respeitar o 

desenvolvimento de cada um, aceitando suas dificuldades e particularidades mesmo 

porque somos todos diferentes e possuímos nossas particularidades e dificuldades 

em algum momento de nossas vidas. 

Conforme a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira Especial 

sobre a Educação Básica, a lei 9394/96 no artigo 58 parágrafo 3° refere à oferta de 

educação especial, como dever do estado propiciar ensino nas classes comum de 

ensino regular de zero a seis anos de idade na educação infantil, na mesma medida 

a declaração de Salamanca que parte da Diretrizes alega que; 

Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem 
aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que elas possam ter (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA,1994 p.5) 

Diante do exposto o nosso problema de pesquisa é como o uso de material 

lúdico contribui para a inclusão na sala de aula comum de alunos com espectro 

autista? Com isso temos como objetivo principal descrever de que forma o uso de 
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atividades lúdicas, podem auxiliar como ferramenta de inclusão e como objetivos 

específicos buscamos elencar as vantagens do uso de ferramentas lúdicas no auxílio 

à inclusão escolar, propondo atividades lúdicas para que essa inclusão seja eficiente 

e incentivando a interação da turma com o aluno com TEA. 

Em salas de aulas de ensino comum de educação infantil a rotina e a interação 

são situações naturais e cotidianas, assim como conseguir estimular e despertar o 

interesse dos alunos é sempre um grande desafio. Este desafio pode aumentar com 

a inclusão de alunos com TEA, pois eles sofrem com mudanças bruscas de rotina e 

também possuem uma dificuldade natural de interação. Com isto o auxílio de 

ferramentas lúdicas pode ajudar neste processo de inclusão e de estimulação, mas 

não à como saber se estas atividades serão interessantes o bastante para despertar 

a vontade do aluno em interagir e qual será a reação da sala diante da proposta 

ofertada.   

 

METODOLOGIA 

 Este estudo possui abordagem qualitativa, relatando a seguir a experiência 

vivenciada culminando com a apresentação de um livro sensorial confeccionado pelas 

autoras, buscando a interação entre alunos com TEA. Foi escolhida para realização 

deste trabalho a pesquisa bibliográfica e a pesquisa exploratória, para fundamentar 

os aspectos teóricos e práticos sobre a importância de se trabalhar com materiais 

lúdicos como auxílio na inclusão de alunos com TEA na educação infantil.  

Buscou-se por uma pesquisa exploratória que de acordo com Dantas e Franco 

(2014, p. 3) “tem por objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar 

familiaridade com o campo de estudo”, e ainda relata sobre a justificativa de a: 

[...] necessidade em conceber instrumentos adequados ao contexto e aos 
sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo 
satisfatório os anseios, sejam eles dos pesquisadores ou dos pesquisados 
(FRANCO E DANTAS, 2014, p.3) 

A pesquisa foi realizada através de visitas presenciais na unidade de ensino no 

segundo semestre do ano de 2018, e também através de cuidadosa observação de 

uma das participantes deste relato que trabalha na unidade de ensino em questão. 

Foi levada em conta também para realização deste projeto a proposta da disciplina de 

PCC (prática como componente curricular) para que fosse selecionado uma unidade 

escolar de educação infantil para execução da proposta do projeto, com base na 
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pesquisa realizada encontramos uma necessidade em uma sala de Maternal II, que 

se encontrava alunos com  TEA, no qual os alunos em sua maioria frequentam a 

unidade escolar em tempo integral e os alunos com necessidades especiais como 

TEA, em contraturno de suas atividades rotineiras de fisioterapia ou terapias 

ocupacionais.  

Esta sala em questão conta com 25 alunos sendo 2 alunos com TEA na faixa 

etária de 3 a 4 anos e 2 professoras uma em cada turno. A unidade de ensino conta 

com 1 profissional de educação inclusiva que auxilia na medida do possível todos os 

alunos com alguma necessidade especial. As aulas são regidas pelas professoras de 

cada horário de maneira afetuosa e atenciosa a cada detalhe. 

Conforme já mencionado acima a coleta de dados se deu por meio de 

observação e diálogo entre as participantes deste relato, sendo uma delas a 

professora da sala em questão e também a professora do contra turno que relataram 

as dificuldades encontradas.  

 

RESULTADOS 

 

A educação infantil é uma área de extremo significado no desenvolvimento 

psicológico e motor, onde que se for bem desenvolvido auxilia os alunos nos anos 

iniciais de forma significativa. Contudo diante da dificuldade de interação dos demais 

alunos em compreender a condição natural dos alunos com TEA, e dos alunos com 

TEA em interagir com os demais, e com base no PPP da unidade escolar no qual traz 

a importância do trabalho de inclusão e do respeito ao próximo foi então realizado 

uma pesquisa sobre formas de trabalhar estas interações sendo as mesmas 

adequadas à idade dos alunos em questão. 

Desta forma, Pitanga, relata que:  

[...] por meio das atividades lúdicas, a criança comunica-se consigo mesma e 
com o mundo, aceita a existência dos outros, estabelece relações sociais e 
constrói conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente. (PITANGA, 2011, 
p.15) 
 

Com isso foi confeccionado um boneco totalmente artesanal feito de tecidos 

como feltro, malha, algodão cru, foi utilizado também lã, zíper e tinta. Juntamente com 

boneco foram confeccionados 28 livros sensoriais com um conteúdo adequado a 

idade dos alunos tomando cuidado com a segurança dos mesmos. 
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 O livro consiste em contar a história de um menino cujo nome é Felipe. Na 

história Felipe é um garoto que como todos nós possui algumas dificuldades e os 

alunos precisam ajudá-lo a realizar algumas atividades: a primeira página consiste em 

montar o corpinho de Felipe que vem desmontado dentro de uma bolsinha, já a  página 

seguinte traz um carrinho e o aluno deve movimentar as rodinhas do carrinho, após 

devem amarrar o cadarço do  tênis, em seguida fechar o casaco, depois encontrar o 

miolo da flor dentro do vaso e coloca-los no lugar; colher as maçãs das árvores e 

colocá-las no cesto,  contar os numerais de 1 até o 5 e por último devem tirar as roupas 

da máquina de lavar e colocá-las com ajuda de minis prendedores no varal. No 

processo de construção do livro sensorial, pautando a necessidade de estimular a 

autonomia e desenvolvimento cógnito, motor e social de ambos os alunos,  

as atividades presentes no livro podem ser utilizadas para atingir outros objetivos 

como coordenação motora, sequência numérica entre outros. 

Pitanga (2011) ressalta que o professor ao planejar uma atividade lúdica 

precisa observar e levantar os espaços específicos disponíveis para que a atividade 

seja realizada e que essa atividade seja proporcionada a todos os alunos sem 

nenhuma exclusão e os alunos com deficiência tem que estar incluído nessas 

atividades, para isso o professor precisa buscar por meios de atender a todos. 

Após a confecção dos materiais lúdicos a proposta das atividades foi dividida 

em dois dias, estavam presentes a professora regente as discentes e 20 alunos, 

dentro dos alunos faltosos estava incluso os alunos com TEA. Ao chegar na sala de 

aula, o primeiro passo foi organizar a sala colocando os alunos em círculo e 

apresentando o boneco Felipe aos alunos conversando sobre igualdade, diferenças e 

respeito ao próximo, deixando os alunos interagirem com o boneco e expondo suas 

opiniões e dúvidas.  

Promover situações no ambiente escolar que permite trazer discussões sociais 

fazem parte de uma educação consciente, que permite ao aluno condições de 

conhecer, questionar tornando seu processo de aprendizado mais rico, crítico e 

consciente. Com isso Valadão,2017 traz:  

No ambiente escolar, o professor tem grande responsabilidade enquanto o 
sujeito investido do poder de promover atividades lúdicas que tenham como 
objetivo a aprendizagem dos alunos em suas múltiplas dimensões. 
(VALADÃO,2017, p.35) 
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No dia seguinte foi novamente organizado a sala em formato de círculo com 

ajuda das cadeiras e mesas e novamente apresentado o boneco Felipe, após esta 

apresentação foi distribuído os livros aos alunos, cujo o título era o “Mundinho de 

Felipe”, as discentes contavam um trecho da história e como o livro era interativo os 

alunos foram executando o que era solicitado em cada página. As discentes durante 

toda a história foram auxiliando os alunos nas execuções das atividades de acordo 

com as dificuldades encontradas. 

As reações das crianças foram variadas, desde euforia querendo a todo o 

momento passar para a página seguinte à fixação pela proposta da página que 

estavam, após a orientação de aguardar os coleguinhas as que terminavam de 

executar a tarefa solicitada desfazia e refazia novamente, a parte que demonstraram 

maior concentração e atenção foi a de tirar roupa da máquina e colocar no varal. 

A apresentação do boneco também foi muito gratificante observar os alunos a 

manusear, abrir e fechar o zíper da blusa, todos queriam pegar ao mesmo tempo, foi 

necessário orientar para cada um esperar sua vez, alguns alunos chegaram até a tirar 

a roupa do boneco e recolocar para ficar mais tempo com ele. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que a relevância deste estudo se deu na necessidade de analisar 

de que maneira o uso de atividades lúdicas, podem e devem auxiliar como ferramenta 

de inclusão em alunos com TEA (transtorno do espectro autista) em uma sala de aula 

comum de educação infantil, buscando elencar as vantagens do uso de ferramentas 

lúdicas no auxílio à inclusão escolar, propondo atividades lúdicas para que essa 

inclusão seja eficiente e incentivando a interação da turma com o aluno com TEA. Pois 

de acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) todos os alunos têm direito 

a uma educação justa e com qualidade sem exclusão de ninguém, isso diz respeito 

até a educação inclusiva que todos precisam ter acesso ao currículo para uma 

cidadania justa e de inclusão social. 

A proposta levada para sala de aula teve grande aceitação por parte dos alunos 

e pode se dizer que conseguiu atingir seu objeto, apesar de no momento da aplicação 

das atividades os alunos com TEA não estavam presentes, mas em um outro 

momento um das discente aplicou a mesma proposta com estes alunos. 
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Como o livro possui algumas atividades os alunos tiveram a oportunidade de 

entender que não conseguimos sempre resolver tudo sozinhos, às vezes é necessário 

auxílio de outros, ficando claro que o uso do material e a dinâmica utilizada conseguiu  

proporcionar aos alunos um melhor entendimento para que a inclusão seja de ambos 

os lados. 
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ANEXOS 
 

         

 

 
 

Figura 1- Página 1 montagem do corpo humano 

 

                     Fonte: Cristiane da Veiga Freire Nascimento / Janaine Priscila Fidelis Soares 

 

Figura 1- Boneco Felipe 

 

Fonte: Cristiane da Veiga Freire Nascimento / Janaine Priscila Fidelis Soares 
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Figura 2 Passar cadarço no sapato 

 

             Fonte: Cristiane da Veiga Freire Nascimento / Janaine Priscila Fidelis Soares 

 

Figura 3 Colocar miolo nas flores      

 

           Fonte: Cristiane da Veiga Freire Nascimento / Janaine Priscila Fidelis Soares 
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Figura 4 Contagem dos números     

 

Fonte: Cristiane da Veiga Freire Nascimento / Janaine Priscila Fidelis Soares 

 

Figura 5 colocar as maças nas arvores 

 

Fonte: Cristiane da Veiga Freire Nascimento / Janaine Priscila Fidelis Soares 
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Figura 6 Máquina de lavar e colocar roupas no varal 

Fonte: Cristiane da Veiga Freire Nascimento / Janaine Priscila Fidelis Soares 
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Resumo 
O estudo aqui proposto segue delineamento metodológico da pesquisa bibliográfica 
utilizando-se de fontes secundárias, decorrentes de pesquisas anteriores e 
disponíveis em documentos escritos. Na expectativa de uma pesquisa qualitativa, 
objetivou identificar as dificuldades na aprendizagem significativa encontradas no 
processo de ensino, ou seja, num contexto mais inclusivo da educação. A escolha do 
tema desse capítulo surgiu do debate na disciplina de Ensino-Aprendizagem em 
Ciências e Tecnologia, do Programa de Mestrado em Ensino Científico 
Tecnológico/URI. Assim tendo como ponto inicial, desenvolver um estudo teórico 
sobre importância da aprendizagem significativa e busca por uma abordagem para 
tornar mais explícita a problemática do tema em questão e poder posteriormente 
investir em uma reflexão que permita se redimensionar uma proposta de ensino 
aprendizagem. A aprendizagem é um processo que se constrói ao longo da vida. 
Desde o nascimento as pessoas aprendem, e continuam apendendo até sua morte. 
No entanto, quando se aborda aprendizagem significativa deve-se tratar também 
sobre a memorização, que não pode ser descartada, mas deve evoluir de um 
aprendizado que tenha algum significado. A aprendizagem é muito mais significativa, 
à medida que o novo um conteúdo é associado às informações que o aluno tem 
previamente. Para que isso aconteça é importante que o professor repense sua 
prática pedagógica. O professor não pode excluir-se diante dos eventos sócios 
históricos locais e mundiais, e necessita entender não exclusivamente de sua 
especialidade, mais até como de política, ética, família para que a metodologia de 
ensino aprendizagem seja realizada dentro da realidade do aluno. Educar vai muito 
além de ir, para uma sala de aula transmitir conhecimentos. O ensino caracterizar-se 
como um método que abrange a organização e a disciplina do professor. O professor 
também deve trabalhar a autonomia dos alunos, que é muito importante nesse 
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processo, pois os alunos devem-se sentir integrantes desde o planejamento do 
professor até a execução do mesmo. Portanto, para que a aprendizagem significativa 
aconteça, é fundamental que os professores tenham consciência do papel social que 
exercem. 
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Docente, Ensino. 
 
Abstract 
The study proposed here follows the methodological outline of the bibliographic 
research using secondary sources, arising from previous research and available in 
written documents. In anticipation of a qualitative research, it aimed to identify the 
difficulties in meaningful learning found in the teaching process, that is, in a more 
inclusive context of education. The choice of the theme for this chapter arose from the 
debate in the subject Teaching-Learning in Science and Technology, of the Master's 
Program in Technological Scientific Teaching/URI. Thus, having as a starting point, 
develop a theoretical study on the importance of meaningful learning and search for 
an approach to make the issue of the subject in question more explicit and be able to 
subsequently invest in a reflection that allows a redimensioning of a teaching-learning 
proposal. Learning is a lifelong process. From birth, people learn, and continue to learn 
until their death. However, when meaningful learning is addressed, memorization must 
also be addressed, which cannot be discarded, but must evolve from learning that has 
some meaning. Learning is much more meaningful as new content is associated with 
information the learner has previously. For this to happen, it is important for the teacher 
to rethink their pedagogical practice. Teachers cannot exclude themselves from local 
and world historical socio-events, and they need to understand not only their specialty, 
but also politics, ethics, family, so that the teaching-learning methodology is carried out 
within the student's reality. Educating goes far beyond going to a classroom to transmit 
knowledge. Teaching is characterized as a method that encompasses the organization 
and discipline of the teacher. The teacher must also work on the autonomy of the 
students, which is very important in this process, as the students must feel that they 
are part of the teacher's planning until its execution. Therefore, for meaningful learning 
to take place, it is essential that teachers are aware of the social role they play. 
Keywords: Meaningful Learning, Teacher, Education. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Os seres humanos não nascem prontos, pois é de fato que existem influencias 

das mais diversas áreas da sociedade, além dos seus processos interiores. A ideia 

que salienta o mundo ser pronto e acabado não está correta (BRITO, 2007). O 

psicólogo Vygotsky salienta que é imprescindível esse conhecimento, porque as 

escolas estão adaptadas a um modelo de ensino onde o principal papel das mesmas 

é “descrever o mundo, seus fenômenos, processos e caracterizar os métodos e 

técnicas de intervenção nesse mundo” (BRITTO, 2007, p. 1).  

 O professor que ensinava a turma, é o ser que possuía o conhecimento e 

detentor da verdade absoluta. O aluno apenas aprendia, visto que demonstrava seu 
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aprendizado reproduzindo exatamente como o professor ensinou, repetindo o 

caminho que sempre aconteceu ao longo da história (BRITO, 2007). Devido a novos 

rumos da educação, as mudanças estão cada vez mais frequentes e assim, começam 

a aparecer novos modelos de ensino-aprendizagem, porém junto a eles, incertezas 

(BRITO, 2007). 

 A aprendizagem é um processo que vai sendo construído ao longo da vida. 

Primeiramente tem-se a fase oral que vai do nascimento até por volta de um ano e 

meio. Nessa fase todo prazer do bebê se concentra na boca.  Então a criança aprende 

a comer, a chorar, dormir, acordar e precisa sempre de um adulto por perto. 

            Depois de um tempo, a criança começa a observar tudo ao seu redor e as 

pessoas que cuidam dela. Então inicia-se o processo de imitação. Se alguém sorri 

para ela, ela irá sorrir de volta. O mesmo acontece com a fala e o caminhar. Todo 

estimulo nessa fase é importante. 

 A partir dos 3 anos de idade a criança vai precisar de limites, regras bem 

explicadas, pois ela começa a entender que faz parte de uma sociedade e que nela 

existem fatores limitantes para serem seguidas. Nessa fase a criança aprende sobre 

as emoções e como ter o controle delas. 

Certamente esse aprender empírico da infância nos dá uma base para o 

ingresso no ensino formal, a escola. Nesse momento a criança começa uma 

aprendizagem que se pode chamar de ensino formal e claro ela também aprende a 

dividir, a socializar, a conviver. Para Franzin e Melke (2021, p.2), “a aprendizagem, na 

maior parte das vezes, é formada mediante as relações sociais desenvolvidas, tanto 

dentro da escola, como fora dela.” 

  Sabe-se que o aprender perpassa o corpo, é emocional/subjetivo, é físico e 

também é biológico, ou seja, se nasce com essa capacidade e se vai aprimorando ao 

longo da nossa vida, quanto mais estímulos se recebe, maior será o potencial 

cognitivo e inventivo. 

   Todavia, nos dias atuais, o aprender é para e com o aluno. O aluno passa a 

ser o protagonista do seu aprender diário. E ambos, professor e aluno, aprendem e 

ensinam.  

Partindo desta afirmação de Freire (1996), pode-se falar sobre a aprendizagem 

significativa, onde se deve proporcionar ao aluno uma aprendizagem que tenha algum 

significado. Diferentemente da aprendizagem mecânica que é baseada somente na 
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memorização. O aluno memoriza determinado assunto, mas não relaciona com 

nenhum conceito pré-existente. 

 No entanto quando, se aborda aprendizagem significativa deve-se tratar 

também sobre o “Continuum”, onde a aprendizagem mecânica, melhor dizendo, a 

memorização, não pode ser descartada, mas deve evoluir de um aprendizado 

mecânico para um aprendizado que tenha algum significado. Nesse processo, o 

estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados a seus 

conhecimentos. 

 Para Ausubel, a aprendizagem significativa consiste na ampliação da estrutura 

cognitiva por meio da incorporação de novas ideias, pressupondo que novas ideias 

serão incorporadas e relacionadas com ideias precedentes.  A partir da análise da 

estrutura cognitiva, Ausubel (2003), estabeleceu as seguintes condições para a 

ocorrência da aprendizagem significativa: 

a) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo; 

           b) o aprendiz deve ter predisposição para aprender. 

 Partindo do pressuposto que na aprendizagem significativa existem alguns 

conceitos já elaborados e pré-estabelecidos, é importante para o professor conhecer 

os conceitos e as ideias que os alunos trazem para a sala de aula. Esse conceito é 

chamado de Conceito Âncora, ou seja, os alunos vão ancorar os novos 

conhecimentos recebidos e dar um sentido ao novo aprendizado. Com a concepção 

da aprendizagem significativa rompe-se o paradigma de que o professor é o detentor 

de todo o conhecimento. 

 Ainda existem situações em que o estudante quer receber tudo bem detalhado 

e de forma pronta. Entretanto a verdadeira aprendizagem se dá quando ele (re) 

constrói o conhecimento e forma novos conceitos. Os docentes têm o papel 

fundamental nesta mudança, apresentando condições para que ocorra a 

aprendizagem significativa, com a adoção de materiais e estratégias potencialmente 

criativas, promovendo reflexões e negociações de significados. Para Franzin e Geller 

(2019, p. 311) “O professor tem que ter um olhar diferenciado e estar aberto para 

aprender e buscar novas práticas para o aprendizado de seu aluno”. 

           Deve-se crer que não há mais espaço para a repetição automática, para a falta 

de contextualização e para a aprendizagem que não seja significativa e aplicada no 

dia a dia. O papel da escola é tentar transpor os desafios para produzir com os 

discentes um ensino de qualidade, formando cidadãos que sejam aptos de 
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trabalharem e transformarem a realidade em que vivem por meio de uma 

aprendizagem construtiva e, portanto, significativa. 

 

TEORIA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

A aprendizagem significativa tem como definição juntar os conhecimentos 

prévios que as pessoas possuem com novas informações e assim criar novas teorias, 

com isso, esse conhecimento se torna aprendizado a longo prazo. Porém, alguns 

filósofos possuem formas de pensamento diferente de como essa teoria funciona 

comas pessoas. 

Para uma pessoa ter uma aprendizagem significativa sobre um assunto, é 

necessário se ter algumas condições, sendo a primeira a disponibilidade do aluno para 

aprender, pois, pode ser escolhido a forma de aprendizagem mecânica, em que o 

conteúdo é memorizado por um curto prazo, se tornando um conhecimento mecânico. 

Por segundo, o conteúdo a ser ensinado ou aprendido deve ser potencialmente 

significativo, em que o conteúdo necessariamente necessita ser logico e psicológico, 

assim sendo, uma forma de conectar o nosso conhecimento prévio com a nova 

informação. (PELIZZARI, 2013) 

Esses conhecimentos prévios se dão ao que se é passado de geração por 

geração e pela convivência com a sociedade, que são chamados de conceitos 

subsunções ou conceitos âncora. Com isso, cada pessoa possui um pensamento 

diferente, no caso um conhecimento prévio, sendo assim, a nova informação terá um 

impacto individual, assim, com a colaboração de um conjunto de pessoas, pode-se 

criar novas ideias e conceitos, pois compartilham significados comuns sobre a 

essência do conceito. (TAVARES, 2003) 

Existem dois tipos de aprendizagem significativa, sendo pela 

descoberta/receptiva, em que se refere em como o aluno recebe o novo conhecimento 

e o segundo de forma memorística, em que se sugere pela repetição. De acordo com 

as teorias de Ausubel, a forma de aprendizagem memorística possui 3 vantagens, 

essas sendo: o conhecimento é obtido de maneira repetida e assim lembrado por mais 

tempo; possibilidade de aumento da capacidade e maior facilidade de aprender novos 

conteúdos; em caso de esquecimento, possibilita a forma de reaprendizagem. 

(PELIZZARI, 2013) 

Além disso, Ausubel publicou alguns princípios e ideias para facilitação de 

aprendizagem significativa, esses sendo: Princípio da interação social e do 
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questionamento, em que o ensino ocorre em forma de transmissão, do professor para 

o aluno e depois do aluno para o professor por provas, em que o professor consegue 

identificar o que o aluno entendeu do conhecimento; Principio de não adoção do livro 

de texto, mas pelo uso de documentos, artigos e outros tipos de materiais educativos, 

em que facilita a aprendizagem de forma mecânica que transmite ideias diferenciadas 

contribuindo para uma conexão de ideias entre os diferentes artigos com as ideias do 

aluno; Principio do aprendiz como perceptor/representador, em que o novo 

conhecimento é recebido pelo aprendiz sem necessidade de descobri-lo, sendo um 

processo dinâmico de interação entro o novo conhecimento e o pré-existente; 

Principio do conhecimento como linguagem, pois é a forma que está presente 

diariamente como uma forma de perceber a realidade; Principio da consciência 

semântica, em que se deve tomar consciência de que o significado está nas pessoas 

e não nas palavras, sendo necessário um conhecimento prévio; Principio da 

aprendizagem pelo erro, em que se constitui por aprender errando, sendo o 

conhecimento prévio o determinante; Princípio da desaprendizagem, se refere a um 

mecanismo de assimilação, que é a interação entre o conhecimento prévio e o novo; 

Princípio da incerteza do conhecimento, aprendizagem através de definições, 

perguntas e metáforas. (MOREIRA, 2008) 

Também, Ausubel defende que o ser humano apresenta uma maior facilidade 

de aprendizagem por um corpo de conhecimento, com isso, Novak e Gowin 

propuseram a construção de mapas conceituais. A seguir será apresentada um 

esquema conceitual sobre as teorias de Ausubel, como uma forma de exemplo de um 

mapa conceitual. (TAVARES, 2008) 
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Figura 1: Esquema conceitual das teorias de Ausubel. 

 

Fonte: Cabreira, 2019. 

 

Aprendizagem significativa é o conceito central da teoria da aprendizagem de 

David Ausubel. De acordo com Moreira (1999, p. 26) "a aprendizagem significativa é 

um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se, de maneira 

substantiva (não-literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de 

conhecimento do aprendiz". Entende-se assim, que os novos conhecimentos que se 

adquire com a passar do tempo se relacionam com os conhecimentos prévios que 

cada um já carrega consigo, em sua bagagem de mundo.  Este conhecimento prévio 

é definido por Ausubel como "subsunçor" 

Ausubel entende que existe uma estrutura na qual organização e integração de 

aprendizagem se processam. Para ele, o fator que mais influencia a aprendizagem é 

aquilo que o aluno já sabe ou o que pode funcionar como ponto de ancoragem para 

as novas ideias (Brasil Escola)  

Em 1963 Ausubel publicou seus primeiros estudos sobre a teoria da 

aprendizagem significativa, desenvolvendo-a entre 1960 e 1970. No final da década 

de 1970, Ausubel recebeu a contribuição de Joseph Novak, que progressivamente 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Novak
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incumbiu-se de refinar e divulgar a teoria. Com a contribuição de Novak, a teoria da 

aprendizagem significativa modificou o foco do ensino do modelo estímulo→ 

resposta→ reforço positivo para o modelo de aprendizagem significativa→ mudança 

conceptual→ construtivismo. 

No entanto professores, necessitamos estar cautelosos às necessidades de 

nossos alunos e que o modelo de aprendizagem que embasa as indigências do nosso 

tempo não é mais o modelo tradicional arcaico, que crê que o aluno deve ganhar 

conhecimento e ter, como exclusiva tarefa, reproduzir o mesmo. A aprendizagem é 

muito mais significativa ao alcance que o novo conteúdo é coligado às conciliações 

de informação de um aluno e adquire significativa afinidade com seu conhecimento 

prévio. 

É muito comum no planejamento das aulas se buscar a base ou os 
conceitos iniciais de determinados assuntos, a fim de que os 
estudantes percebam que não se trata de algo novo, mas uma 
sequência do que já foi estudado e supostamente entendido. 
(ANDREOLA, KRAUSE, FRANZIN, 2020, p. 872) 
 

 Estando assim na sua prática pedagógica, o professor não pode excluir se 

diante dos eventos sócios históricos locais e mundiais, e necessita entender não 

exclusivamente de sua especialidade, mais até como de política, ética, família para 

que a metodologia de ensino aprendizagem seja realizada na sua perfeição dentro da 

realidade do aluno. 

Apreciando que a escola necessita trabalhar com o conhecimento precedente 

e a experiência do aluno, a família necessita colaborar no processo, educando, 

adquirindo culpabilidades e agindo em parceria com a escola, ressalvando que ambas 

precisam resguardar suas particularidades próprias. Essa atuação adjacente 

promoverá a adequação do estudante no ambiente escolar e sua afinidade com a 

aprendizagem, permitindo uma educação aceitável. Pode-se compreender que a 

escola e a família precisam buscar parcerias, no entanto o aluno tem chance de 

edificar um perfil de pessoa apropriada de viver e conviver em circunstâncias novas. 

Segundo Rogers (2001) conceitua a aprendizagem significativa da seguinte 

maneira:  

Por aprendizagem significativa entendo uma aprendizagem que 
é mais do que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem 
que provoca uma modificação, quer seja no comportamento do 
indivíduo, na orientação futura que escolhe ou nas suas atitudes 
e personalidade. É uma aprendizagem penetrante, que não se 
limita a um aumento de conhecimento, mas que penetra 
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profundamente todas as parcelas da sua existência. (ROGERS, 
2001, p. 01). 

 

Entretanto, destaca-se que uma aprendizagem aconteça, ela necessita ser 

significativa, determina que consista como a concepção de significados, incluir os 

experimentos anteriores e vivências individuais das crianças, aceitando a formulação 

de problemas de algum caráter desafiantes que impulsionem o aprender mais, os 

diferentes tipos de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções e conceitos, 

modificações de comportamentos e colaborando para uso do que é aprendido em 

distintas situações (ROGERS, 2001). 

Para Romanowski (2007) método tradicional o objetivo durante a prática do 

docente a transmissão do conhecimento o qual necessita ser assimilado pelos alunos 

o embasamento desse enfoque está na seleção dos conteúdos. O educador ministra 

aula expositiva tornando assim, o aluno um memorizador dos conteúdos ministrado. 

Quando à avaliação e centralizada na reprodução dos conteúdos, consecutivamente 

privilegiando reprodução de informações, no método tradicional o professor é 

autoritário e se considera o detentor do saber.  

Na prática tecnicista o professor e o instrumental, pois nesse método ocorre a 

valorização da técnica cultivada ao ensino. A Atuação do professor estabelece o 

domínio da matéria ensinada, o conhecimento de técnicas para realizar as atividades 

didáticas e os procedimentos de diagnóstico, de tal modo como solução de problemas 

de aprendizagem. Esta abordagem objetiva o desenvolvimento de competências e 

atitudes para aperfeiçoar o profissional a atuar no mercado de trabalho tento solução 

de problemas (ROMANOWSKI, 2007). 

Escola Nova tem como intuito a promoção da aprendizagem. O professor é o 

mediador para promover essa aprendizagem, porém aceito também como um 

facilitador, um sedutor que empregar sua sabedoria, experiência e criatividade no agir 

para a promoção das condições do desenvolvimento da aprendizagem dos   alunos 

no qual passam a ser o centro do processo escolar. A valorização ocorre na prática 

docente, pois o próprio professor é estimado um aprendiz (ROMANOWSKI, 2007). 

O ponto de vista sócio cultural pondera a prática docente como reflexão para 

reconstrução ou transformação social. A meta principal é colaborar para a mudança 

da sociedade. Contém como princípios da atividade do professor o respeito ao caráter 

ético da atividade ensino, bem como, a estimação dos valores que conduzem a 
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intencionalidade educativa apresentada durante todo o processo (ROMANOWSKI, 

2007). 

A educação escolar promove mudanças qualitativas do desenvolvimento e na 

aprendizagem, logo a aprendizagem escolar apresenta suas especificidades, 

promove condições e exigências tanto dos alunos como dos professores. Finalidade 

democrática da escola é fornecer a todos adequada aprendizagem através dos 

elementos cognitivos e instrumentais para compreender os fatos atuais e agir de modo 

crítico e criativo (ROMANOWSKI, 2007). 

 

PROFESSOR E PERSPECTIVAS NO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Entende-se que a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova ideia se 

relaciona aos conhecimentos prévios que o aluno possui, em uma determinada 

situação proposta pelo professor. Segundo (FRANZIN, RETZLAFF, KLEE, 2011, p. 2) 

“Questões fundamentais para se obter maior aprendizado, como o embasamento de 

nossos acadêmicos, estão aquém do ideal”.  E nesse processo de aprendizado e de 

assimilação entre o novo e o que ele já carrega, o estudante amplia e atualiza a 

informação anterior, atribuindo novos significados a seus conhecimentos. Ele 

consegue significar ou até mesmo ressignificar uma informação que ele já sabe, a 

partir de uma nova informação inserida num novo contexto que lhe foi proposto 

(LIBÂNEO, 1998).  

Como docentes, para que possamos validar a aprendizagem significativa e 

fazer com que ela realmente aconteça, precisamos adotar estratégias criativas como 

métodos múltiplos de ensino, para que do outro lado, o estudante apresente uma 

predisposição para aprender. Não depende só do professor, e não depende 

exclusivamente do aluno, é necessário que haja a disposição de ambos nesse 

processo contínuo e permanente do aprender (LIBÂNEO, 1998). 

Quanto mais realidade o professor conseguir trazer para a sala de aula dentro 

da abordagem na qual está trabalhando, mais fácil fica para o estudante assimilar a 

informação, mais ele será capaz de fazer comparações e de refletir sobre os 

paradigmas, buscando por soluções. Mas o estudante precisa se sentir atraído pelo 

tema, precisa entender que a novo conhecimento que está sendo ensinado tem a ver 

com o meio em que vive, e que não é uma simples frase tirada de um livro, sem 

conexão alguma com a sua realidade. O aluno precisa ser motivado, mas nem sempre 

essa motivação parte somente do professor (LIBÂNEO, 1998). 
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Uma abordagem lúdica e ativa, na maioria das vezes, é bem-vinda, mas ela por 

si só não garante uma aprendizagem significativa. É necessário promover reflexão e 

negociação de significados, ou ressignificados (LIBÂNEO, 1998). 

Compreende se que o professor é o mediador da educação que acontece 

através da qualidade do ensino. O ensino-aprendizagem contornar se eficaz, no 

andamento que o professor busca o desenvolver-se de suas atitudes, habilidades e 

conhecimentos a respeito das transformações e inovações que se fazem necessárias 

(LIBÂNEO, 1998). 

O educador não pode idealizar que sua tarefa é exclusivamente de transferir 

para os alunos o saber do livro didático. Deve lembrar que o aluno sobrecarrega com 

sigo uma experiência de vida na qual deve ser contemplada em consideração no 

momento da aprendizagem. Consistir em ser um criador de inovações no processo de 

transformação, no entanto oportunizará procurar de novos conhecimentos (LIBÂNEO, 

1998). 

Educar vai muito além de ir, para uma sala de aula transmitir conhecimentos, 

O ensino é caracterizar-se como um método que abrange a organização e a disciplina 

do professor. É um processo de caráter sistemático, intencional e flexível, tendendo à 

obtenção de determinados resultados (conhecimentos, habilidades intelectuais e 

psicomotoras, atitudes, etc.). Ao professor pertence inúmeras ações tais como 

preparar, dirigir, acompanhar e avaliar o processo de ensino além de estimular e 

promover atividade própria para uma aprendizagem significativa (LIBÂNEO, 1998). 

 Portanto, Libâneo (1998, p. 29) alega que o professor intercede á relação ativa 

do aluno com a disciplina, contudo apreciando o conhecimento, a experiência de sua 

vivencia e o significado que o aluno traz a sala de aula, sua potencialidade cognitiva, 

sua competência e seu empenho de pensar seu modo de trabalhar e agir para obter 

resultado ou até mesmo se reinventar em determinadas situações.   

Em vista disso, outro ponto que merece destaque e a desatenção dos alunos 

desviando se distante da sala de aula, fazendo que os mesmos entrem em um mundo 

de concepções de sonhos, de desejos de realizações de algo para sua vida. É 

formidável o professor reconhecer o mundo do aluno para dar definição a sua prática 

educativa. Pois a concretização deste processo se da compreensão professor – aluno, 

aluno – professor. A compreensão está no sentido de que ambos andam juntos na 

produção do conhecimento. Por conseguinte, é indispensável saber lidar com novas 

situações; em qualquer momento, dentro e fora da escola. Alves salienta que “se os 
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professores entrassem nos mundos que existem na distração dos alunos, eles 

ensinariam melhor, tornariam se companheiros de sonho e invenção” (1994, p. 100).  

Enfim, é de seriedade refletir em tudo isso, bem como se almeja ser um 

apropriado educador e no seu papel adentro da sociedade, nestes períodos em que 

há muitas transformações e exigências.  

Com a vinda da teoria do socioconstrutivismo o referencial do 

conhecimento/poder fica abalado, pois essa teoria “vem se desenvolvendo com base 

nos estudos de Vygotsky e seus seguidores, sobre o efeito da interação social, da 

linguagem e da cultura na origem e na evolução do psiquismo humano” (BOIKO; 

ZAMBERLAN, 2001, p. 1). Ou seja, o conhecimento não é uma representação da 

realidade, e sim um “mapeamento das ações e operações conceituais que provaram 

ser viáveis na experiência do indivíduo” (BOIKO; ZAMBERLAN, 2001, p. 1). Ou seja, 

a aprendizagem acaba sendo um resultado da adaptação que tem natureza cultural, 

social e histórica (BOIKO; ZAMBERLAN, 2001).  

 Diante disso, a imagem que se constrói de um professor nada mais é de que o 

mesmo seja um “professor facilitador da aprendizagem, professor dialógico, interativo, 

perspectiva de uma aprendizagem significativa” (BRITTO, 2007, p. 1). Segundo Ronca 

(1996), os professores não têm que dar aulas, mas sim construir o conhecimento 

coletivamente com os alunos, e estes então serem os atores principais na construção 

do conhecimento.  

 O papel dos professores é de questionar, pois permite que os alunos busquem 

respostas que os satisfaçam. Os mesmos não devem dar respostas prontas para não 

ocorrer acomodação cognitiva. O aluno, buscando as respostas, acaba se esforçando 

para aprender, pois está em um mundo de construção, pois os mesmos estão  

 

[...] em um mundo em construção, dinâmico que deve estar 
permanentemente conectado ao processo global de crescimento, de 
desenvolvimento, ganhando destaque a importância do desejo de 
buscar, de aprender, de ter curiosidade e estar sempre disponível para 
buscar respostas, pois são as “perguntas que movem o mundo” 
(BRITO, 2007, p. 1). 

 

 Para Freinet, acaba-se fracassando quando se força a beber água um cavalo 

que não tem sede. Ou seja, isso diz que os professores devem ocasionar duvidas nos 

alunos que despertem o desejo de pesquisar, de buscar as respostas para seus 

questionamentos, e não dar respostas acabadas (BRITO, 2007). 
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   O papel do professor, para que ocorra uma aprendizagem significativa, deve 

propor desafios aos alunos, desafios esses que reconstroem conceitos internalizados 

tornando-os mais resistentes, fazendo com que os mesmos sirvam de parâmetros 

para a formação de conceitos novos (BRITO, 2007). 

 Brito (2007, p. 2) salienta sobre a importância de novos rumos que as aulas 

devem tomar, o novo planejamento das mesmas e como o professor deve planejar 

“de forma que possamos desestabilizar as redes neurais dos nossos educandos, 

provocando instabilidade cognitiva, estimulando-os a desafiar e provocar instabilidade 

cognitiva, estimulando as estruturas conceituais dos mesmos”. 

 A problematização acaba se englobando junto a maneira de planejar que acaba 

permitindo uma busca de novas respostas, onde os conteúdos são tratados como um 

meio de solução e não apenas um fim para si mesmo (BRITO, 2007).  

 Brito (2007) salienta que para acontecer uma aprendizagem significativa, 

segundo David Ausubel em sua teoria, os alunos precisam estar dispostos. Para isso 

ocorrer, os professores devem despertar nos alunos uma sede de busca pelo 

conhecimento, o que leva a dois tipos de aprendizagem: superficial e profunda.  

 A aprendizagem superficial tem como finalidade  

 

[...] responder a tarefa, levando em conta o que o professor acha 
importante, transferindo-se o foco para as exigências que serão feitas 
sobre o conteúdo, ocorrendo a memorização, necessária para os 
momentos avaliativos, sem levar em conta a reflexão e a importância 
da compreensão do conteúdo (BRITO, 2007, p. 2).  

 

 Já a aprendizagem profunda ocorre quando os alunos procuram “entender o 

significado do que estudam fazendo relação com os conhecimentos adquiridos 

anteriormente, buscando compreender e interagir com os mesmos” (BRITO, 2007, p. 

2). Portanto, o professor deve ser o suporte para os alunos, e também organizar o 

trabalho e o tempo pedagógico para que, de alguma forma, os alunos fiquem 

motivados a obter mais conhecimento (BRITO, 2007).  

 O professor também deve trabalhar a autonomia dos alunos, que é muito 

importante nesse processo, pois os alunos devem-se sentir integrantes desde o 

planejamento do professor até a execução do mesmo. Ou seja, o professor precisa 

valorizar sempre o aluno, fazendo com que o mesmo trabalhe sua autoestima, 

mostrando-o que o mesmo é capaz de aprender (BRITO, 2007).  
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 Deve-se evitar, pelos professores, julgamentos estereotipados, pois os 

mesmos devem buscar “conhecer, respeitar e valorizar a cultura dos educandos, 

trabalhar no campo da interação social, visto que somos seres eminentemente sociais, 

que já ao nascer vivemos cercados por nossos pares e por nossa cultura” (BRITO, 

2007, p. 2). A inteligência do ser humano nasce da convivência, proporcionando 

desenvolvimento mental, pois Vygotsky afirma que na ausência do outro, o homem 

não se constrói homem. Essa interação deve estar presente em sala de aula, pois a 

troca de ideias entre os alunos favorece o conhecimento ser construído (BRITO, 

2007). 

 

METODOLOGIA 

O delineamento metodológico do estudo segue as etapas da pesquisa 

bibliográfica que compreende a escolha do tema, definição do problema e objetivos 

do estudo, levantamento preliminar de fontes, leitura e fichamento do material, 

redação do texto (Gil, 2017). A escolha do tema desse artigo surgiu do debate de 

teorias na disciplina de Ensino-Aprendizagem em Ciências e Tecnologia.  

A técnica da pesquisa bibliográfica utiliza fontes secundárias, decorrentes de 

pesquisas anteriores e está disponível em documentos escritos, livros, teses e artigos 

científicos de periódicos nacionais e internacionais. Em vista disso, os pesquisadores 

utilizam dados ou categorias teóricas já trabalhadas por outros autores, cujos textos 

tornam-se fonte de pesquisa (Severino, 2007).  Para a elaboração desse capítulo, 

foram selecionados documentos que contribuem com a temática em questão, bem 

como textos de autores que escrevem a respeito da prática de ensino docente 

superior, métodos utilizados e reflexões sobre ensino. 

Na expectativa de uma pesquisa qualitativa, objetivou identificar as dificuldades 

na aprendizagem significativa encontradas no processo de ensino, ou seja, num 

contexto mais inclusivo da educação. Assim tendo como ponto inicial, desenvolver um 

estudo teórico, com uma abordagem para tornar mais explícita a problemática do tema 

em questão e poder posteriormente investir em uma reflexão que permita se 

redimensionar uma proposta de ensino aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, procurou-se abordar a teoria da aprendizagem significativa, 

numa perspectiva de vários olhares, capaz de auxiliar professores e alunos para uma 

melhor qualidade de ensino, tendo como fonte principal Ausubel.  

Para que a aprendizagem significativa aconteça, é fundamental que os 

professores tenham consciência do papel social que exercem, e que o foco deve ser 

centrado no aluno. A prática pedagógica é um ponto importante para uma educação 

de qualidade, contribuindo para a aprendizagem e desenvolvimento do discente. 

Ademais, o processo de ensino depende do comprometimento dos mesmos. 

Reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem, devem ser realizadas no 

intuito de promover ou qualificar as metodologias utilizadas.  
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RESUMO  
O período da juventude caracteriza-se por grandes mudanças e desafios, busca da 
identidade e autoafirmação, com incertezas, decepções, sonhos e conquistas. 
Objetiva-se com o presente artigo, analisar as concepções dos jovens acerca de seu 
futuro e fatores que impactam a construção de seus projetos de vida, o estudo 
apresenta-se sob uma abordagem mista, quanti-quali. Conclui-se, que considerando 
ou não a escolha profissional como a etapa mais importante da vida de uma pessoa, 
é fato que ela tem sua importância e complexidade, por ser uma escolha de modo de 
vida e por envolver as perspectivas para o futuro. Salienta-se que ao identificar e 
analisar a contribuição que os adolescentes atribuem às experiências escolares para 
a construção de seus projetos de vida, as respostas apontaram para a ausência de 
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atividades extracurriculares, revelando a necessidade da reorganização da proposta 
educacional, emerge neste sentido, a urgência de um currículo mais diversificado. A 
pesquisa demonstrou ainda, que a maior parte dos jovens, 56,7%, tem um projeto de 
vida, destes, 73,4% das meninas e 53,5% dos meninos, manifestaram ter como 
projeto de vida cursar a faculdade, almejando obter um status para ter uma vida 
melhor. Contudo, os dados revelaram que para todos os jovens entrevistados, o 
ensino superior se destaca como projeto de vida mais relevante, apresenta-se como 
a meta mais desejado. 
Palavras-chave: Projeto de Vida. Jovens. Ensino. Escola. Futuro. 
 
ABSTRACT 
The youth period is characterized by great changes and challenges, the search for 
identity and self-assertion, with uncertainties, disappointments, dreams and 
achievements. The aim of this article is to analyze the conceptions of young people 
about their future and factors that impact the construction of their life projects, the study 
is presented under a mixed approach, quanti-quali. It is concluded that considering or 
not the professional choice as the most important stage in a person's life, it is a fact 
that it has its importance and complexity, as it is a choice of way of life and because it 
involves perspectives for the future. It should be noted that when identifying and 
analyzing the contribution that adolescents attribute to school experiences for the 
construction of their life projects, the answers pointed to the absence of extracurricular 
activities, revealing the need to reorganize the educational proposal, in this sense, the 
urgency of a more diversified curriculum. The survey also showed that most young 
people, 56.7%, have a life project, of these, 73.4% of girls and 53.5% of boys, stated 
that they had a life project to attend college, aiming for get a status to have a better 
life. However, the data revealed that for all young people interviewed, higher education 
stands out as the most relevant life project, presenting itself as the most desired goal. 
Keywords: Life Project. Young. Teaching. School. Future. 
 
 

INTRODUÇÃO 

Juventude e adolescência são termos social e historicamente construídos. Nas 

camadas mais populares apresentam-se diferenciados, pois trazem uma demarcação, 

segundo Guimarães (2005) estão associados à transição da vida adulta, estão ligados 

à percepção da aquisição de responsabilidades e em especial, pela necessidade de 

assumir trabalho e por meio dele ajudar a família. 

O adolescente, segundo Oliveira (2015) tem o desejo inserir-se no trabalho, 

mas a inclusão no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil, envolve aprendizado, 

comprometimento, autoconfiança e sobretudo, responsabilidade profissional e 

pessoal.   

Esse amadurecimento envolve a transição do estágio de conforto, o ambiente 

familiar para o mundo do trabalho, o que pode gerar insegurança e instabilidade no 

jovem (OLIVEIRA,2011).  
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 Portanto, foi eleito como problema norteador dos estudos, a reflexão acerca 

do projeto de vida dos jovens e a influência da escola? Entende-se que, a escola é 

um espaço de ação e de transformação que conjuga a ideia de políticas educacionais 

e políticas sociais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com o repensar sobre a prática educacional no contexto contemporâneo e 

aprofundando em leituras e estudos sobre bases conceituais do objeto desta 

pesquisa, apresentam-se temáticas que direcionarão o presente estudo: Concepção 

do projeto de vida: desejos, metas, previsões, estratégias educacionais, trabalho, 

família. 

Para Organização das Nações Unidas, segundo destaca a UNESCO (2008), 

dentre os vários desafios apontados para futuro, a educação surge como um trunfo 

para comunidade avançar na conquista dos ideais da paz, da liberdade e da justiça 

social. Essa entidade internacional que acompanha o mundo da educação, repensa a 

educação voltada para século XXI apoiada sobre quatro pilares que norteiam a 

educação ao longo da vida e que devem estar intrínsecos no contexto escolar: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

Nesse sentido, a discussão da consolidação da educação como mola 

propulsora de Projetos de Vida vem ganhando espaço nos periódicos nacionais e 

internacionais, em virtude do amadurecimento desse campo e pela possibilidade da 

releitura do conceito tradicional de educação para uma educação inovadora, focando 

para a importância de Projeto de Vida como condição para melhoria do sujeito social. 

Os estudos realizados pelos autores têm o desejo de compreender o 

desenvolvimento humano frente às atividades laborais dos sujeitos na fase juvenil, e 

apontar características especificas dos jovens. 

 Outro aspecto identificado no percurso estudado foram questões relacionadas 

aos desafios da educação e o protagonismo juvenil, como ferramenta essencial na 

construção do projeto de vida. 

 Segundo Damon (2009), a abordagem positiva parte da visão do jovem como 

ser capaz de explorar o mundo, de se desenvolver, ganhar competências e adquirir a 

capacidade de contribuir de forma relevante para a sociedade. Propõe-se deste modo, 

compreender, educar e envolver os jovens em atividades produtivas. Há estudiosos 
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que mostram de que adolescência é uma fase de amadurecimento, fase fértil do 

desenvolvimento humano para assentar metas em relação ao futuro. Para Almeida et 

al. (2004), a adolescência é uma fase de transição a qual significa reedificar o passado 

e engendrar projetos para o futuro. Para Damon (2009), a adolescência é um período 

de autoanalise e investigação, um período frutífero, lucrativo, conveniente e, portanto, 

rendável.  

Franco (2001) considera a escola ao mesmo tempo reprodutora e 

transformadora da realidade histórico/social. 

 
 
MÉTODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem mista, ou seja, 

quantitativa e qualitativa. A amostra foi composta por 291 estudantes do primeiro ano 

e segundo do ensino médio de cinco escolas da rede municipal da região metropolita 

do Vale Paraíba.  

Visando uma compreensão ampla de como ocorre a construção do projeto de 

vida dos adolescentes, foram aplicados dois instrumentos: questionário e entrevista 

semiestruturada. Considerando o contexto atual, marcado pela pandemia de COVID-

19, as unidades escolares adotaram medidas de isolamento social, houve a 

necessidade de repensar e replanejar o percurso da pesquisa, para a coleta de dados 

adotou além do questionário impresso, o questionário adaptado para formato 

eletrônico utilizando o aplicativo Google Formulários. 

 Os dados coletados foram analisados a partir de técnicas quantitativas com o 

auxílio do software SPSS. Richardson (1999) afirma que a abordagem quantitativa é 

frequentemente aplicada em pesquisas descritivas e em pesquisas que buscam 

classificar relações entre variáveis. As entrevistas foram aplicadas de forma 

individualizada e por telefone, posteriormente analisadas por meio de técnicas 

qualitativas de Análise de Conteúdo sugerida por Moraes (1999). 

A pesquisa foi apreciada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

de Taubaté e aprovada sob número 32595220.8.0000.5501 em 05/06/2020. 
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ANÁLISE DOS DADOS 

Na adolescência a escola ocupa um lugar central no reconhecimento social dos 

jovens, uma vez que apresenta um caráter transitório e de preparação, se consolida 

com a extensão da educação escolar voltada ao preparo para vida adulta (KLEIN et 

al, 2016). 

Uns dos entraves apontados pelos entrevistados apresenta-se com relação às 

dificuldades financeiras. Entende-se que os sentimentos que definem o projeto de 

vidas desses jovens refletem e revelam as relações que estes estabelecem com o 

mundo (MORIN, 2001). 

O trabalho remunerado simboliza a prestação de serviço para sociedade e para 

os jovens simboliza autonomia e a possibilidade de uma visão diferenciada de si 

mesmo. Para Moran (2015), essa visão reflete-se na consolidação desse jovem como 

sujeito da ação. Significa tornar-se independente de sua família, não somente 

financeiramente, mas também na tomada de decisões na esfera de suas 

responsabilidades, necessidades e desejos.  

A fala dos pesquisados deixa evidente a vulnerabilidade desses jovens e a 

necessidade de se projetar no mercado de trabalho. 

Aluno A: Dificuldade está na situação financeira! 

Aluno B: Dificuldade está na situação financeira da minha família, também 

tenho dificuldade em focar nos estudos! 

 

Destacam-se a importância dos Projetos de vida para uma perspectiva de 

futuro: carreira profissional, estudo e responsabilidade.  

 Nesse cenário, o caderno de Professores (SÃO PAULO, 2014) aponta a 

educação como modelo que precisa ter por objetivo principal formar os jovens 

autônomos, solidários e competentes, com oferta de espaços de vivência para que 

eles mesmos possam empreender a realização de suas potencialidades pessoais e 

sociais.  

A fala dos entrevistados destaca a importância da escola no processo de 

formação e empoderamento desses jovens: 

Aluno C: Gostaria que mudasse a forma de ensino, a gente precisa aprender muita 

coisa ao longo da vida! 

Aluno D: Sim a escola ajuda, a gente aprende muitas coisas, além dos estudos! 
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Aluno E: A escola ajuda bastante, foi através da escola que surgiu meu interesse de 

ser professor! 

 Os resultados destacam ainda, que 56,7% dos jovens entrevistados 

afirmam ter um projeto de vida, dentre estes, 73,4% das meninas e 53,5% dos 

meninos manifestaram ter como projeto de vida cursar a faculdade, almejando obter 

um status para ter uma vida melhor. Contudo, os dados revelaram que para todos os 

jovens entrevistados, o ensino superior se destaca como projeto de vida mais 

relevante, apresenta-se como a meta mais desejado. 

Sabe-se que a adolescência é uma fase propícia para construção dos projetos 

de vida. Portanto, o projeto de vida é essencial para formação do jovem, visto que ele 

gera inúmeros benefícios como maior vitalidade, energia e abertura de novas ideias 

(KLEIN et al., 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se tratando do contexto escolar, este estudo possibilitou analisar as influências 

relacionais no processo das práxis educativas e levantar as motivações, as atitudes e 

valores à luz do cenário educacional. 

O apreço pelo poder econômico, pelo reconhecimento e prestígio social 

aparecem com destaque na pesquisa, caminham ao encontro da importância atribuída 

ao prazer pessoal, e são objetivos presentes entre a maioria dos jovens, pois na visão 

desses adolescentes o poder econômico oferta a possibilidade de fortalecimento e 

emancipação social. 

Escolher uma profissão, pensar o futuro não é uma simples tarefa de decidir o 

que fazer e com o que trabalhar ou para que área prestar o vestibular, mas se 

relaciona à decisão complexa de quem ser. Escolher uma profissão, é escolher um 

estilo de vida, compreende entre outros fatores, pessoas com quem se quer conviver, 

“envolve o modo de viver”.  

Neste sentido, ao debater sobre temática referente ao futuro, destacam-se 

entre os jovens, as preocupações com carreira profissional. Os jovens revelam não 

apenas estar em busca de um emprego, mas na conquista da estabilidade, que é vista 

para eles como elemento de maior relevância. 
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Considerando ou não a escolha profissional como etapa mais importante da 

vida de uma pessoa, é fato que ela tem sua importância por ser uma escolha de modo 

de vida e por envolver perspectivas positivas para o futuro. 
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Resumo: O presente trabalho analisa as potencialidades a respeito das videoaulas 
em Libras para ensino de Português como segunda língua (L2) para alunos surdos. 
Para concretizarmos tal ação, foram realizadas pesquisas com diversos profissionais 
da área da Educação e discentes, surdos. Objetivando-se em analisar as 
contribuições da Libras promovida por acessibilidade através das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC´s) como recurso didático para educação de discentes 
surdos. Os resultados apontam que, tanto dos alunos quanto dos demais profissionais 
de educação, o quanto a proposta do uso de videoaulas em Libras pode colaborar 
para a emancipação de conhecimento, desenvolvimento da linguagem e apropriação 
linguística dos estudantes surdos, evidenciando assim a educação bilíngue como 
proposta primordial para o processo de ensino. 
Palavras-chave: Videoaulas em Libras, Tecnologias da Informação e Comunicação 
e Educação de Bilíngue de Surdos. 
  

Abstract: This work analyzes the potential of video classes in Libras for teaching 
Portuguese as a second language (L2) for deaf students. In order to carry out this 
action, surveys were carried out with various professionals in the field of Education and 
deaf students. Aiming to analyze the contributions of Libras promoted by accessibility 
through Information and Communication Technologies (TIC’s) as a didactic resource 
for the education of deaf students. The results show that, for both students and other 
education professionals, the extent to which the proposed use of video classes in 
Libras can contribute to the emancipation of knowledge, language development and 
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linguistic appropriation of deaf students, thus evidencing bilingual education as a 
proposal essential for the teaching process. 
Keywords: Video classes in Libras, Information and Communication Technologies 
and Bilingual Education for the Deaf. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O acesso à educação é um direito do Surdo, conforme o Decreto 5.626/05 e a 

Lei nº 10.436/02 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, dessa forma, esse 

trabalho visa evidenciar o quanto a Libras favorece de modo significativo o processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos surdos no Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio na modalidade regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), através de 

uma proposta Bilíngue (Português-Libras), obtendo o uso de ferramentas digitais 

acessível em LIBRAS, que possibilita uma emancipação de conhecimento linguístico, 

para uma aprendizagem no ensino de Português como segunda língua para alunos 

surdos”, tendo em vista que para os discentes surdos a Língua de Sinais é essencial. 

Segundo (SALLES, 2007) “Recomenda-se que a educação dos surdos seja efetivada 

em língua de sinais, independente dos espaços em que o processo se desenvolva.” 

       Recentemente, com a aprovação da Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021, que 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos. 

O sistema de ensino estará disposto a criar espaços específicos para atender a 

escolarização desses sujeitos, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e 

identitária das pessoas surdas, surdocegas e com deficiência auditiva.  

Para (CARLOS SKLIAR, 2013, p. 07) chama a atenção, alegando que “discutir 

a educação bilingue numa dimensão política assume um duplo valor; o ‘político’ como 

construção histórica, cultural e social, e o ‘político’ entendido como as relações de 

poder e conhecimento que atravessam e delimitam a proposta e o processo 

educacional”, uma vez que são práticas com experiência controlada. Diante disso, tais 

documentos abrem espaço e nos mostram que há uma lacuna a ser discutida em torno 

das propostas educativas que entrou em vigência 

Nesse sentido, (FREIRE, 2002) aponta com relevância e defende de forma 

significativa uma pedagogia para todos e que possam se emancipar, mediante uma 

luta libertadora, que “só faz sentido se os oprimidos buscarem a reconstrução de sua 
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humanidade e realizarem a grande tarefa humanística e histórica dos oprimidos – 

libertar-se a si e os opressores” (FREIRE, 2002, p. 30) 

No que tange a Educação de Surdos sabe-se que o domínio linguístico tanto 

da Língua de Sinais quanto da Língua Portuguesa na modalidade escrita é 

fundamental, tendo em vista que a língua permite ao indivíduo o pleno 

desenvolvimento linguístico, cognitivo e social. 

Considerando o exposto, o principal objetivo desse trabalho é analisar as 

contribuições das videoaulas em Libras no ensino de Português, principalmente no 

que tange como segunda língua para alunos surdos, a abordagem educacional.  Além 

desse fator, observaremos se as videoaulas em Libras podem favorecer no ensino de 

Português como L2 para alunos surdos, na perspectiva de analisar a percepção de 

diversos profissionais da educação e alunos quanto as contribuições das videoaulas 

em Libras. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No Brasil, a história da educação dos surdos teve seu marco início no século 

XIX, através do professor francês surdo E. Huet, oriundo do Instituto de Surdos de 

Paris, apresentou um relatório a D. Pedro II, cujo conteúdo revela a intenção de fundar 

uma escola para surdos no Brasil. (ROCHA, 2008, p.19). 

A proposta foi aceita pelo imperador e consecutivamente, criou-se o então 

imperial instituto dos surdos-mudos. Em seguida, em 26 de setembro de 1857, 

denominado como Instituto Nacional de Educação de Surdos-Mudos. O instituto 

possuía em seu sistema de ensino apresentado por Ernest Huet as disciplinas de 

Língua Portuguesa, Aritmética, Geografia, História do Brasil, Escritura Mercantil, 

Linguagem Articulada, Doutrina Cristã e Leitura sobre os Lábios. Segundo (ROCHA 

2008, p. 30), “o ensino era diferenciado e dividido em: linguagem escrita, linguagem 

oral (leitura labial) e linguagem oral/ auditiva, ofertada aos surdos que tivesse resíduo”.   

Mediante ao contexto social, e com repercussão de nível internacional, em 

1880, aconteceu em Milão, na Itália, o II Congresso de surdo-mudez, que tinha como 

objetivo discutir ações que viabilizassem a melhor metodologia para a educação de 

surdo. Na participação do congresso, houve diversos representantes e especialistas 

na área da surdez que votaram a favor do oralismo como a melhor estratégia de 

educar o sujeito surdo.  
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Dos 164 representantes ouvintes, apenas cinco dos estados unidos votaram 

contra o oralismo puro. Então, conclui-se que o método oral era o mais 

adequado para a educação de surdos e houve a proibição oficial da língua de 

sinais, pois para os especialistas essa língua destruía a capacidade de fala 

dos surdos. (GÓES, 2014 apud LACERDA e SANTOS, 2014, p.70). 

 

Conforme a citação acima, podemos perceber que com a proibição da língua 

sinalizada, a educação de surdos foi bastante afetada. No Brasil essa ação repercutiu 

na única instituição de ensino para surdos, onde se seguiu a tendência mundial 

imposta no oralismo puro em todas as disciplinas como estratégia de ensino para a 

escolarização desses sujeitos.  

Segundo (GOLDFELD, 2002) o oralismo dominou a educação de surdos até a 

década de 60. Consecutivamente nesse período, começaram a surgir várias 

discussões sobre qual seria a melhor prática pedagógica para a aquisição da 

linguagem do sujeito surdo.  Portanto, no final da década de 70, chega ao Brasil a 

comunicação total, como estratégia adequada para a escolarização de surdo. 

Podemos observar o que aborda (QUADROS, 1997): 

 
O ensino não enfatiza mais o oral exclusivamente, mas o bimodal. O 

bimodalismo passa a ser defendido como a melhor alternativa de ensino para 

o surdo. Tal proposta caracteriza-se pelo uso simultâneo de sinais e da fala. 

(p. 24). 

 

A partir deste contexto, os profissionais da educação de surdos adotaram a 

tendência da Comunicação Total como modelos auditivos, manuais, visuais e orais 

para assegurar a comunicação eficaz entre as pessoas surdas e ouvinte. Tinha-se 

como principal preocupação os processos comunicativos entre surdos e os sujeitos e 

ouvintes. Esta filosofia esmera-se também através de estratégias visuais na utilização 

de qualquer recurso para facilitador da comunicação e a aprendizagem da língua oral.  

No entanto, as propostas de educação para surdos foram sofrendo mudanças 

significativas devido às questões sociais, educacionais e políticas, que 

indubitavelmente vieram a surgir através da Educação Especial, impondo a inclusão 

integradora do sujeito surdo através dos documentos do Ministério da Educação e 

Cultura, cujo objetivo principal era o atendimento especializado de profissionais da 
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saúde com o intuito de atender o surdo simultaneamente entre o atendimento clínico 

e o processo de escolarização. 

Contudo, com os avanços nas pesquisas linguísticas e debates sobre a 

educação, comunidade, e cultura surda. Surgem o reconhecimento e valorização da 

língua de sinais como a primeira língua dos sujeitos surdos. Muitos estudos revelaram 

a educação bilíngue como estratégia ideal para surdos. No entanto, (QUADROS, 

1997) relata que: “A educação de surdos no Brasil está entrando em uma terceira fase, 

que caracteriza um período de transição. Os estudos estão apontando na direção de 

uma proposta educacional bilíngüe” (p. 26).   

Nesta perspectiva, a educação da comunidade surda vai demandar a criação 

de um currículo específico e da garantia do uso da língua de sinais, como primeira 

língua, em provas e/ou concursos. No que tange ao direito público subjetivo dos 

brasileiros estarem inseridos no sistema educacional, é a Constituição de 1988, em 

seu artigo 205, que vai garantir este direito.  

 
A educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovido 

e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1998). 

 

No ano de 1994, na Conferência Mundial de Educação Especial lançou-se a 

política de inclusão para todos através da Declaração de Salamanca, o qual, foi um 

marco importante e pertinente para a política de inclusão na escolarização de surdos 

que subsidiou a acessibilidade no processo de aprendizagem.  A declaração traz um 

debate significativo a respeito de uma sociedade inclusiva em prol das necessidades 

educativas especiais em que o sistema brasileiro de ensino, viesse a adaptar a sua 

estrutura educacional. O documento ressalta que a “legislação deveria reconhecer o 

princípio de igualdade de oportunidade para crianças, jovens e adultos com 

deficiências na educação primária, secundária e terciária” (BRASIL, 1994). 

Contudo, com a nova LDBN de 9394/96, iniciaram argumentos significativos 

que respaldaram e garantiram a escolarização de pessoas com necessidades 

especiais através do Atendimento Educacional Especializado, em todas as etapas da 

modalidade da educação básica na rede pública e privada.  Segundo o artigo 58 da 

presente lei “o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
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especializados, sempre que não for possível a sua integração nas classes comuns de 

ensino regular”. (BRASIL, 1994). 

Coube à União nortear diretrizes para que as secretarias estaduais, municipais, 

redes privadas e filantrópicas de educação passassem a coordenar o ensino das 

pessoas surdas através da educação especial com classes, turmas, ciclos e escolas 

especificas, obtendo salas de recursos e apoio de profissionais especializados para 

atender à necessidade linguística e educativa dos educandos surdos subsidiando a 

inclusão.   

No ano de 2000, foi promulgada a lei 10.048/00 e a lei 10.098/00, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, que por sua vez, 

institui e garante o atendimento acessível à pessoa surda.  Nessa perspectiva, surge 

a necessidade de implantação de tecnologia digital na educação de surdos. 

Possibilitando construção de materiais pedagógicos com softwares para o processo 

de ensino, principalmente para os educandos surdos na EJA que não tiveram acesso 

a escolarização na idade própria.  

 No ano de 2002 é sancionada a primeira lei que reconhece a LIBRAS como 

meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda, determinado que em 

todos os espaços coletivos seja garantido o apoio da difusão da língua brasileira de 

sinais. Após três anos de muita luta e resistência, foi decretado o documento nacional 

nº 5.626/05, que trata da educação bilíngue para surdos, da obrigatoriedade do curso 

de LIBRAS nos cursos de licenciaturas, a especificação do profissional bilíngue, da 

formação do profissional intérprete de LIBRAS e da garantia do direito das pessoas 

surdas na educação como também na saúde.     

Impulsionando a inclusão no espaço educativo, ressalto que recentemente, 

com a proposta do PNE 2020, é implantado pelo Ministério da Educação e Cultura o 

programa Educação Inclusiva: direto à diversidade, com proposta de apoiar as 

demandas dos sistemas educacionais do país, visando à inclusão como foco e 

promovendo a formação de gestores e equipes docentes nas diversas modalidades 

da inclusão educacional. Inclusive, foi realizado essa ação na divulgação da LIBRAS 

para garantir a acessibilidade comunicacional e implantação de escolas bilíngues para 

surdos, que visa atender as necessidades linguísticas da comunidade surda no 

processo de escolarização. 
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Hoje em dia, a educação de surdos encontra-se em transição entre as atuais 

políticas vigentes, e propostas educacionais, pois a educação de surdo torna-se 

necessária ser bilíngue com a presença de profissionais fluentes em sua língua e 

recursos visuais para proporcionar a melhor prática de ensino e aprendizagem.  

 

 

METODOLOGIA 

 

Para fazer essa investigação, seguimos uma abordagem de pesquisa 

qualitativa e quantitativa. Iniciando-se o procedimento através das etapas de pesquisa 

com delimitação de grupos formados por profissionais que lidam com estudantes 

surdos, e consequentemente, com os próprios educando surdos inseridos no 

processo de escolarização em diversas modalidades de ensino básico. 

Especificamente do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e na Educação de Jovens 

e Adultos (EJA).  

A pesquisa teve início em uma instituição pública federal de ensino, localizada 

na cidade do Rio de Janeiro, pelo fato do espaço escolar possui um Núcleo de 

Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE). No qual, tornaram-

se base principal para realizar os procedimentos necessário do desenvolvimento 

investigativo.  

Desta forma, os procedimentos da pesquisa ocorreram em dois momentos 

distintos, em primeira instancia, foi apresentado o uso de videoaulas com 

acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) visando mensurar o quanto o 

uso dessa ferramenta em Libras pode favorecer no ensino de Português como L2 para 

alunos surdos.  

 A partir do campo de experiência, efetivou-se a apresentação do material para 

o acesso aos participantes da pesquisa, sendo um púbilco de surdos e ouvintes. É 

importante ressaltar que o material para corpos de analise foi disponibilizada tanto em 

Língua Portuguesa na modalidade escrita, quanto em Libras, através de produção 

semiotica em lingua de sinais, a fim de atender a ambos os públicos cada qual na sua 

língua de conforto mediate ao domínio linguístico. Em seguida, houve-se a pesquisa 

foi realizada via formulário eletrônico com link compartilhado apenas para os possíveis 

participantes da pesquisa profissionais da educação e discentes surdos. 
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Partindo desse pressuposto, conforme exemplificados, apresentamos o uma 

videoaula em Libras como proposta de recurso didático para o ensino de Português 

como L2 para alunos surdos, através da ampliação do repertório lexical da palavra 

“área”. 

         

 

 

 

 

Segundo (GOETTERT, 2014) as mídias são de suma importância no processo 

de ensino e aprendizagem de alunos surdos, visto que “as informações visuais, o 

contato com novo vocabulário e o estímulo constante colocam os surdos em situações 

de aprendizagem e oportunizam o crescimento e desenvolvimento intelectual”.  

Bem como, em relação a produção das videoaulas é notório que o 

apresentador, seja ele o docente ou o intérprete, ocupe uma posição de destaque na 

tela e não mais em uma “pequena janela” no canto do vídeo como na maioria dos 

casos. Tal posicionamento facilita a visualização do aluno surdo, além de possibilitar 

a associação de imagens e palavras do conteúdo estudado, dessa forma, o processo 

de ensino aprendizagem transcorre de modo direto, na primeira língua do educando 

respeitando assim suas especificidades.  

 

 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Em meados do ano de 2020 em meio a suspensão das aulas devido o 

isolamento social em função da pandemia do Covid-19 foi realizado um questionário 

pelo Google Forms para fins de catalogar a coleta de dados, na mesma foram 

realizadas sete perguntas, dentre elas questões: 1, 3, 4 e a 7 constam nesse trabalho.  

A pesquisa contou com a participação de 123 voluntários, ressaltamos que destes 

31% eram surdos, entre eles diversos profissionais de educação e alunos. 

Fonte: elaboração própria 

Figura 2 - Tela da videoaula em Libras apresentando 

associação do vocábulo “Área” a uma das especificações 

estudadas nessa pesquisa “área de trabalho”. 

Figura 1 – Tabela com diversas especificações 

para o termo “Área” 
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Gráfico 1 – Percentual de entrevistados, surdos e ouvintes. 

 

Fonte: pesquisa 

 

Entre os pesquisados 98% reconhecem a importância do uso de tecnologias 

aliada a Libras por meio das videoaulas e que tal recurso pode favorecer a Educação 

de Surdos, conforme demonstrado no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Opinião dos pesquisados quanto ao uso de tecnologias aliada a Libras através das 
videoaulas podem favorecer a Educação de Surdos. 

 

Fonte: pesquisa. 

 

Como também, 96% dos entrevistados responderam que usariam ou 

recomendariam as videoaulas em Libras na Educação de Surdos, conforme gráfico 3. 

 
  Gráfico 3 – Opinião dos pesquisados se usariam ou recomendariam as videoaulas em Libras  

na Educação de Surdos 

 

Fonte: pesquisa. 



EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA: TECNOLOGIAS, INCLUSÃO E DESAFIOS 

 

 
115 

Além disso, 96% dos participantes dessa pesquisa consideram de suma 

importância que o apresentador esteja em posição de evidência na tela, permitindo 

assim que os estudantes surdos visualizem a conteúdo em Libras com maior 

facilidade, como exemplificado no gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Opinião dos pesquisados se é relevante a posição de destaque na tela  
do professor apresentador ou intérprete. 

 

Fonte: pesquisa 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As TIC’s são consideradas um agente facilitador à educação devido a 

praticidade uma vez que tal recurso pode ser explorado fora do domínio físico da sala 

de aula, além de tornar o processo de ensino e aprendizagem, muito mais dinâmico e 

interessante.  

Ademais, diante do exposto neste trabalho entendemos que para que a 

educação de alunos surdos seja de fato eficaz é preciso impreterivelmente que a 

mesma tenha por base a utilização da Língua de Sinais. Logo, comprovamos que a 

LIBRAS aliada a TIC’s, através do recurso didático das videoaulas em Libras, tem 

muito a contribuir na educação de surdos. 

No mundo digital em que vivemos não há dúvidas de que as tecnologias são 

praticamente indispensáveis a nossa vida cotidiana, sendo assim, pensando na 

Educação de Surdos a metodologia proposta neste trabalho visa unir recursos 

tecnológicos a Libras, através das videoaulas em Libras. 

  É certo que as tecnologias digitais podem contribuir na educação de alunos 

surdos, (GOETTERT, 2014) diz que “os computadores tem papel fundamental na 

transformação da vida dos surdos, uma vez que provocam o uso de diferentes 

recursos que ampliam o contato com a língua portuguesa e a utilização da língua de 

sinais”.  
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É notório que o uso das videoaulas em Libras traz vantagens, pois permite 

agregar recursos imagéticos as palavras, além de respeitar a primeira língua do aluno 

surdo, a Libras, tendo a mesma como língua de instrução, ademais, como a Libras é 

de natureza visual-motora, entende-se que o uso desses elementos visuais favoreça 

o aprendizado dos discentes surdos.  

Ademais, segundo (FREIRE, 2002) “[...] a leitura de mundo precede a leitura 

da palavra”, através de tal leitura estabelecemos comunicação com o mundo, e isso 

ocorre de modo ainda mais explícito em relação ao aluno surdo, tendo em vista que 

segundo o Decreto 5.626/2005 “Surdo” é aquele que interage com o mundo a sua 

volta por meio de experiências visuais. Além disso, de acordo com (PAAS & WELLER, 

2014) pesquisas mostram que quando as imagens são associadas a palavra permitem 

que o cérebro processe mais informações na memória de trabalho, assim, há de se 

considerar que as pessoas aprendam melhor quando as palavras são associadas as 

imagens, do que somente palavras soltas, evidenciando assim que as videoaulas em 

Libras contribuem na aprendizagem da Língua Portuguesa como L2 para alunos 

surdos. Sabe-se que (NERY e BATISTA; 2004), (SOFIATO, 2005), (GESUELI e 

MOURA; 2006), afirmam a importância do uso das imagens e seus significados no 

contexto escolar, segundo os autores a utilização desses recursos é essencial para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos surdos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em virtude dos fatos mencionados compreendemos um pouco mais quanto 

sobre a Educação de Surdos, inferimos a contribuição das TIC’s e o quanto a Libras 

é de fato essencial no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes surdos, 

bem como, analisamos a percepção de diversos profissionais da área de educação e 

estudantes, surdos e ouvintes, que por sua vez, encontram-se inserido na troca 

linguística.  

Sobre o uso das videoaulas em Libras para o ensino de Português como 

segunda língua para alunos surdos como sendo de fato capaz de favorecer a 

educação de surdos, uma vez que tal recurso tem a Libras como língua de instrução, 

primeira língua do sujeito surdo. Principalmente os que se encontram inseridos na 

modalidade da EJA. que muitas das vezes, faltam materiais específicos voltados para 

a sua realidade e campo de experiência.  
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Mediante esse estudo e algumas considerações, acreditamos que o uso da 

videoaula em libras se apresenta como uma ferramenta de grande relevância para a 

aprendizagem dos sujeitos surdos no processo de escolarização. Proporcionando 

situações de participação com recursos de acessibilidade visual, que permite um 

favorecimento na comunicação, no letramento visual e na apropriação de 

conhecimentos.  
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RESUMO: O presente trabalho é um relato de experiência na disciplina de PCC VI, do 
curso de Pedagogia pelo Instituto Federal - Campus Muzambinho. E também, pela 
atuação e aplicação do projeto em uma turma da Educação Infantil de um Colégio 
particular na cidade de Machado/MG. O tema norteador é a inclusão escolar/Libras. 
Objetivando-se destacar a importância da Libras e elencar os desafios do seu ensino 
na educação Infantil. É apresentada uma descrição da prática realizada e conceitos 
teóricos. A execução do trabalho é desenvolvida a partir de uma pesquisa exploratória 
e a coleta de dados se deu por entrevistas semiestruturas com profissionais da área 
e com a aplicação de atividades práticas. Nota-se que há uma carência de professores 
alfabetizadores na área em questão. Contudo, faz-se necessário a inclusão da Libras 
na Educação Infantil para que sejam proporcionados ambientes de inclusão. 
Palavras-chave: Ensino. Libras. Educação Infantil. Inclusão escolar. 
 

ABSTRACT: The present work is a report of experiences in the PCC VI discipline, of 
the Pedagogy course at Instituto Federal - Campus Muzambinho. And for the 
performance and application of the project in an Early Childhood Education class at a 
private school in the city of Machado/MG. The guiding theme is school inclusion/Libras. 
Aiming to highlight the importance of Libras and list the challenges of its teaching in 
Early Childhood Education. A description of the practice carried out and theoretical 
concepts is presented. The execution of the work is developed from an exploratory 
research and data collection took place by specifying the semi-structures with 
professionals in the area and with the application of practical activities. Note that there 
is a lack of literacy teachers in the area in question. However, it is necessary to include 
Libras in Early Childhood Education so that inclusion environments are provided. 



EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA: TECNOLOGIAS, INCLUSÃO E DESAFIOS 

 

 
121 

Keywords: Teaching. Libras (Brazilian Sign Language). Child education. School 
inclusion. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Para que se obtenha a universalização da educação, é de suma importância 

que na prática      educativa a inclusão escolar seja integrada de maneira satisfatória. 

Como bem nos diz Sánchez (2005), a filosofia da inclusão defende uma educação 

eficaz para todos, que seja sustentada em que as escolas, enquanto comunidades 

educativas, devem satisfazer as necessidades de todos os alunos, sejam quais forem 

suas características pessoais, psicológicas ou sociais. Assim, a escola deve trabalhar 

para que seus alunos possam se sentir acolhidos e valorizados, obtendo aceitação 

das diferenças individuais, obtendo-se cooperação e boa convivência dentro da 

diversidade, cumprindo o seu dever de oferecer educação para todos. Afinal, a 

educação inclusiva é antes de tudo uma questão de direitos humanos. (SÁNCHEZ 

2005, p. 12). 

A educação infantil, é uma fase muito importante na vida da criança, é nesta 

fase que ela possui suas primeiras experiências fora do círculo familiar, é um momento 

de desenvolvimento pleno e grandes descobertas. De acordo com a Lei número 9.394 

de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 29, “a educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 

cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da comunidade”. (BRASIL, 1996). Logo, é um momento propício 

para adquirir conhecimento e desenvolver habilidades. 

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), foi regulamentada na Lei nº 

10.436/2002, em 24 de abril do ano de 2002. Segundo Brasil (2002), a Libras é 

reconhecida como meio legal de comunicação e expressão, que utiliza o sistema 

linguístico de natureza visual-motora, sendo ela, a língua oficial das pessoas surdas, 

e como o próprio nome já diz, é um idioma utilizado apenas no Brasil. Mesmo sendo 

regulamentada, nem sempre é ministrada nas escolas regulares. Diante do cenário 

exposto, surge o seguinte problema de pesquisa norteador do trabalho: Quais seriam 

os desafios do ensino da LIBRAS na educação infantil? 

Para responder o problema de pesquisa, foi levantada a seguinte hipótese: a 

carência de profissionais qualificados para desempenhar a função de professor 

alfabetizador para a educação inclusiva e as poucas condições pedagógicas de 
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alfabetização para surdos nas escolas regulares são desafios enfrentados para que 

ocorra a adesão do ensino da LIBRAS na Educação Infantil, dificultando assim, o 

ensino da Libras nas escolas regulares. 

O ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), é uma forma de educação 

inclusiva que contribui para a formação de alunos surdos em nosso país. A adesão do 

ensino da LIBRAS desde a Educação Infantil, contribui para a melhor comunicação, 

interação e inclusão entre pessoas surdas e ouvintes, contudo, mesmo sendo uma 

prática pedagógica benéfica, é pouco utilizada nas escolas de ensino regular, 

tornando-se um desafio para a inclusão entre alunos surdos e ouvintes, logo, faz-se 

necessário que as crianças desde a educação infantil possam ter contato com a 

LIBRAS, tornando a prática pedagógica inclusiva e, fazendo com que as crianças, em 

fase de alfabetização, possam assimilar e aprender a língua. Para isso, é importante 

que a escola repense suas práticas pedagógicas, promovendo condições favoráveis 

para o aprendizado da LIBRAS. 

Diante disso, com o intuito de apresentar a relevância do ensino da Língua 

Brasileira de Sinais desde a educação infantil, e atendendo às exigências da disciplina 

de Prática Comum Curricular (PCC VI), no sexto período do ano letivo de 2020, do 

curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade à distância do Instituto Federal 

Campus Muzambinho, Polo Machado/MG, foi elaborada a proposta interventiva, 

sugerida como uma ação que favoreça a inclusão escolar e a propagação do ensino 

da Libras, aplicadas na implementação das práticas educativas, promovendo o 

desenvolvimento infantil. 

 Dessa forma, tornando o ambiente escolar num espaço com grandes 

interações, carregado de aprendizagens significativas, respeitando as singularidades 

de cada criança e enfatizando suas potencialidades e o seu direito de receber uma 

educação de qualidade. 

Logo, o presente trabalho tem como objetivo, apontar os desafios e a 

importância da inclusão da Língua Brasileira de Sinais na Educação Infantil, além 

deste, elencar os desafios presentes no ensino da Língua de Sinais na ação 

pedagógica da educação infantil, além de verificar a importância da inclusão da língua 

e descrever a ação pedagógica inclusiva realizada de forma remota, através de aulas 

online, em uma turma de 17 alunos, com a faixa etária de 5 anos de idade, discentes 

da educação Infantil de um colégio particular, localizado na cidade de Machado/MG. 

No mais, foi realizada uma descrição da prática realizada com conceitos 
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teóricos e com as experiências vivenciadas. 

 

METODOLOGIA 

O presente relato foi desenvolvido após a execução de um trabalho exigido na 

disciplina de PCC VI, no curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal, 

Campus Muzambinho, Polo Machado/MG. Este estudo se pautou em uma pesquisa 

exploratória, e a coleta de dados se deu por meio de uma entrevista semiestruturada, 

realizada de forma online, com uma professora e psicopedagoga que atua na área de 

educação especial e na sala de recursos de uma escola da cidade de Poço Fundo – 

MG. 

Na entrevista foram feitas as seguintes perguntas: 

 Há portadores de deficiências sendo atendidos na escola? Quais? 

 Qual a importância de trabalhar com o aluno de forma inclusiva?  

 O que já é trabalhado na escola, quais materiais desenvolvidos para estar 

trabalhando com os alunos portadores de deficiência? Possuem materiais 

disponíveis?  

 Há projetos de inclusão sendo executados atualmente?  

 A família participa ativamente das atividades escolares?  

 Os professores são capacitados para estar trabalhando com os alunos 

especiais? 

 

  A professora e psicopedagoga, nos esclareceu que trabalha na área de 

educação há 25 anos, e trabalhou por vários anos na sala de recursos da Escola Dr. 

Lélio. Para ela, a sala de recursos é um dos maiores projetos de inclusão da escola, 

sendo um suporte para vários tipos de deficiências. 

 Na escola, são atendidos portadores de deficiência auditiva, visual, intelectual, 

crianças com autismo e retardos mentais, atualmente não há cadeirantes, mas já 

tiveram. De acordo com a escola, o intuito deles é valorizar o que a criança sabe, para 

desenvolver o que ela tem dificuldade, são usados muitos recursos tecnológicos e 

audiovisuais, como jogos, que devem ser utilizados com intencionalidade, partindo de 

atividades que as crianças gostam. A LIBRAS (Língua brasileira de sinais), também é 
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utilizada na escola, através da sala de recursos, que é uma ponte entre a família e a 

escola. A família é acolhida pela escola, que visa fazer com que as famílias participem 

de forma efetiva. 

 A professora diz que alguns professores são preparados, alguns mais, outros 

menos. Ela esclarece que os professores devem amar o que fazem para trabalhar 

com a inclusão na escola, devem olhar os alunos com amor e ter a vontade de fazer 

a diferença na vida das crianças e das famílias. Finaliza desejando que possamos ser 

professores que tenham esse olhar inclusivo para com as crianças e, que busquemos 

ser excelentes profissionais, visando o melhor para nossos alunos. 

Na sequência, houve uma entrevista semiestruturada e online com outra 

profissional, pedagoga, tradutora e intérprete de Libras, que atua como intérprete 

educacional desde 2013, atualmente, funcionária de uma escola estadual na  cidade 

de Alfenas – MG.  

Na entrevista, foi pedido para que a pedagoga falasse sobre a sua experiência 

com a Libras, os desafios enfrentados e suas vivências no decorrer da carreira. 

A profissional contou suas experiências e sua história com a Libras, em 

destaque, citou o seu Projeto Oficina de Libras – “Ouvindo o Silêncio”, no qual ela é a 

coordenadora. É um trabalho que acontece desde 2017,  auxiliou    muitos surdos em sua 

cidade, mas também abrange toda a região do Sul de Minas e, é referência no ensino 

e difusão da Libras. O projeto ganhou o prêmio regional de Práticas Inovadoras pela 

UNIFENAS-MG e também o prêmio Assis Chateaubriand de responsabilidade Social 

NETSU-TV ALTEROSA e UNIFENAS, sendo um projeto de grande relevância. 

 A pedagoga se mostrou muito apaixonada pela profissão, se interessou pela 

Libras após ter a disciplina na faculdade, amou a matéria e depois disso, realizou 

diversos cursos na área de educação de Surdos. Ela relatou que todo professor deve 

estar envolvido com a inclusão, pois quando nos formamos na pedagogia, nos 

comprometemos a ensinar todo e qualquer tipo de aluno, independe de suas 

limitações. A mesma incentivou o estudo diário e reforçou que todo professor deve se 

preparar para receber seus alunos, sendo eles surdos, cegos ou com qualquer outra 

característica e buscar oferecer uma educação de qualidade para todos.  

Após o contato com as duas profissionais e através das práticas educacionais 

vivenciadas no PCC VI, surgiu a oportunidade de trabalhar com a Libras dentro da 

sala de aula, logo, foi possível aplicar o projeto em um colégio particular na cidade de 

Machado/MG. O local foi escolhido pelo fato de eu ter um contato com a instituição, 
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conhecer o trabalho e os funcionários, além de eu ser uma das funcionárias do colégio, 

ministrando aulas para a Educação Infantil. Além disso, a supervisora que 

acompanhava as aulas online, devido a pandemia do COVID-19, possui formação e 

experiência com a Língua Brasileira de Sinais, logo, foi aproveitada a oportunidade 

para a execução do projeto. 

A escola ministra aulas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ano 

ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º a 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série). Os 

horários são: Primeiro Turno: 07h10 às 11h35 e/ou 7h10 às 12h25 de acordo com 

horário de cada turma, E.M. 1ª a 3ª série, além do primeiro turno, mais duas tardes de 

aula por semana. (2ª e 5ª feira). Segundo Turno: 13h10 às 17h10. Para a Educação 

Infantil das 13h10 às 17h20. Além destes, também há aulas para os cursos superiores, 

no período noturno. As turmas são formadas por idade cronológica/nível de 

desenvolvimento. 

A estrutura escolar conta com dois prédios, um para Educação Infantil e Gestão 

Escolar e Administração, outro para as salas de Ensino Fundamental I e II, Ensino 

Médio e Cursos Superiores. A escola também possui várias salas de aula, biblioteca, 

salas de vídeo e reuniões, anfiteatro, campo, quadra, espaço para culinária, 

lanchonete, copas e banheiros distribuídos de acordo com o setor, parquinho, salas 

da administração, gestão, supervisão e secretaria. A instituição conta com o serviço 

dos professores, monitoras, coordenadora, supervisora, secretária, ajudantes de 

serviços gerais, vigilantes e os servidores da área comercial e administrativa. 

O trabalho foi executado em uma turma da Educação Infantil, os alunos tinham 

a faixa etária de 5 anos, ou seja, na fase da pré-escola, ou conforme a nomenclatura 

da escola, Infantil 4. A turma era formada por 17 alunos, meninos e meninas, nenhum 

deles surdo ou com qualquer outro tipo de limitação, como por exemplo: deficiência 

física ou cognitiva. 

A escolha dos sujeitos da pesquisa deu-se devido à proximidade com a turma, 

por notar que seria uma oportunidade de diversificar as aulas e ensinar um novo 

conteúdo de forma lúdica, que seria de grande relevância para a vida deles. 

 

 

RESULTADOS 

 

De acordo com Costa (2009), a compreensão das diferenças deve ser para o 
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professor, uma questão de suma importância, condição imprescindível para a 

fundamentação de sua práxis, objetivando estimular na criança o prazer de aprender, 

possibilitando todas as probabilidades e experimentação das capacidades de 

entendimento e criação infantil. Dessa forma, em todas as aulas, as crianças tinham 

a liberdade de trocar experiências acerca do que haviam aprendido, de manifestar 

seus sentimentos e compartilhar vivências que obtiveram ou que já haviam vivenciado 

antes das atividades propostas. A professora que foi entrevistada contou como era a 

rotina da escola e sua experiência na área educacional, com ênfase na sala de 

recursos e o uso da Libras dentro da escola, e conforme mencionado, em suas aulas, 

ela buscava de diversas maneiras, estimular as crianças ao aprendizado. 

No decorrer da execução das atividades, ocorreu uma conversa sobre as formas 

de comunicação e expressão corporal. Após este momento, foi dito às crianças que 

existem algumas pessoas que não conseguem ouvir, que são surdas, e por isso elas 

“falam com as mãos e ouvem com os olhos”. A partir desse momento, com auxílio da 

supervisora da escola, que possui formação em Libras, foi apresentado a Língua 

Brasileira de Sinais para as crianças, tanto o alfabeto como algumas expressões que 

são muito usadas no cotidiano das mesmas. O ensino da Libras como L2 (segunda 

língua) para os alunos ouvintes que têm a língua portuguesa como L1 (primeira 

língua), requer metodologias de ensino diversificas. (SANTOS; MELO; CARVALHO, 

2016). Pensando nisso, durante várias aulas, haviam momentos reservados para o 

ensino da Libras, foi enviada a imagem do alfabeto manual para que elas pudessem 

treinar em casa, juntamente com sua família. Sousa (2012), diz que o professor 

poderá adequar as atividades ao nível de ensino das 

crianças, trabalhando desde o ensino do alfabeto, numerais, cores e ir avançando, 

adequando os conteúdos para facilitar a compreensão e o aprendizado. 

A maioria dos alunos de Libras são pessoas que não tiveram contato com uma 

língua de sinais antes de iniciar as aulas de Libras. Justificando a necessidade de 

pensar em formas de ensino que desenvolvam a aprendizagem de uma segunda 

língua que é visual-gestual-espacial. (SANTOS; MELO; CARVALHO, 2016). Com as 

atividades desenvolvidas com a turma, os sujeitos se mostraram entusiasmados com 

o assunto em questão, conforme os dizeres dos autores mencionados, a maioria deles 

nunca havia tido contato com a LIBRAS, e mesmo não tendo contato, demonstraram 

um grande interesse e apresentaram pouca dificuldade no aprendizado.  

Como forma de incentivo e prática do que foi ensinado, foi deixado um desafio 
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para as crianças, no qual, cada uma delas, após o prazo de 15 dias, deveria 

apresentar o seu nome, em Libras, através da datilologia, que é o uso do alfabeto 

manual para soletrar as palavras manualmente. De acordo com Gesser (2009), a 

datilologia não é uma língua, mas um código de representação das letras do alfabeto. 

Para ele, “acreditar que a língua de sinais é o alfabeto manual é fixar-se na ideia de 

que a lígua de sinais é limitada,  já que a única forma de expressão comunicativa seria 

uma adaptação das letras realizadas manualmente, comvencionadas e representadas 

a partir da língua oral.” (GESSER, 2009, pág. 29). 

Segundo Fernandes e Romeiro (2016), “a datilologia surgiu pelo anseio de 

comunicação, dos ouvintes com a comunidade surda, porém é comumente usada pela 

maioridade dos surdos”. A maior parte das comunidades surdas de todo o mundo 

utilizam a datilologia em suas línguas de sinais. Ela pode servir para palavras 

estrangeiras, nomes próprios que ainda não tenham recebido o “apelido” em sinal, 

nomes de lugares ou palavras novas. (RAMOS, 2004). 

Ao fim do prazo, foi reservado um dia para a apresentação, os alunos se mostraram 

muito animados com a atividade, muitos deles apresentaram pouca ou nenhuma 

dificuldade na execução da atividade proposta. Uma das dificuldades encontradas foi 

realizar a coordenação dos dedinhos, assim como, usar apenas uma das mãos para 

a datilologia, contudo, em casa execução, haviam intervenções, mostrando a forma 

correta de se realizar a atividade. Já nas expressões e sinais como: “eu amo você, 

bom dia, sinal de homem ou mulher”, as crianças praticamente não tiveram dificuldade 

na execução, sendo o sinal de “eu amo você”, o preferio entre elas. No dia da 

apresentação, a supervisora presenciou as apresentações e se mostrou maravilhada 

com os resultados obtidos e com o desempenho das crianças. 

Libras é primeira língua da comunidade surda (L1), e sua língua oficial. Para 

os ouvintes, ela é a segunda língua (L2). Todas as crianças envolvidas no projeto 

obtiveram o acesso a Libras como segunda língua, pois não haviam surdos na turma. 

O ensino de Libras deve ser inserido nas instituições de ensino e cabe ao professor 

utilizar-se de metodologias para o ensino de segunda língua L2 para ensinar Libras aos 

alunos ouvintes, formando sujeito conhecedor da cultura surda, valorizando assim sua 

construção de conhecimento (a cultura surda, a língua de sinais/Libras, seu modo de 

ser, sentir, agir e pensar). (SANTOS; MELO; CARVALHO, 2016). 

Com isso, nota-se que as crianças, através das aulas e dos estímulos 

recebidos, puderam conhecer um parcela da Libras e da cultura dos surdos. É fato 
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que as experiências poderiam ser maiores se tivessem tido contato com algum surdo, 

no entanto, as atividades propostas, foram capazes de produzir conhecimento. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio desta vivência, percebe-se que a Libras é muito importante para a 

comunicação tanto entre a comunidade surda, quanto entre os surdos e ouvintes. É 

uma língua que exige dedicação, treino e estudo para sua aprendizagem. 

Para garantir uma educação de qualidade para todos, as escolas devem 

investir cada vez mais em profissionais que sejam capacitados para ministrarem as 

aulas, proporcionando condições para o ensino, utilizando diversas metodologias e 

didáticas para que se obtenha ótimos resultados na aprendizagem da língua, tanto 

para os ouvintes, mas principalmente para os alunos surdos. E que toda a escola 

possa estar preparada, mesmo não havendo alunos surdos nos ambientes escolares. 

Embora a escola na qual o trabalho foi executado não atenda nenhum aluno 

surdo, entende-se que isso não diminui a necessidade de se investir em ambientes e 

condições de inclusão, que proporcionem conhecimentos acerca da Libras e da 

cultura da comunidade surda, proporcionando assim, condições de comunicação 

entre alunos ouvintes e surdos, inclusive, o que contribuirá para a comunicação até 

mesmo fora do ambiente escolar. Além disso, foi constatado prazer pelo 

conhecimento e interesse por parte dos alunos envolvidos, o que justifica ser algo 

benéfico para eles e para a escola. 

Enfim, introduzir a Língua de Sinais nas rotinas escolares da Educação Infantil, 

proporcionou um ambiente de inclusão, de aquisição de aprendizagens significativas 

e de valores, itens importantíssimos na formação de um cidadão. 
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