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APRESENTAÇÃO

Prezados associados, pesquisadores, professores, estudantes, leitores da nossa
RTE.
Este volume apresenta uma síntese de trabalhos e artigos, resultado do esforço de
uma equipe para apresentarmos uma publicação que possibilite a reflexão sobre o avanço
das tecnologias no mundo atual. Disponibilizamos nessa edição, 7 artigos inéditos de
pesquisadores de diferentes instituições de ensino e pesquisas.
É preciso flexibilizar o acesso ao conhecimento e a flexibilidade é uma característica
importante da Educação à Distância. Observa-se que a prática pedagógica aos poucos vem
se adaptando e utilizando as novas tecnologias no processo de aprendizagem, superando os
modelos tradicionais, com o uso de novos recursos de aprendizagem à distância.

A interatividade entre alunos que antes era um problema na Educação à Distância,
hoje está presente e crescente por conta de vários recursos que podem ser utilizados pelo
professor para o fluxo de informações e também pela utilização de vários meios de
comunicação. A tecnologia sendo bem utilizada pode abrir novas oportunidades educativas e
novas relações sociais, principalmente com os alunos interagindo uns com outros.
Apresentamos estudos e reflexões a partir de experiências de vários educadores
sobre a Tecnologia Educacional como também à Educação à Distância. O mais importante é
ter a mente aberta para aceitar o novo, buscando formas atuais para o acesso ao
conhecimento.
Nesta edição da RTE, os artigos contemplam trabalhos de pesquisadores de
diferentes faculdades, centros universitários e universidades localizados em vários Estados.
As temáticas dos artigos abordam de um modo geral os ambientes virtuais de aprendizagem,
tais como: design educacional, avaliação de softwares educativos, dispositivos móveis,
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aprendizagem híbrida, aprendizagem baseada em projetos e problemas, avaliação da
aprendizagem, entre outros.
Como sempre, convidamos a todos os nossos leitores a se filiarem à Associação
Brasileira de Tecnologia Educacional. Como nosso associado você terá descontos es peciais
em nossos eventos e com nossos parceiros e um constante canal aberto para pesquisas e
relacionamento com pesquisadores nacionais e internacionais. Desejamos a todos uma
excelente leitura!

Lúcia Martins Barbosa
Editora da RTE
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AS TECNOLOGIAS E AS OFICINAS PEDAGÓGICAS:
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO DE ENSINO E DE
APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA
Jacks Richard de Paulo 1

Maria Antônia T. de O. Endo2
Marta Bertin3

Resumo:
Esta investigação teve como proposito proceder a uma análise das contribuições
advindas da utilização de tecnologias em uma oficina pedagógica para o processo de
ensino e de aprendizagem de conteúdos de Geografia em um curso de formação
inicial de professores, ofertado na modalidade de ensino a distância. Para tal, esta
investigação se pautou em cunho eminentemente qualitativo. Os dados gerados por
essa atividade foram obtidos por meio de observações durante o desenvolvimento da
oficina, ocorrida durante o encontro no Polo de Apoio Presencial (PAP) em uma cidade
no interior de Minas Gerais. Os dados desta pesquisa permitiram constatar que os
futuros professores veem a oficina pedagógica como uma ferramenta capaz de
despertar maior interesse pelos conteúdos que estão sendo abordados, além de
potencializar a articulação entre a teoria e a pratica, contribuindo tanto para o ensino
quanto para a aprendizagem de forma significativa acerca dos fatos e dos fenômenos
geográficos.
Palavras-chave: Formação Inicial. Oficina Pedagógica. Ensino e Aprendizagem.
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1. Introdução
Atualmente, independentemente de faixa etária, percebe-se que a sociedade
vivencia um momento em que as tecnologias passam a estar presentes de forma cada
vez mais acentuada nas relações cotidianas, em que crianças, jovens, adultos e
idosos demandam por conhecimentos, seja de forma singular, seja de forma mais
específica, de modo a conquistar maior autonomia, deslocamento mais ágil,
segurança, melhor qualidade de vida, dentre outros aspectos. No entanto, percebe-se
que no âmbito educacional tal inserção voltada para o processo de ensino e de
aprendizagem em diferentes áreas do conhecimento ainda se dá a passos lentos em
relação à realidade que permeia o cotidiano das pessoas. Porém os reais motivos de
tal distanciamento deste universo que envolve o trabalho docente ainda são pouco
explorados (BELLONI, 2005).
De acordo com Rosa, (2013), o trabalho docente requer buscas constantes por
novos conhecimentos ou novas possibilidades de práticas pedagógicas que possam
contribuir para a produção do conhecimento. Porém, ainda para a autora em questão,
um dos maiores dilemas para os docentes consiste na pouca habilidade para o uso
das tecnologias de forma a contribuir efetivamente para o processo de ensino e de
aprendizagem.
Na literatura acadêmica, vários estudos vêm ressaltando a importância da
inserção das tecnologias para o processo de ensino e de aprendizagem em diferentes
níveis de ensino, modalidades e áreas do conhecimento (ARAÚJO, 2004, FILENO,
2007 e GUERRA, 2015).
Conforme Kenski, (2004), as tecnologias deveriam estar presentes em todas
as disciplinas durante a formação docente, mas, muitos professores formadores ainda
não são adeptos do uso de tal ferramenta por motivos ainda pouco esclarecidos, fato
que ocasiona reflexos nas salas de aula da Educação Básica.
Com base nas considerações anteriores, percebe-se que grande parte dos
licenciados deixa a faculdade sem experienciar de forma concreta as múltiplas
possibilidades práticas de produzir conhecimento para a escola básica por meio do
uso das tecnologias enquanto instrumento de mediação da aprendizagem. E, em meio
a tais proposições, emergem algumas indagações: Os professores estão tendo uma
formação inicial que contribua efetivamente para melhor lidar com as tecnologias em
suas respectivas salas de aula? Quais são as contribuições da inserção de
tecnologias em oficinas pedagógicas para a formação inicial docente em Geografia
em curso na modalidade de ensino a distância?
Apesar de o contexto atual demandar que as escolas em diferentes níveis de
ensino passem a integrar as tecnologias, principalmente as digitais, nas suas
atividades letivas, há um longo caminho a ser percorrido por grande parte dos
docentes em busca da aquisição de conhecimentos teóricos e práticos referentes a
essa ferramenta, voltados tanto para produção quanto para o uso de recursos
didáticos enquanto instrumento para mediação pedagógica e de produção do
conhecimento.
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A proposta de oficina nesta investigação teve o intuito de que os futuros
educadores pudessem vivenciar outras possibilidades práticas relacionadas à
inovação e ao uso das tecnologias, dentre outros procedimentos metodológicos.
Assim, buscando compreender o porquê das indagações mencionadas anteriormente,
esta investigação tem o propósito de analisar as possíveis contribuições da utilização
de tecnologias para o desenvolvimento de oficina pedagógica em um curso de
formação inicial de professores para a área de Geografia, ofertado na modalidade de
ensino a distância.

2. Material e métodos
A oficina pedagógica sobre curvas de nível foi desenvolvida durante a disciplina
de Geomorfologia e Recursos Hídricos de um curso de formação de professores para
a área de Geografia na modalidade de ensino a distância. O objetivo principal da
oficina foi possibilitar a vivência de futuros docentes com novas possibilidades práticas
para abordar diferentes conteúdos da área do conhecimento em questão, buscandose aproximar os conteúdos abordados com a realidade cotidiana de forma interrelacionada, com base na perspectiva da teoria de aprendizagem significativa de
Ausubel (MOREIRA, 2006).
Várias são as possibilidades metodológicas para se abordar os conceitos
geográficos, no entanto, acredita-se que a mediação sobre o que está sendo abordado
durante o processo de desenvolvimento da oficina pedagógica pode ocasionar maior
envolvimento por parte dos alunos, questionamentos, ou seja, favorecendo as
proposições didático-pedagógicas. De acordo com Silva et al., (2009), os professores
que atuam em diferentes níveis de ensino e modalidade, em sua grande maioria, se
apoiam em livros didáticos, principalmente, nas ilustrações representadas trazidas em
tais exemplares sobre os conteúdos que estão sendo abordados. No entanto, ainda
conforme as autoras em questão, a construção dos próprios recursos didáticos, como
no caso das oficinas pedagógicas possibilitam uma melhor aproximação da própria
realidade cotidiana dos discentes.
Assim, para a realização da oficina no (Polo de Apoio Presencial) PAP,
realizou-se um encontro presencial. Foram utilizadas 03 mesas grandes para que os
alunos pudessem participar em grupo com no máximo 08 alunos. Esta divisão
favoreceu o processo de mediação pedagógica, em que os 03 professores formadores
tiveram a oportunidade de acompanhar todas as etapas do processo de construção
dos 24 futuros professores participantes.
No primeiro momento, foi apresentado aos participantes desta oficina um
programa de computador, denominado QUANTUMGIS e os recursos deste para
levantar diversos tipos de informações. Em seguida, discutiu-se a importância de
trabalhar um lugar já conhecido pelo grupo, sendo apontado o campus da Instituição
de Ensino Superior - IES e seu entorno.
Para representação das curvas de nível em folhas de EVA, utilizou-se um
projetor para que, sob a tela de projeção, os alunos pudessem delimitar todos os
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contornos e estabelecer os recortes. Na medida em que as curvas de nível iam sendo
reproduzidas, utilizava-se a cola quente para montar os compartimentos do terreno.
Ao final, também se procedeu à representação de outras informações, tais como: ruas,
cursos d’água, praças, igrejas, dentre outros.
Esta pesquisa se baseou em cunho eminentemente qualitativo, buscando-se
intensificar as reflexões em relação à problematização dos conteúdos abordados, de
forma inter-relacionada viabilizando a produção do conhecimento. Além destas,
contou-se com os dados advindos da autoavaliação dos futuros professores
integrantes das oficinas pedagógicas.

3. Resultados e discussões
Por várias décadas, os ensinamentos de Geografia escolar têm sido
relacionados a um saber fragmentado, pautado no distanciamento das relações
cotidianas dos alunos. Nesse viés de ensinamentos, a aprendizagem pode ser vista
como algo que é repassado de forma mecânica, sem se preocupar com a relevância
dos conhecimentos geográficos para o cotidiano.
Embora os intensos avanços que a sociedade tem presenciado nos últimos
anos, cujos reflexos têm proporcionado mudanças tanto sobre as práticas dos
docentes na formação inicial quanto nas salas de aula da Educação Básica, em muitas
salas de aula, os conteúdos acerca dos fatos e fenômenos geográficos ainda são
tratados de forma fragmentada.
Partimos do pressuposto de que as atividades desenvolvidas nas salas de aula
da Educação Básica devem levar em consideração a realidade cotidiana dos alunos
sob o intuito de estimular a aprendizagem, além de estar sempre buscando novos
caminhos ou possibilidades práticas, principalmente, para trabalhar de forma concreta
e reflexiva. No entanto, Chaves, (2000), pontua que para aspectos tanto de inovação
quanto de buscas por novos procedimentos metodológicos se tornem um hábito
constante na prática do professor, é necessário que os futuros educadores possam
vivenciar possibilidades de implementação de metodologias diferenciadas durante o
seu processo de formação inicial para que possam em outros momentos articular tais
vivências, adaptá-las ou (re)organizá-las por completo.
No caso desta investigação, a formação inicial docente se dá por meio da
modalidade de ensino a distância, na qual os recursos do AVA potencializam o
trabalho colaborativo e o rompimento com visões fragmentadas acerca da ciência
geográfica. Para Archela, (2003), o trabalho colaborativo pode contribuir por meio de
diferentes maneiras para a aprendizagem dos alunos, sendo as oficinas pedagógicas
apontadas como um prisma de possibilidades de articulações teóricas e práticas. E,
na mesma linha de pensamento, Nóvoa, (2011), aponta que o principal enfoque das
Instituições de Ensino deve se dar em torno da aprendizagem, principalmente,
substituindo práticas tidas como igualitárias por inovadoras ou diferenciadas,
privilegiando-se o trabalho colaborativo.
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Com base nas considerações anteriores, o desenvolvimento da oficina
pedagógica foi direcionado no sentido colaborar com os futuros professores com
demandas identificadas como prioritárias para uma sólida formação, relacionada com
a realidade cotidiana de seus futuros alunos, a exemplo, o uso e aplicação de
tecnologias voltadas para a aprendizagem de Geografia, corroborando para a (re)
construção do conhecimento de forma significativa.
Na oficina foi possível observar que os futuros educadores tiveram enorme
interesse por trabalhar em grupo e também pela possibilidade de discutirem tanto
sobre as possibilidades de utilizar um software para levantar diferentes tipos de
informações quanto sobre as possibilidades de se promover a representação do que
está sendo abordado, como no caso em questão, as curvas de nível (Figura 1).
Figura 1: Utilização do programa QUANTUMGIS para representação das curvas de nível.

Fonte: Oficina de Geomorfologia, 2017.

Em todo o processo de construção da oficina, os conceitos foram trabalhados,
principalmente, de forma a destacar as possibilidades de inter-relação destes para se
estabelecer uma crítica. Foi possível perceber que os futuros professores
demonstraram receptividade em relação à participação na oficina, em destaque, ao
perceber que seriam utilizadas as tecnologias nesta construção coletiva. A partir
desse momento os alunos sentiram-se aptos a estabelecer relações entre o conteúdo
abordado, o uso da tecnologia e as suas respectivas relações cotidianas.
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Outro aspecto observado se refere à socialização entre discentes em um curso
no qual o contato entre os pares se dá predominantemente por recursos digitais, fato
que resultou em maior interesse e envolvimento tanto em participar quanto em ajudar
os colegas, além de motivação para o diálogo entre futuros professores e professores
formadores nesta proposta de atividade diferenciada. Para Nóvoa, (1992), a formação
inicial docente não pode se dar meramente pela acumulação de informações ou de
procedimentos técnicos, pois, para além destes, há de se considerar um intenso
trabalho que possibilite o diálogo, a reflexão crítica, as mudanças sobre as práticas
pedagógicas e a (re)construção do saber fazer pedagógico frente às novas realidades
que envolvem o trabalho do professor.
Colaborando com as ideias anteriores em relação ao movimento de formação
e de atuação do professor em prol do processo de ensino e de aprendizagem, Moreira,
(2006) menciona a necessidade de se promover a aprendizagem de forma
significativa, ou seja, de forma a contemplar a realidade que permeia as relações
cotidianas dos alunos. Assim, tendo-se em vista que as tecnologias estão cada vez
mais presentes em nosso dia a dia, a inserção das mesmas no processo de ensino e
de aprendizagem favorece a mediação e o processo de construção de conhecimento.
Pelas observações também foi possível perceber que a maior parte dos futuros
professores demonstra que tanto as tecnologias quanto as metodologias
diferenciadas, tal como a oficina pedagógica, não podem estar distantes das salas de
aula, seja por envolver a participação dos alunos, seja pelas possibilidades práticas
de produção de conhecimento. No entanto, percebeu-se pelas discussões que alguns
dos futuros docentes só perceberam a necessidade de tal aproximação durante a
formação inicial. Para Silva e Muniz, (2012), tal dificuldade por parte dos professores
em relacionar os conteúdos com a vivência dos educandos, embora já tenha sido
bastante pontuada na literatura, ainda se trata de uma realidade no ambiente escolar.
Também se observou que os futuros docentes tinham a visão fragmentada em
relação aos conceitos, ou seja, não conseguiam perceber que várias implicações
poderiam estar relacionadas, por exemplo: variação do nível do terreno, percurso dos
cursos d’água, cobertura vegetal, alteração climática, dentre outros aspectos. Assim,
ao problematizar as transformações que ocorrem no espaço reproduzido por meio dos
diferentes compartimentos representados, houve a mobilização de outros
conhecimentos que resultaram em diferentes análises (Figura 2). Nessa perspectiva,
pode-se inferir que tal atividade consistiu em um poderoso instrumento de mediação
para aprendizagem dos fatos e fenômenos socioambientais resultantes da relação
entre a natureza e a sociedade.
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Figura 02: Representação dos compartimentos do terreno.

Fonte: Oficina de Geomorfologia, 2017.

Já é consenso na literatura que versa sobre as oficinas pedagógicas que estas
podem ter um enorme potencial para o processo de ensino e de aprendizagem,
especialmente para a Educação Básica (PAVIANI e FONTANA, 2009; PEIXOTO
FILHO e SOUZA, 2014). Nesta linha de pensamento, as observações destas oficinas
demonstraram que estas podem e devem ser utilizadas tanto na formação inicial de
professores quanto na continuada, pois, potencializam o diálogo entre os professores
formadores e os alunos, destacando-se a importância e relevância desta relação
dialógica no sentido de desvelar os anseios, as limitações e o (re)dimensionamento
das práticas docentes.
Tendo-se o fato de que os alunos na modalidade a distância são oriundos de
diferentes lugares e que contemplam realidades bem distintas, tais aspectos foram de
grande relevância para esta investigação, criando-se um movimento de mediação
pedagógica constante em face tanto das dificuldades que emergiram quanto das
novas possibilidades que foram criadas. Para Moran, (2004), o professor deve estar
sempre atento, independentemente do nível de ensino ou da modalidade para que os
conteúdos que estão sendo abordados sejam constantemente (re)organizados com
vista a contemplar as diferentes realidades de nossos alunos.
A partir das oficinas pedagógicas também foi possível evidenciar que a
interação dialógica entre os futuros professores e os professores formadores oferece
a oportunidade de articular diferentes procedimentos metodológicos vistos em sala de
aula e agora relacionados de forma prática.
Conforme os futuros professores, as oficinas pedagógicas podem ser
comparadas a um laboratório, pois várias possibilidades de articulação teórica e
prática se dão durante o processo de construção e análise dos recursos produzidos
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coletivamente, podendo ampliar os conhecimentos tanto sobre como ensinar, quanto
sobre como aprender. Portanto, cria-se um viés de possibilidades de novas propostas
de oficinas, principalmente, de forma a contemplar recursos didáticos concretos e
significativos para o ensino de Geografia.

4. Conclusões
Conclui-se que as oficinas pedagógicas podem contribuir para a formação
inicial docente por potencializar a articulação entre teoria e prática. Outro aspecto
observado se refere à possibilidade de despertar o interesse de alunos sobre o que
está sendo abordado, fato que também pode ocasionar reflexos positivos em relação
às práticas dos futuros educadores nas salas de aula da Educação Básica.
Percebe-se que as oficinas pedagógicas podem influenciar diretamente sobre
o saber fazer pedagógico dos futuros professores, pois as reflexões entre professores
formadores e os diferentes conhecimentos advindos dos futuros docentes, propicia
um diálogo profícuo, cujas trocas favorecem a construção de conhecimentos sobre os
fatos e fenômenos geográficos.
Por fim, as propostas de oficinas pedagógicas em curso de formação de
professores na modalidade a distância potencializam os futuros professores a terem
contato com diferentes propostas de construção do conhecimento, como no caso das
oficinas por meio de recursos tecnológicos. Pois, além de motivar a participação dos
futuros educadores durante todo processo de construção, impulsionou-os a elaborar
hipóteses, instigou-os a promover a observação e análise sob diferentes enfoques por
meio da problematização e argumentação na busca de respostas.
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METODOLOGIAS ATIVAS OU INVENTIVAS? APRENDER
A APRENDER POR MEIO DE ENSINO HÍBRIDO
Sheilla Silva da Conceição1
Henrique Nou Schneider 2

Resumo:
O texto objetiva refletir e compreender os processos de apropriação das metodologias
híbridas nos processos de aprendizagem, agregadas as tecnologias digitais. No
contexto dessa pesquisa, ensino híbrido está na mistura das metodologias e nas
modalidades presencial face a face e online. As metodologias ativas têm como base
Dewey (2007) a partir da aprendizagem aprender fazendo e coma as metodologias
inventivas apoiadas nas teorias da cognição enativa de Varela (1994) cuja
aprendizagem ocorre de dentro para fora, mas com apoio da realidade externa. Na
cognição inventiva discutida por Kastrup (1999, 2004) por haver uma ruptura do
aprender habitual e intencional da consciência para deixar fluir o pensamento por meio
de problema e solução construídos coletivamente. E na teoria Ator Rede de Latour
(2012) que estabelece fluxos de translações e interações entre os atores (pessoas e
coisas). É uma pesquisa qualitativa com abordagem na pesquisa participante
fundamentada em Thiollent (2011) pois parte de processos coletivos de conversação
com professores e alunos de uma instituição de ensino superior. Por meio dela
objetiva-se criar um novo conhecimento a partir do trabalho colaborativa. O campo
empírico foi numa instituição de ensino superior de Aracaju SE. Pode-se inferir com
as discussões trazidas nesse texto e com o relato de experiência apresentado que o
ato de aprender é ativo por natureza e que as metodologias inventivas são estratégias
colaborativas de aprendizagem porque alunos e professores numa relação dialógica
decidem o que fazer para aprender e refletem juntos sobre a ação.
Palavras chave: Ensino Híbrido. Metodologia Ativa. Metodologia Inventiva. Tecnologias
Digitais.
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1. Introdução
O texto objetiva abordar os processos de apropriação das metodologias
híbridas nos processos de aprendizagem. Entende-se a definição de híbrido a partir
de Latour (1994, 2012) como sendo uma integração de natureza e cultura, de
humanos e não humanos e não a separação. É de conhecimento dos professores e
pesquisadores que o processo de aprender e ensinar é um problema que perdura na
educação em diferentes tempos e espaços, já que o desenvolvimento da humanidade
passa por constantes mudanças devido as subjetividades engendradas na sociedade.
Já nos disse Freire (1996), que apreender a realidade demanda
conhecimentos.
A nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere ou,
mais do que isso, implica a nossa habilidade de apreender a substantividade
do objeto aprendido. A memorização mecânica do perfil do objeto não é
aprendizado verdadeiro do objeto ou do conteúdo [...]. Aprender para nós é
construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura
ao risco e à aventura do espírito. (FREIRE, 1996, P. 69)

Nesse processo, compreende-se que professores e alunos, juntos e mediados
pelas tecnologias digitais, podem aprender de forma colaborativa, e que se pode
instigar a participação dos alunos com atividades inventivas no sentido de
reinventarem práticas capazes de possibilitar a interação entre alunos e professores.
Os ambientes de aprendizagens, seja presencial ou virtual tornam-se potenciais
quando associados aos objetos de aprendizagem definidos por Carneiro; Silveira
(2012) como sendo qualquer recurso ou objeto digital que pode ser combinado,
recombinado e reutilizável com intencionalidade pedagógica.
Nesse processo, inventar passa a ser um processo criativo permanente ligado
a Inteligência e não de forma separada. Kastrup (1999), baseada em Stengers (1993)
traz a etimologia no latim, invenire, que significa encontrar relíquias ou restos
arqueológicos. Todavia, é uma composição e recomposição incessante com a matéria
que se estuda. Para Kastrup (1999, 27) “o problema da invenção terá como
consequência sua diferenciação em relação à categoria psicológica, subjetiva, da
criatividade, bem como em relação à categoria epistemológica, objetiva, de
descoberta”. As metodologias híbridas por meio das tecnologias digitais demandam
uma outra postura tanto por parte do professor, quanto do aluno. Isto é, tornar a
aprendizagem um processo contínuo e estimulante de indagar e problematizar o que
não está claro e até o que aparentemente esteja claro. É importante a apropriação
das tecnologias digitais como formas agregadoras de conhecimento e reflexão, na
interface com os alunos, ao invés de se preocupar se elas são sistemas inventivos ou
não.
[...] outras práticas cognitivas podem ser efetuadas para a manutenção do
caráter inventivo ou problemático das formas da cognição. O que elas
possuem em comum é não submeterem a aprendizagem a seus resultados,
mas abrirem a possibilidade da continuidade da operação da cognição no
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campo coletivo das multiplicidades e dos agenciamentos. (KASTRUP, 1999,
p. 193)

Com isso, as metodologias inventivas vão sendo reconstituídas num
movimento de problematização, de criação de problemas que vão além da resolução
de problemas dados. Assim elas não se preocupam com regras aceitáveis, mas com
formas que permitam ultrapassar os limites da cognição. Pode-se mencionar a
gamificação e outras atividades de busca intensa de compreensão a serem
desenvolvidas como formas de os alunos irem construindo seu conhecimento por
meio de pistas conhecidas por eles por meio da interação. Schlemmer (2018) em seu
trabalho de pesquisa vem desenvolvendo projetos com gamificação em escolas
públicas cujos resultados vêm modificando a prática de professores e por
consequência a aprendizagem dos alunos vem sendo contextualizadas a partir de
suas realidades.
Por outro lado, as metodologias ativas são entendidas por Moran (2018, p.4)
como “estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na
construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida”. E
por Mattar (2017, p. 21) enquanto “uma educação que pressuponha a atividade (ao
contrário da passividade) por parte dos alunos”. Pode-se citar algumas metodologias
ativas: aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos,
aprendizagem baseada em jogos, gamificação, aprendizagem em pares entre outras.
A apropriação delas, requer enfrentamentos de desafios no que se referem a
tentativas de provocar instabilidades nos processos de aprendizagem dos alunos, ou
seja, colocar todos para refletir, criar hipóteses, criar problemas e soluções. Essa
problemática vem sendo superada, mesmo que de forma lenta, quando alguns
professores e pesquisadores passaram a se apropriar das tecnologias digitais para
transformar as ideias em ações.
Considerando essa problemática, analisando os processos de aprendizagem,
e as metodologias híbridas – ativas e inventivas agregadas as tecnologias digitais,
como professores e alunos podem desenvolver atividades ativas e inventivas para que
a aprendizagem vá se realizando? A hipótese é de que as atividades desenvolvidas
no processo de aprendizagem precisam estar dissociadas dos quadros de repetição,
necessidade e de previsibilidade para que a aprendizagem faça sentido à vida. Por
isso, é um processo contínuo de complexificação através da criação de problemas,
resolução de problemas, recriação de problemas, invenção de problemas e soluções.
A produção e análise de dados da experiência de ensino híbrido foram
realizadas a partir dos resultados obtidos na prática educativa em 2018 com os alunos
da turma de pedagogia do oitavo período da UNINASSAU/SE. A pesquisa participante
tem princípios teóricos e metodológicos na pesquisa-ação que segundo a definição
de Thiollent “é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo” (THIOLLENT, 2008, p. 14). Além dessa análise, também o referencial
teórico foi fundamental no processo de compreensão das realidades estudadas.
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A pesquisa bibliográfica foi fundamental nesse processo. Pois, como enfatizam
Laville Dionne (1999), a revisão de literatura refere-se ao estado da arte sobre a
questão a ser investigada pelo pesquisador. Servem, portanto, para alimentar o
conhecimento, afinar as perspectivas teóricas, precisar e objetivar os conceitos
utilizados.
Para abordar o tema o texto foi organizado de modo a contemplar as temáticas
que corroboraram para a discussão a partir dos tópicos que seguem: Tecnologias
digitais e hibridização na aprendizagem multimodal; aprendizagem multimodal: um
relato de experiência no ensino superior e as considerações finais.

2. Tecnologias digitais e hibridização na aprendizagem multimodal
Nos últimos anos com a aceleração das transformações e inovações dos
recursos tecnológicos e comunicacionais, os dispositivos tecnológicos a exemplo dos
smarthphones vêm tomando novas formas, em inúmeras versões. Os dispositivos de
rede sem fio, com suas transferências de dados online e interação vêm possibilitando
às pessoas capacidades computacionais e comunicacionais, antes impossíveis, para
criar redes sociais para fins que mudam as relações humanas entre si e com o espaço
e tempo. As tecnologias digitais e as mídias sociais em destaque, o Facebook,
WhatsApp e Instagram são utilizadas para agregar, entre outras coisas conteúdo
digital independentemente da localidade.
Essa nova forma de estreitar o diálogo vem provocando mudanças de
comportamento na vida das pessoas. O que antes demorava horas para socializar um
assunto, hoje em segundos envia-se um texto, uma imagem, uma música, uma
informação de uma localidade e espaço. Assim, compreende-se que as diversas redes
de comunicação contribuem para modificar a forma de pensar, assimilar, transformar,
reinventar o mundo em volta. “As telecomunicações são de fato responsáveis por
estender de uma ponta a outra do mundo as possibilidades de contato amigável,
transações contratuais, transmissão de saber, trocas de conhecimentos e descoberta
pacífica das diferenças” (LÈVY, 2010, p.14).
Nesse contexto cultural, a educação é a esfera que necessita de mudanças
capazes de diminuir as desigualdades de compreensão da informação e oportunizar
as pessoas a produção de conhecimento. Não basta acesso, é preciso saber o que
fazer com a informação disponível na rede internet, nos livros e outros materiais
disponíveis. Por isso, a importância do papel do professor na problematização e
complexificação do conhecimento. Para Freire (1980, p. 81) “só existe saber na
invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens
fazem no mundo, com o mundo e com os outros”. Com isso, espera-se que as políticas
públicas de acesso e permanência na educação, tanto na m odalidade presencial
quanto virtual, sejam analisadas de modo a colaborar com os reais processos de
inserção das pessoas na vida profissional e pessoal.
Durante muitos anos, acreditou-se que as escolas e as instituições de ensino
como um todo fossem lugares, neutro, distante das manifestações sociais
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transformadoras. Atualmente, não se entende que elas sejam consideradas de forma
apartada de sua comunidade e da realidade em que está inserida; pois está imersa
na cultura, na comunidade, na representação social e política, em contínua interação
com o seu contexto. As instituições de ensino, muitas vezes consideradas como um
mundo isolado, são: “[...] um dos principais agentes de difusão de inovações sociais
porque gerações após gerações de jovens que por ali passam, ali conhecem novas
formas de pensamento, administração, atuação e comunicação e se habituam com
elas”. (CASTELLS, 2003, p.380).
Cada vez mais as descobertas tecnológicas possibilitam avanços com
consequências nas transformações socioculturais, afetivas e comportamentais. O
abismo cultural entre as gerações torna-se ainda mais evidente quando as atenções
se voltam para as relações destas com a tecnologia. Manter-se atualizado quanto às
inovações existentes, o crescimento profissional e econômico está diretamente ligado
ao processo de cada um construir a sua capacidade de ação e de construção do
conhecimento, consolidando as habilidades e competências adquiridas, quanto às
mudanças e exigências que estão sendo feitas pela sociedade em que estão
inseridos. Castells (2003) nos proporciona um entendimento abrangente quando
afirma que a inclusão digital compreende mais do que o acesso ao recurso
tecnológico:
A questão crítica é mudar [...] aprender, uma vez que a maior parte da
informação estará on-line e que o que realmente será necessário é a
habilidade para decidir o que procurar, como obter isso, como processá-lo e
como usá-lo para a tarefa específica que provocou a busca de informação.
Em outras palavras, o novo aprendizado é orientado para o desenvolvimento
da capacidade educacional de transformar informação e conhecimento em
ação. (CASTELLS, 2003, p. 212).

A educação não se limita em fazer uma seleção entre os saberes – marcados
pela organização de disciplinas, mas por aqueles cujas capacidades de exposição e
expectativas refletem características objetivas do mundo social em que vive. Ela deve
também, compartilhar para tornar assimiláveis às jovens gerações e reorganizar a
prática didática. É preciso examinar as relações entre educação e os fatores externos
a ela como contexto econômico e político-administrativos. É nesse contexto cultural
que Morin (2015) entende cultura como mediação simbólica complexa e como um
sistema metabólico que faz a relação entre existência e saber.
O saber é fruto de uma busca incessante, curiosa e inquieta e existe na
invenção e reinvenção que acontece no contato com o outro. Esse processo de
mediação cultural vem sendo discutido com bastante fervor entre os grupos que se
interessam e preocupam-se com essa abordagem de comunicação social. Se o saber
é uma busca incessante de informações, porém com posicionamentos críticos, quem
não consegue acompanhar o ritmo dessas apropriações está fora do cenário de uma
sociedade desejada.
Essa é a nova geração da sociedade que conversa entre si por intermédio dos
aparelhos portáteis com rede sem fio, além de outros assuntos de interesse, sobre os
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conteúdos trabalhados em sala de aula como questões que dizem respeito
diretamente ao mundo interconectado por meio das tecnologias e mídias. Tal aspecto,
faz com que o processo de aprendizagem, segundo Vigotski (2007), se realize sempre
em forma de colaboração com crianças mais experientes ou com adultos, constituindo
um caso particular de interação.
A linguagem das mídias digitais, repletas de imagens, movimentos e sons, além
de sua velocidade de emissão e recepção, atrai não só aos jovens, mas a todos que
nela se insere. A linguagem possibilita a formação de conceitos de objetos reais que
constituem na mediação entre sujeito e objeto do conhecimento. Nesse sentido,
O desenvolvimento dos processos que finalmente resultam na formação de
conceitos começa na fase mais precoce da infância, mas as funções
intelectuais que, numa combinação específica, formam a base psicológica do
processo da formação de conceitos amadurece, se configura e se desenvolve
somente na puberdade. (VIGOTSKI, 2008, p. 72)

Novos espaços e tempos de aprendizagem estão surgindo e tornando
dinâmicos e significativos o ensinar e o aprender. As evoluções socioculturais e
tecnológicas geram incessantes mudanças nas organizações e no pensamento
humano. Isso exige independência, criatividade e autocrítica na obtenção e na seleção
de informações, assim como na construção do conhecimento.

3. Aprendizagem multimodal: um relato de experiência no ensino superior
Metodologia de trabalho: Esse relato parte de um projeto de trabalho da
disciplina Gestão Pedagógica do 8º período do curso de pedagogia que aconteceu
em cinco de março a dois de abril do ano de dois mil e dezoito. Teve por objetivo
refletir sobre a problemática da gestão na educação e agregar valor na aprendizagem
dos conteúdos da disciplina (habilidades e competências), bem como em âmbito mais
geral, que ultrapassa a uma única disciplina.
A abordagem parte de uma metodologia ativa por meio de projeto envolvendo
alunos e professores e inventiva porque parte da criação por meio das experiências
de trabalho como docente. Nesse sentido, foram criados seminários temáticos
presenciais e discussão em mídia social (WhatsApp). Esses, foram apresentados
pelos alunos com a participação de convidados externos e internos da Faculdade.
No primeiro momento houve eleição com os alunos de uma proposta de
trabalho que pudesse instigar os alunos a participarem ativamente. Assim, escolheuse os seminários e as discussões tanto na sala de aula face a face durante as
palestras do II Ciclo de Seminários em Gestão Pedagógica: Gestão Compartilhada
Novas Perspectiva n/para Educação Inovadora, quanto no WhatsApp.
No segundo momento formaram cinco grupos com cinco alunos. Cada grupo
ficou responsável em estudar e trazer em formato de seminários a discussão de um
tema: Gestão democrática na educação; Ação Coletiva como referencial para a
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organização do trabalho pedagógico; Educação para a cidadania: o PPP como
elemento articulador; Financiamento da educação básica no Brasil: trajetória histórica
e panorama atual; Gestão inovadora com tecnologias.
Em cada seminário temático apresentado e discutido com a turma, o grupo
responsável pelo tema, em dois dias antes da apresentação postava no grupo do
WhatsApp o resumo do texto que iria apresentar para que os colegas da turma
começassem a interagir na discussão do tema abordado pela equipe.
No terceiro momento – das cinco palestras correlacionados aos temas dos
seminários apresentados pelos alunos que aconteceram sempre uma aula antes das
apresentações. Os professores convidados abordaram os temas: Gestão
democrática: princípios e atitudes, “Gestão educacional: desafios e conquistas”, “O
Projeto Político Pedagógico: a identidade da escola”, “Financiamento na educação:
como planejar?” e “Gestão inovadora com/para o uso das TDIC”.
Figura 1. Discussões na Mídia social WhatsApp

Fonte: dos autores (2018).

Após finalização dos seminários os alunos responderam a um questionário
sobre a impressão dos resultados do processo de aprendizagem dos conteúdos
através dessa metodologia de ensino, por meio do link de um formulário feito no
google drive, no grupo do WhatsApp da turma da disciplina. A realização dessa
metodologia é sempre pensada na atuação ética e compromissada com a turma, além
do engajamento dos alunos e dos participantes desse projeto de ensino híbrido que
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vem sendo desenvolvido desde o ano de dois mil e quinze e que vem sendo construído
e ressignificado a cada experiência.
O desenvolvimento do projeto se integra a cada perfil da turma e participantes.
Essa integração acontece pelo fazer reflexivo e conectivos referentes aos espaços de
aprendizagem multimodal, de modo a não considerar um melhor que outro, mas
enquanto processos que se integram de acordo com as necessidades e propósitos
específicos. Por isso, ressalta-se a importância de se reconhecer enquanto ser social,
professor(a), aprendiz, colaborador(a), provocador(a), além de considerar as
sugestões, perguntas, respostas e críticas a fim de que o processo de aprendizagem
seja o mais desafiador, significativo e prazeroso.
Tabela 1. Proposta metodológica (ativa e inventiva)

Fonte: dos autores (2018)

A participação ativa de alunos e professores no processo de aprendizagem é
primordial para que esta seja significativa. Os estudos sobre Projetos de
Aprendizagem Gamificados proposto por Schlemmer (2018) mostra que as
metodologias inventivas, criadas por alunos e professores em busca de uma
aprendizagem colaborativa e em rede provoca tanto os alunos quanto os professores,
na medida que se sentem protagonistas do processo de conhecer por meio de uma
rede de conhecimento independentemente da modalidade de aprendizagem: se
presencial face a face ou online e conectados. Professores e alunos das escolas e
institutos de ensino básico, assim como as instituições de ensino superior sentem -se
desafiados em projetar-se para um processo de aprendizagem que saia dos limites
dos espaços físicos e da rotina de aprender por estratégias já conhecidas, mas
também ativas, a exemplo de aulas expositivas, pesquisa em livros e internet, uma
gama de exercícios e outras.
O ensino híbrido aqui abordado com a inserção de metodologias ativas e
inventivas e dos ambientes multimodais vem sendo estudado e experienciado sem a
pretensão de ser modelo a ser seguido, mas parte de uma organização intelectual
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construída pelas redes de conhecimento. Quanto a avaliação dos alunos, esta parte
do processo que se entende participativa e transformada em análise coletiva, pois o
posicionamento de cada um que, voluntariamente quis participar, reforça o papel
significativo da aprendizagem coletiva.
Quando se perguntou sobre o uso da mídia social WhatsApp para o processo
de aprendizagem, grande parte dos alunos sentiram familiaridade e a condução do
projeto aconteceu de forma espontânea e participativa.
Tabela 2. Uso da mídia social WhatsApp no processo de aprendizagem

Fonte: dos autores (2018)

Os principais agentes do processo educativo, professores e alunos sentem -se
a necessidade de estar conectados com as transformações ocorridas na sociedade
atual. Por um lado, os docentes, aprendendo a aprender, apropriando-se de
metodologias de trabalho que tornem os processos de aprendizagens mais dinâmicos
e significativos. Por outro, os recursos tecnológicos que se hibridizam cada vez mais,
e as metodologias ativas e inventivas também. Estas, vem sendo agregadas com
objetivo de alterar a forma de repensar o espaço e o tempo aos processos de
aprendizagem. Castells (1999, p. 467) discute que “tanto o espaço quanto o tempo
estão sendo transformados sob o efeito combinado do paradigma da tecnologia da
informação e das formas e processos sociais induzidos pelo processo atual de
transformação histórica”.
O que muda no papel do professor? Muda a relação com o saber defendida
como sendo “a relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo de um sujeito
confrontado com a necessidade de aprender” (CHARLOT, 2005, p. 45). Assim como
a apropriação do sentido de espaço e tempo comunicacional entre alunos e
professores. O espaço de trocas aumenta da sala de aula para outros espaços. O
tempo de enviar ou receber informações se amplia para qualquer dia e hora da
semana. É um papel que combina alguns momentos do professor convencional, às
vezes é importante dar uma bela aula expositiva com mais momentos de gerente de
pesquisa, de estimulador de busca, de coordenador de processos e de resultados. É
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um papel de animação e coordenação muito mais flexível e constante que exige muita
atenção, sensibilidade, intuição e apropriação das tecnologias digitais.
Para a implantação dessa proposta com vistas a uma renovação na prática
educativa observa-se que a formação do professor passa a ser um aspecto
crítico e importante. Para esse processo de formação, é necessário que haja
vivências e reflexões acerca do uso das tecnologias digitais e que sejam
analisados seus limites e potencialidades, para então trabalhar com elas.
(CONCEIÇÃO; SCHNEIDER, 2016, p. 818)

Nessa perspectiva, as dificuldades de acesso e apropriação das tecnologias e
mídias sociais para a prática educativa são pontos de reflexão, porém não de
desistência em desenvolver projetos que sejam relevantes para a educação.
Tabela 3. Críticas e/ou sugestões das metodologias utilizadas

Fonte: dos autores (2018)

Diante da inovação tecnológica no ensino faz-se mister trabalhar
colaborativamente a fim de que os alunos ampliem seus conceitos de mundo e melhor
se relacionem com o professor e seus colegas. Por meio do trabalho em grupo
presencial ou online, o aluno pode gradativamente, aprender a fazer correlações e
extrair conclusões a partir dessas, posicionando-se como sujeito, participando
ativamente de um diálogo contínuo com diversos textos, com outros leitores e com
diferentes áreas do conhecimento.
A inteligência coletiva não significa uma inteligência total, muito menos
totalitária, mas saberes constituídos, preferencialmente de forma colaborativa e que
estejam à disposição de quem precisa se servir deles. Inteligência coletiva é “uma
inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em
tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. (LÈVY, 2003,
P. 28).
Assim, para a construção da inteligência coletiva exige um formador que
possua um perfil diferente do professor que tem atuado há décadas. Os professores
e alunos poderão compartilhar os recursos materiais e informacionais de que dispõem.
Os professores aprendem ao mesmo tempo em que os alunos. O novo papel dos
Rio de Janeiro, RJ, nº 226

jul./set. 2019
25

p. 16 a 28

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

professores é o de colaborador, provocador e mediador dos processos de aprender a
pensar e agir.

4. Considerações finais
A ação reflexiva do professor envolve intuição, emoção e não somente um
conjunto de técnicas que podem ser ensinadas aos professores, por isso é necessário
que o professor reflita relativamente à sua prática, de forma que a reflexão se torne
um instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional. No entanto, não se pode
esquecer que, na preparação do professor reflexivo diante do uso dos recursos
tecnológicos é fundamental considerar a integração entre a teoria e prática, e qual seu
papel como educador nessa situação assim como qual ou quais metodologias 3
favorecem os conhecimentos colaborativos na atual sociedade em redes digitais.
Assim, a inclusão de alunos e professores nos espaços ciberculturais é uma
dinâmica produtiva do conhecimento que se dar com a prática cultural capaz de
apropriar-se e apoderar-se de modo autoral, colaborativo e móvel dos novos saberes
que permitem comunicar, produzir, criar juntamente com outras pessoas e
compartilhar conteúdos e informações sob os mais diversos formatos de textos,
imagens, vídeos, sons, aplicativos, programas, entre outros. Nesses ambientes
comunicacionais e interativos, o professor pode promover mudanças paradigmáticas
e qualitativas na sua docência e na pragmática da aprendizagem e, assim, reinventar
sua pratica pedagógica condizente com o momento atual.
Essas novas formas de práticas sociais via e-mail, chats, redes sociais
(Facebook, WhatshApp e Instagram), aproximam as pessoas, ocupa o espaço de
forma real por meio de organizações pelo espaço virtual e permitem a expressão
autônoma lado a lado à emissão e recepção de informações. Nessa aproximação, a
operação das redes sociais vem marcando significativamente a fenomenologia social
interativa onde pessoas se relacionam independente do tempo e espaço físicos .
Nos últimos anos esse fenômeno social vem agrupando um número cada vez
maior de pessoas articuladas por redes. Isso vem provocando novas formas de
saberes a partir da quebra da linearidade. E as tecnologias digitais em rede e tempo
real perfazem campos de acesso, de retransmissão, de recebimento marcados por
fatos comunicacionais, de interesse e de desejo enquanto consumidor e cidadão.
Essa condição humana de existência se articula no dia-a-dia um fazer em um
processo civilizatório irreversível.
As redes sociais são um fenômeno porque criam possibilidades de laços e de
aprendizados coletivos. Fala-se hoje de inteligência coletiva como forma de
reprodução da criatividade, da inovação. Tudo isso é verdadeiro do ponto de vista dos
horizontes que a cibercultura coloca. Contudo, sem perder de vista a inteligência
individual, todas as pessoas no ciberespaço podem, potencialmente, contribuir com
Celso Vasconcellos (2004) enfoca que o problema metodológico perpassa todoosistema educacional,uma vez
que é longa a tradição de um ensino passivo, desvinculado da vida.

3
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algum saber para constituição de um conjunto de saberes que, passam a pertencer a
todos pelo fato de serem apropriados e transformados.
Nessa constituição de coletividade, o ensino híbrido mediado pelas
metodologias ativas e inventivas aqui discutidas propõe atender as necessidades
cognitivas de cada pessoa que por sua vez são provenientes de ações coletivas.
Assim, se temos modelos mentais diferenciados uns dos outros, é preciso que as
ações metodológicas híbridas sejam realizadas de modo a contemplar os diversos
estilos de aprendizagem.
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A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO GRAPHER NA
INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNÇÃO POLINOMIAL
DO 1º GRAU
Jonas da Conceição Ricardo1
Alvaro Chrispino2

Resumo:
Com o avanço das tecnologias digitais de comunicação pela utilização de
smartphones, podem ser incrementadas as oportunidades de oferta de aprendizado
em Matemática. Este trabalho tem por objetivo apresentar a aplicação de uma
sequência de atividades mediadas pela Tecnologia da Informação e Comunicação, no
ensino básico no tema da interpretação geométrica da função polinomial do 1º grau.
Como suporte didático foi utilizado o aplicativo Grapher, disponível para smartphones
sob o sistema operacional Android. As atividades foram aplicadas a um grupo de
estudantes do 1º ano do Ensino Médio da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro.
Os estudantes foram divididos em grupos para o trabalho. Considera-se o pressuposto
das Representações Semióticas, que consideram mudanças de registros de um
mesmo referencial para o melhor entendimento do objeto matemático. O texto
apresenta também algumas barreiras legais para o desenvolvimento da proposta que
são leis proibitivas ao uso do telefone celular em sala de aula. Contudo, a proposta
apresenta possibilidades de uso consciente da tecnologia em favor do estudante, com
a exploração do seu potencial educacional, desde que se tenha uma finalidade
definida para ele. Da prática aplicada se depreende que a utilização dos smartphones
em um modelo de auxílio didático e com papel definido e compreendido pelos
estudantes pode ser positiva em sala de aula, contribuindo para se promover maior
debate sobre a ideia de que esta tecnologia contribui apenas como distração e que
representa um impeditivo ao aprendizado significativo.
PALAVRAS-CHAVE: Funções do 1º Grau; Representação Semiótica; Smartphone;
Tecnologia da Informação e Comunicação
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1. Introdução
Em pesquisa divulgada no ano de 2016, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) foi mostrado que o número de acessos à internet por telefone móvel
superou o número de acesso por à rede utilizando-se computadores. Atualmente
parece ser comum que um indivíduo que deseja acessar a internet opte por usar seu
telefone móvel, até mesmo pela flexibilidade que o aparelho promove. O IBGE 3
apontava no ano de 2015 que havia cerca de 280 milhões de linhas telefônicas o que,
segundo o mesmo instituto, superava a estimativa populacional brasileira para o ano
de 2016. O telefone móvel, ou telefone celular, não é somente um aparelho destinado
à comunicação em um modelo tradicional por voz ou enviar ou receber mensagens
remotas de texto. O telefone celular são computadores de bolso conhecidos também
como “smartphones”. Esses computadores não estão presentes somente na vida
coorporativa, eles chegaram às salas de aula e sua inserção tem sido objeto de
estudos por diversos pesquisadores como Antônio (2010); Vivian e Paulyn (2012);
Soares (2016); Junquer e Cortez (2015) e Rodrigues (2016). Esses autores realizam
trabalhos que são a base do referencial teórico para esta proposta de atividade dirigida
ao ensino da Matemática, no capítulo das representações geométricas do 1º grau,
onde tivesse como instrumento educacional a utilização dos referidos s martphones.

2. As leis restritivas à utilização dos telefones celulares no ambiente
educacional
Prevendo possíveis conflitos de interesse e complicações provenientes da
utilização dos smartphones, estados como: Ceará, Brasília (Distrito Federal), Santa
Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rondônia entre outras (JUSBRASIL, 2016),
criaram leis que proibiram o uso do smartphone em sala de aula, sendo o Estado de
São Paulo o primeiro estado a ter uma lei específica para tal, como descrito abaixo:
LEI Nº 12.730, DE 11 DE OUTUBRO DE 2007 (...)
Artigo 1º - Fica proibido, durante o horário das aulas, o uso de telefone
celular por alunos das escolas do sistema estadual de ensino.
Parágrafo único - A desobediência ao contido no “caput” deste artigo
acarretará a adoção de medidas previstas em regimento escolar ou
normas de convivência da escola. (SÃO PAULO, 2007. p. 03)

Ao se fazer um comparativo entre a da lei que proíbe o uso dos smartphones
no Estado de São Paulo e no Distrito Federal, observa-se que há uma importância no

Ver : http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/celular-e-principal-meio-de-acessointernet-na-mai<oria-dos-lares, acessado em 09.nov.2017
3
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Distrito Federal em proibir não somente no âmbito do Ensino Público, mas também no
Ensino Privado (DISTRITO FEDERAL, 2008).
Pode-se questionar sobre a realidade da interferência negativa da utilização da
tecnologia na qualidade do ensino e se há interesses ou diferenças entre Instituições
Públicas e Privadas na discussão, visto ser a lei paulista dirigida apenas ao ensino
público enquanto que a lei promulgada por Brasília têm alcance sobre as duas esferas.
Para Antônio (2010 apud RODRIGUES, 2016) o que pode vir a causar distração
nos estudantes é o desinteresse pela aula e não a simples existência do telefone em
sala de aula. Vivian e Paulyn (2012) defendem que o ensino com a utilização de novas
mídias parece um desafio criadouro de um novo paradigma em relação à educação
fazendo transcender expectativas e motivando a ir além, confirmando este
pensamento, Santos (2012) defende a necessidade de uma imersão educacional nas
novas tecnologias:
Acreditamos que as novas tecnologias, com suas características que
precederam e fundamentaram as tecnologias educacionais, devam
ser conhecidas pelos professores para que, de posse desses
conhecimentos, possam assegurar a imersão nesse novo universo
educacional que os cerca. (SANTOS, 2012. p.11)

Com relação à proibição dos aparelhos eletrônicos em sala de aula, o Estado
do Rio de Janeiro, também possui uma lei específica (5.222/2008) sobre o uso do
smartphone em sala de aula, porém, diferente de São Paulo, é permitido o uso com
fins educacionais:
Art. 1º Fica proibido o uso de telefones celulares, Walkmans, Diskmans, Ipods, MP3, MP4, Fones de ouvidos e/ou Bluetooth, game boy,
agendas eletrônicas e máquinas fotográficas, nas salas de aulas, salas de bibliotecas e outros espaços de estudos por alunos e professores da rede pública de ensino, salvo com autorização do estabelecimento de ensino, para fins pedagógicos (RIO DE JANEIRO, 2009.
p. 01)

Há de se ressaltar que nesta autorização para fins pedagógicos, citada na Lei
5.222/2008 do Estado do Rio de Janeiro, não especifica o escopo geral desta
aplicação, mesmo assim apresenta avanço na lei quando se comparado com a
praticada no Estado de São Paulo.
Somente 10 anos após a lei 12.730/07 do Estado de São Paulo entrar em vigor
houve modificação4 permitindo que os aparelhos smartphones sejam utilizados em
sala de aula para fins pedagógicos.

Ver mais em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2017/lei-16567-06.11.2017.html
acesso em 04.nov.2017
4
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As proibições impostas pelas cidades e estados, ao uso do smartphone, por
decretos, vem de encontro as diretrizes propostas pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) sobre o uso do da
tecnologia, a entidade lista 13 motivos pelas quais se deve fazer uso dela como
ferramenta pedagógica dos quais se destacam as seguintes: destacamos: Assiste
estudantes com deficiência; otimiza o tempo na sala de aula; constrói novas
comunidades de aprendizado; dá suporte a aprendizagem in loco, melhorar a
comunicação..
Para a UNESCO (2013), as restrições envolvendo as Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC) encontram-se em fase ultrapassada, tendo em seu problema
central e pontual o delineamento do seu uso. Com esse pensamento, a UNESCO
publicou um guia com orientações para utilização da tecnologia em sala de aula,
dentre as quais são destacadas a necessidade de existência de políticas que incentive
a tecnologia móvel em sala de aula e a necessidade da capacitação de professores
para o uso das TIC, priorizando não somente o ambiente escolar, mas também o seu
dia a dia.

3. A inserção tecnológica em sala de aula e percurso metodológico
Levando em consideração a imersão que o ambiente educacional
experimentou com as TIC, em especial as tecnologias digitais móveis, e o seu apelo
pragmático, há necessidade de identificação de práticas e projetos pedagógicos cuja
finalidade seja a preparação da nova geração para o “aprender a aprender” (DELORS,
1998).
Apropriando-se das ideias de Borba e Penteado (2003), onde há defesa da
ideia de que o professor pode articular as tecnologias de modo que possam servir
como mediadores na educação, foi proposta uma sequência de atividades visando o
melhor entendimento e compressão das variações do coeficientes da função
polinomial do 1º grau, onde há concentração na mudança de representação, dando
maior ênfase à representação gráfica, tendo como base o pressuposto das
representação semióticas (DUVAL, 2004). As atividades foram pensadas levando-se
em consideração, os chamados de nativos digitais, Prensky (2012).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 coloca como um
dos pontos norteadores no seu artigo 36 inciso 1º, a proposta de inclusão tecnológica,
cuja finalidade esteja pautada para que o domínio dos princípios científicos e
tecnológicos que presidem a produção moderna seja uma das diversas competências
que o estudante dever ter ao final da escolaridade básica.
O percurso metodológico contido neste trabalho foi pensando em conformidade
com a Pesquisa-Ação (THIOLLENTE, 1985) no que tange as intervenções feitas
durante a pesquisa e ao fato de dar voz aos sujeitos da pesquisa, os estudantes e o
seu caráter é de natureza qualitativa.
Como primeiro procedimento metodológico, foi feita a escolha do tema a ser
abordado com o uso de maneira pedagógica do smartphone, haja vista a lei restritiva
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vigente no Estado do Rio de Janeiro; como segundo procedimento foi feita a escolha
do aplicativo a ser utilizado para a atividade, para quando se optou pelo aplicativo
Grapher5, escolha essa feita por ser tratar de um aplicativo disponível para sistema
operacional Android, o mesmo sistema operacional que os estudantes possuíam em
seus smartphones.
O aplicativo suporta gráficos padrões no sistema de coordenadas cartesianas,
gráficos paramétricos, gráficos em coordenadas polares e gráficos paramétricos em
coordenadas polares e gráficos de ponto; possui 46 funções matemáticas, e interface
intuitiva. Os gráficos gerados pelo aplicativo podem ser salvos como imagens e ainda
possui a seção de ajuda, história, definições e outras opções. A versão atual está em
em 1.4.1.3 e requer para instalação do sistema operacional Android 2.3.3 ou superior.
Feita a escolha do objeto de estudo e a ferramenta tecnológica de intervenção,
foi feita a ambientação dos estudantes com o aplicativo.
A proposta didática em questão tem por finalidade dinamizar o conteúdo de
funções do 1º grau e o estudo dos seus coeficientes. Apoiando-se no pressuposto de
Duval (2004), acredita-se que a transposição do conteúdo exposto no quadro para a
tela dos smartphones poderá influenciar não somente o entendimento do objeto de
estudo, como também poderá criar o desejo de investigação diante de uma nova
ferramenta educacional, o que para muitos até então era algo distante da realidade
escolar e de pesquisa em ensino e aprendizagem.
A sequência de atividades proposta foi pensada de maneira a favorecer os
seguintes aspectos considerados de relevância para o estudo:
1- A relação do coeficiente angular com a inclinação da reta (Crescente e Decrescente);
2- A relação do coeficiente linear com o ponto de intersecção do eixo das ordenadas,
e
3- A relação entre as retas geradas para cada função.
Com a realização destas atividades defende-se a ideia da aplicação da
tecnologia como recurso didático, fazendo com que seja um facilitador de
aprendizado, pois entende-se que no ambiente educacional proposto se pode articular
o uso do smartphone, tecnologia e conhecimento, contribuindo potencialmente para
um melhor desenvolvimento do conteúdo abordado.
A atividade foi desenvolvida em um Colégio Estadual do Estado do Rio de
Janeiro, situado na Zona Norte, com um grupo de estudantes do 1º ano do ensino
médio, separados em grupos menores de até 4 estudantes, tendo ao final das
atividades os participantes sendo convidados, de maneira anônima, a responder um

Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grapher&hl=pt_BR acessado em 9.
Nov.2017
5
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questionário onde poderiam avaliar as atividades e responder
questionamentos sobre o uso da ferramenta tecnológica em sala de aula.

alguns

4. Exemplos das atividades e breves análises
Tabela 1: Atividades desenvolvidas

ATIVIDADE: Uma função polinomial do 1º grau é uma função do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, com
𝑎 ≠ 0 , onde a e b são respectivamente coeficiente angular e linear. Utilizando o aplicativo
de simulador de gráfico do seu smartphone faça o que se pede:
ITEM A: Ações e questionamentos:

Habilidade e Competências
relacionadas:

ITEM B: Ações e Questionamentos:

Habilidade e Competências
relacionadass:

ITEM C: Ações e Questionamentos:

Habilidade e Competências
relacionadas:

ITEM D: Ações e Questionamentos:

Habilidade e Competências
relacionadas:

Esboce 3 gráficos onde os valores do coeficiente
angular sejam diferentes e o coeficiente linear Reconhecer e compreender a funcionaseja fixo, após fazer isto qual conclusão chegou? lidade do coeficiente angular
Discuta suas conclusões com os outros grupos
Esboce 3 gráficos onde os valores do coeficiente
lineares sejam diferentes e o coeficiente angular Reconhecer e compreender a
seja fixo, após fazer isto qual conclusão chegou? funcionalidade do coeficiente linear.
Discuta suas conclusões com os outros grupos
Esboce 3 gráficos onde os valores dos
coeficientes angulares sejam iguais a zero e os Reconhecer e compreender a função
coeficientes lineares estejam variando em cada constante
função feita, após fazer isto qual conclusão
chegou? Discuta suas conclusões com os outros
grupos.
O que o gráfico das funções: 𝑓(𝑥) = 𝑥 ,

𝑥
𝑓(𝑥) = −3𝑥 , 𝑓(𝑥) = 2 , 𝑓(𝑥) = 0,5𝑥 tem em Reconhecer e compreender a
funcionalidade do coeficiente linear e
comum? como o grupo poderia justificar essa
sua interceptação com o eixo das
resposta?
ordenada

Fonte: Elaborada pelo Autor.

Na primeira atividade o objetivo era fazer com que os estudantes chegassem
à conclusão, por meio das representações gráficas, na interferência direta da
inclinação da reta, com seus coeficientes angulares, onde ao escolher um valor
negativo a reta fosse decrescente e ao escolher um valor positivo a reta fosse
crescente; outro ponto importante seria que os estudantes fizessem relação entre as
retas, como a condição de paralelismo, fato que foi confirmado pelos resultados .
Na segunda atividade, a proposta foi feita de modo que os estudantes tivessem
a compreensão de que o coeficiente linear da reta determina o ponto de intersecção
com o eixo das ordenadas, como mostrado nas figuras 1 e 2.
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Figura 1: Atividades desenvolvidas pelos estudantes– ITENS A e B

Fonte: Print da tela do aplicativo Grapher com desenvolvimento das atividades pelos
estudantes

Figura 2: Atividade desenvolvida pelos estudantes- ITENS C e D

Table 1. D
Table 2.
Fonte: Dados da pesquisa

Fonte: Print da tela do aplicativo Grapher com desenvolvimento das atividades pelos
estudantes

Na terceira atividade, onde se pedia que o coeficiente angular fosse nulo, foi
obtida como resposta uma função constante, como na atividade II já se tinha chegado
a um entendimento sobre a relação entre o coeficiente linear e eixo das ordenadas a
assimilação da representação algébrica pelos estudantes e a assimilação gráfica pôde
ser percebida. Adicionalmente, na última atividade, item D, os estudantes chegaram
à conclusão que o gráfico iria passar pela origem do sistema cartesiano, pois seu
coeficiente linear era zero.
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Figura 3: Fotos dos estudantes desenvolvendo as atividades em sala de aula com o aplicativo
Grapher

Fonte: Foto retirada no desenvolvimento das atividades

As atividades não esgotaram o assunto das representações geométricas das
funções do 1º grau com os estudantes, sendo uma primeira abordagem educacional
com o objetivo de levar os estudantes à utilização da tecnologia, que lhes são muito
comuns, em uma atividade em sala de aula, em um momento futuro.
Para Ricardo e Barbosa (2013), não há porque dispensar a inserção da
tecnologia em um âmbito educacional, pois com isso a troca de aprendizagem entre
professor e aluno é favorecida:
Não se pode mais protelar o papel dos avanços tecnológicos emnossa
sociedade. Percebemos, a todo o momento, as progressivas
influências tecnológicas nos meios de informação e comunicação.
Sendo assim, por que não utilizar as tecnologias no âmbito
educacional? Inicialmente pode haver conflitos entre os entes
envolvidos no processo ensino-aprendizagem, pois os alunos, muitas
vezes, têm maior domínio sobre essas tecnologias do que o próprio
professor. Mas o que é a educação se não o conflito, a tensão e a
troca? O ensino estabelece uma relação dialética em que o aluno e o
professor aprendem e ensinam mútua e cotidianamente. E é nesta
perspectiva que as TIC devem ser inseridas nas aulas: um contínuo
processo de saber e ensinar entre os membros envolvidos nesta
dinâmica de formação de conhecimento (RICARDO e BARBOSA
2013. p.1).

Quando observado, em cada registro de representação verifica-se a sua
particularidade que é apresentada de maneira singular, o que caracteriza como parte
do objeto de estudo, fazendo com que o indivíduo venha a se apropriar do objeto cada
vez que se dá conta dos elementos que o caracteriza tomando consciência dos
conteúdos existentes em cada registro Duval (2004), isso coloca como a condição
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fundamental para a evolução do pensamento matemático o desenvolvimento das
representações semióticas nesta fase escolar.
O pensamento de Nóvoa (2001 apud RICARDO, 2012), corrobora para a
implementação da atividade, pois o autor defende que deve existir um equilíbrio entre
a inovação e tradição buscando sempre novos métodos de trabalho.
O equilíbrio entre inovação e tradição é difícil. A mudança na maneira
de ensinar tem de ser feita com consistência e baseada em práticas
de várias gerações. Digo que nesta área nada se inventa, tudo se
recria. O resgate das experiências pessoais e coletivas é a única forma
de evitar a tentação das modas pedagógicas. Ao mesmo tempo, é
preciso combater a mera reprodução de práticas de ensino, sem
espírito crítico ou esforço de mudança. É preciso estar aberto às
novidades e procurar diferentes métodos de trabalho, mas sempre
partindo de uma análise individual e coletiva das práticas (NÓVOA,
2001. p.14, apud RICARDO, 2012. p.29).

Essa mescla de “tradicional” com “novos métodos” se faz necessária à medida
que se vê e se vive toda evolução da tecnologia, bem como sua inserção nos
cotidianos. Não se pode negar o quanto a tecnologia se faz presente na vida de todos.
Saber aplicar as tecnologias existentes em favor comum é o tema central da educação
no Século XXI (PERRENOUD, 2002). Essa interação educação-tecnologia, não pode
ser encarada como concorrência, mas sim com uma complementação de uma prática
pedagógica com a finalidade de um melhor aprendizado.
As atividades propostas não tinham a finalidade de “ensinar” o conteúdo
abordado, mas sim de ser um facilitador no entendimento do conteúdo proposto,
usando as múltiplas representações de um mesmo objeto (DUVAL, 2004). Este
objetivo parece ter sido alcançado tendo em vista as respostas dos estudantes sobre
as atividades propostas, como detalhado abaixo.
Figura 4: Resposta do grupo "A"- ITEM B

Fonte: Resposta dos estudantes sobre o questionamento da atividade
Figura 5: Resposta do grupo "D"- ITEM C

Fonte: Resposta dos estudantes sobre o questionamento da atividade
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Figura 6: Resposta do grupo "B” - ITEM A

Fonte: Resposta dos estudantes sobre o questionamento da atividade
Figura 7: Resposta do grupo "C" ITEM D

Fonte: Resposta dos estudantes sobre o questionamento da atividade

As respostas dos estudantes, ao final das atividades, permitem o entendimento
de que a proposta inicial de intervenção tecnológica, que é de facilitar a compreensão
dos estudantes para os conceitos inerentes da função do 1ª grau, foi bem -sucedida.
Ainda que as atividades propostas tenham sido limitadas em número, por se tratar de
uma abordagem qualitativa, apresentaram relevância no contexto investigativo, pois
se pode depreender dos resultados que a abordagem proposta e as intervenções
realizadas durante as atividades foram capazes de desenvolver nos participantes
elevação de níveis de curiosidade e atitude investigativa. Esta situação foi
comprovada pelo fato dos estudantes inicialmente contrários à instalação do
aplicativos em seus aparelhos, após o termino das atividades, desejarem manter o
aplicativo para futuras utilizações tanto no conteúdo de matemática quando em outras
disciplinas de áreas afins.

5. Considerações Finais
Com estas atividades, pode-se sugerir que a restrição ao uso do celular, aqui
representado pelos smartphones, em sala de aula, se faz necessária em
determinadas situações, mas não na totalidade dos possíveis contextos de utilização
da tecnologia. Todavia, se entende que a sua utilização de maneira contextualizada
ao processo de ensino e aprendizagem pode ser eficaz e apresentar contraponto à
proibição. Entende-se que se está tratando com nativos digitais numa perspectiva
educacional aparentemente não entendida pelos não nativos.
As atividades propostas, ainda que reduzidas, cumpriram o papel de introduzir
de uma maneira simples e com bom aproveitamento de aprendizagem, o conteúdo
abordado. Essa afirmação tem base na avaliação das respostas dos estudantes em
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cada atividade, seja nas respostas escritas ou “plotadas” no aplicativo dos
smartphones.
Ao se realizar uma avaliação das respostas dos estudantes, observa-se que o
caminho proposto para esta atividade apresentou impacto positivo, contribuindo para
a assimilação voluntária do conteúdo com uma abordagem diferenciada. Outro fator
importante nesta atividade foi levar o estudante a dar continuidade na utilização dos
smartphones, não como um objeto de uso somente recreativo, mas tornar sua
utilização um hábito também educacional e isso parece ter acontecido, pois em
questionário específico aplicado após a atividade, quando feita a pergunta sobre a
utilização do aplicativo em oportunidades futuras, noventa e quatro por cento dos
estudantes disserem que pretendiam continuar sua utilização. Neste ponto crítico, no
entanto, deve-se observar o aspecto legal para a utilização da tecnologia de forma
voluntária e não assistida.
Respostas similares foram percebidas e se pôde observar que o objetivo da
proposta inicial foi alcançado, levando os estudantes a ter boa compreensão do
conteúdo abordado e desenvolver observações sobre a utilização de uma nova
ferramenta educacional, tão presente na sua realidade. Entende-se que toda a
utilização de tecnologia, aplicada ao ensino, deve ser fundamentada em pelo menos
dois pontos: (a) na opção pedagógica, onde há a seleção de meios facilitadores de
aprendizagem (b) na avaliação pedagógica, por parte do professor, do potencial
instrucional deste recurso.
Acredita-se que as atividades propostas favoreceram de maneira natural a
inserção tecnológica na sala de aula, valendo apenas ressaltar que, em pesquisa feita
com os estudantes participantes da atividade, relevante parcela nunca tinha utilizado
aplicativo de celular como ferramenta pedagógica.
A mera utilização do recurso tecnológico não favorece o entendimento de
qualquer assunto, porém, entende-se que toda ação deva ser planejada levando em
consideração seus prós e contras, bem como respeitando o perfil do público para o
qual se destina. Com os resultados obtidos nas atividades pode-se observar, também,
que os estudantes têm a vontade e a disposição para se abrir ao novo. Outro ponto
importante foi o sucesso da aplicação da atividade ressaltando o aprendizado e a troca
de experiência estudante – estudante e estudante - professor.
A curiosidade e a vontade de aprender foi a tônica da realização da atividade,
mas para que isso ocorra com maior frequência, é preciso que os educadores, em
cada momento, busquem estimular os estudantes a aprender mais, a ter mais vontade
de aprender e investigar. Por último, mas não menos importante, este trabalho se
insere na atual discussão sobre a utilização dos aparelhos smartphones em sala de
aula, configurando ferramenta poderosa no processo de ensino e aprendiz agem.
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ORIGAMI E TECNOLOGIAS DIGITAIS: INSTRUMENTOS
MEDIADORES PARA O ENSINO DE GEOMETRIA NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
José Kemeson da Conceição Souza 1
France Fraiha-Martins2

Resumo:

Esta é uma pesquisa qualitativa, na modalidade narrativa, que investiga os
significados atribuídos por professores que ensinam matemática nos anos iniciais ao
participarem de um curso de formação continuada, em contexto de trabalho, mediado
por origami e tecnologias digitais. Assumimos a Análise Textual Discursiva como
metodologia analítica do material empírico produzido por meio de questionário,
entrevista, memorial reflexivo e registros audiovisuais. Sendo este artigo um recorte
de dissertação de mestrado, apresentamos uma das categorias que emergiram do
processo analítico, por meio das vozes dos sujeitos, a saber: i) As interações
tecnológicas e interpessoais nos processos de aquisição de conhecimentos
específicos da geometria. Os resultados revelam que as tecnologias digitais e o
Origami se apresentam como recursos favoráveis para ensinar e aprender Geometria.
Alguns professores avançaram no conhecimento da geometria por meio da explicação
oral, outros a partir da manipulação das tecnologias digitais, outros pelo manuseio do
origami, ou pelas interações interpessoais. Isto é, diversificar no ato de ensinar poderá
alcançar um maior número de participantes, bem como ampliar o entendimento sobre
a docência em matemática nos anos iniciais do ensino fundamental.
Palavras-chave: Origami. Tecnologias Digitais. Mediação. Ensino de Geometria.
Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Mestre em Docência em Ensino de Ciências e Matemáticas pela UFPA – Universidade Federal do Pará.
Especialista em Matemática e Estatística pela FADESA – Faculdade de Desenvolvimentoda Amazônia eGraduado
em Matemática UEPA – Universidade do Estado do Pará. Docente na EMEF Dr. José Cursino de Azevedo –Rede
Municipal de Educação de Marabá – PA. Contato: Kemeson_18@yahoo.com.br.
2 Doutora em Educação em Ciências e Matemáticas pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Mestre em
Educação em Ciências e Matemáticas pela Universidade Federal do Pará. Especialista emInformática Educativa
pelo Centro Universitário do Pará (CESUPA). Docente do Instituto de Educação Matemática eCientífica da UFPA.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4765567823575996. Contato: francefraiha@yahoo.com.br
1

Rio de Janeiro, RJ, nº 226

jul./set. 2019
42

p.42 a 54

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

1. Introdução
Ser formadores de professores que ensinam Ciências e Matemática nos anos
iniciais do ensino fundamental nos levou a desenvolver um curso de formação
continuada, em contexto de trabalho, mediado por Origami e Tecnologias Digitais ,
para promover o ensino e aprendizagem de Geometria nos anos iniciais do ensino
Fundamental. Pautamo-nos ainda na concepção da Pedagogia Histórico-Crítica de
Dermeval Saviani (1986).
Além disso, a proposta formativa aqui discutida fundamentou-se em Imbernón
(2011) por dizer que o processo formativo docente deve se dar de forma colaborativa,
participativa, visando um aprendizado que parta da prática do professor, posto que
um dos objetivos da formação é legitimar ou questionar continuadamente o
conhecimento colocado em prática, ou seja, tornar o professor ativo e reflexivo nesse
processo, não aceitando passivamente os conhecimentos teórico-práticos
cristalizados ao longo do tempo.
Embora a pesquisa mais ampla3 , que origina este artigo, analise e discuta todo
o processo formativo desenvolvido com professores que ensinam matemática nos
anos iniciais do ensino fundamental, fazemos a opção por dar a conhecer
analiticamente um dos momentos do design de formação denominado
MATERIALIZAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA, elaborado e desenvolvido com professores
que atuam no 2º ciclo do ensino fundamental. Este momento formativo ocorreu a
partir da mediação de dois instrumentos pedagógicos: as tecnologias digitais
(computador, celular, vídeos, o software Geogebra e internet) e o Origami. A ideia
inicial seria utilizarmos apenas o Origami para fazermos um estudo sobre os poliedros
de Platão realizando junto com eles as dobras até chegar à forma poliédrica. No
entanto, durante o planejamento decidimos avançar na ideia inicial e optamos também
por, a cada dobra, fazer um estudo sobre a noção matemática contida nela.
A partir de diálogos orientados para esta investigação, consideramos
conveniente inserir outros recursos/instrumentos para propiciar o estudo de
Geometria. Assim, acrescentamos: o software Geogebra, por ser possível fazer a
representação e construção dos poliedros de forma digital e, ainda, a representação
das dobras realizadas no papel; o editor de texto Word para a anotação dos
procedimentos realizados (funcionou como uma espécie de “caderno de anotações”);
sites, previamente selecionados por nós, para que os professores pudessem fazer
pesquisas buscando responder aos questionamentos feitos sobre algum elemento
[geométrico] estudado ou para buscar o conceito/definição; vídeos, elaborados por um
dos autores desta pesquisa, que apresentam como construir os poliedros a partir das
dobraduras. A variedade de instrumentos/recursos se deu por compreendermos que
quanto maior a diversificação de recursos/instrumentos, maior a possiblidade de

Trata-se da dissertação de mestrado profissional em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas,
defendida pelo primeiro autor deste artigo, indicado nas referências deste texto.
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estímulos e maneiras de estudar o objeto matemático, no intuito de alcançar o maior
número de educandos em seus processos de aprendizagens.
A escolha do Origami – arte milenar de origem desconhecida, com etimologia
japonesa que significa dobrar (ori) papel (kami) (RANCAN, 2011) – foi por
concordarmos com Cavacami e Furuya (2009) que a aplicação do origami no ensino
de Matemática pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo, contribuindo para facilitar
a aprendizagem e compreensão da Matemática através de um simples pedaço de
papel. A opção em trabalhar com o origami se deu, também, por este ser um recurso
de fácil acesso, baixo custo e por poder fazer com que os professores -alunos se
familiarizem com formas geométricas, movimentos de transformação e múltiplas
linhas de simetria dentro de uma mesma figura (RÊGO et al, 2003).
As tecnologias digitais foram utilizadas por compreendermos que em meio aos
avanços tecnológicos, estes estão presentes no cotidiano de alunos e professores,
portanto, não deveriam ficar de fora da atividade pedagógica desenvolvida. O avanço
tecnológico chegou aos espaços escolares e com isso a necessidade de que nós
professores saibamos, minimamente, fazer usos dessas tecnologias. Isto é,
precisamos acompanhar os avanços tecnológicos presentes na sociedade em que
vivemos. No campo educacional, este desafio é duplo. O primeiro requer adaptação
aos avanços tecnológicos e orientação quantos aos caminhos a serem tomados para
o seu domínio e, o segundo, a “apropriação crítica desses novos meios”. (KENSKI,
2007, p. 18).
Assim, o processo de mediação e interação é muito importante para que os
objetivos sejam alcançados. Nesta pesquisa, consideramos as tecnologias digitais e
o origami como instrumentos mediadores para a aprendizagem em geometria, por
compreender com Vigotski (2001), que mediação pode ser entendida como uma
intervenção de um elemento intermediário em uma determinada relação, não de modo
direto, mas mediada por um terceiro elemento e pode ocorrer por meio de um
instrumento (ferramenta material – nosso caso, um signo, ferramenta psicológica ou
seres humanos).
Nesse sentido, buscamos responder nesta pesquisa a seguinte questão
investigativa: que significados são atribuídos por professores que ensinam
matemática nos anos iniciais ao viverem experiências de formação continuada sobre
o ensino de geometria, mediadas por origami e tecnologias digitais?

2. As opções metodológicas da pesquisa
Optamos por fazer uma investigação de cunho qualitativo, na modalidade
narrativa. Fizemos esta escolha de investigação qualitativa por entendermos que esta
é a melhor opção para o tipo de ação que desenvolvemos, por concordarmos com
Moraes e Galiazzi (2011) que pesquisa qualitativa objetiva aprofundar a compreensão
sobre o fenômeno investigado, partindo de uma análise rigorosa e criteriosa das
informações obtidas.
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Assumimos a pesquisa como narrativa, apoiados em Clandinin e Connelly
(2011), por compreendermos que a pesquisa narrativa nos possibilita reconstruirmos
“histórias vividas/compartilhadas pelos participantes da pesquisa e por aqueles que
narram suas experiências e por aqueles que as interpreta, face a questões e objetivos
da pesquisa” (GONÇALVES, 2011, p. 57). A pesquisa narrativa acontece na interação,
na interlocução, ao tempo em que as experiências vão acontecendo. São 04
professores-alunos investigados: Favo de mel, Girassol, Junina e Cobra (nomes
fictícios).
Nessa perspectiva, para a produção do material empírico lançamos mão de
vários instrumentos de investigação a fim de obter o máximo de informações. São
eles: questionário com a finalidade de obter informações de cunho pessoal e
profissional; os memoriais reflexivos que os professores escreveram ao final do
processo formativo; os registros audiovisuais dos encontros; e entrevista
semiestruturada com foco a extrair informações que em algum momento ficou de difícil
compreensão.
Para tratar e analisar os textos de campos e construir o metatexto narrativo
(CLANDININ; CONNELLY, 2011), utilizamos a Análise Textual Discursiva (MORAES;
GALIAZZI, 2011) como metodologia para análise dos dados, numa busca de
interpretar e construir novas compreensões sobre as narrativas dos sujeitos.
Conforme Moraes e Galiazzi (2011), a Análise Textual Discursiva (ATD) inicia
com a desmontagem dos textos de campo em busca de unidades de significados.
Segue com o estabelecimento de relações entre os focos de sentidos recorrentes
expressos pelos sujeitos investigados, além de dar destaques às singularidades
relevantes, de modo a captar o novo emergente. Por fim, esse processo auto
organizativo vai dando forma as categorias analíticas que buscam responder a
questão principal de pesquisa.
Para esta comunicação apresentamos a categoria de análise intitulada ‘As
interações tecnológicas e interpessoais nos processos de aquisição de
conhecimentos específicos da geometria’.

3. Delineamento do percurso formativo investigado
A sequência de atividades que apresentamos neste artigo compõe parte da
proposta de formação continuada desenvolvida. Foi inspirada em uma oficina
produzida por Assis, Silva e Lessa (2009), apresentada no livro “Grupo Em foco:
diferentes olhares, múltiplos focos e autoformação continuada de educadores
matemáticos”, organizado pelos professores Leandro Diniz e Marcelo Borba.
De modo geral a sequência de atividades foi constituída das seguintes ações:
i) questionamentos sobre a geometria; ii) pesquisa na internet em busca de respostas;
iii) produção da dobra do origami no papel; iv) representação da dobra no Geogebra;
v) anotações sobre o conhecimento matemático no caderno virtual utilizando o editor
de texto Word. Apresentamos a seguir as ações de maneira mais detalhada:
Os professores foram convidados a falar sobre a seguinte forma:
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Figura 1: Superfície de um hexaedro regular construído a partir do origami

Fonte: os autores.

Para subsidiar a conversa, realizamos alguns questionamentos, a saber:

O que podemos falar a respeito dessa figura? Quais são as características dessa
forma?
Para o primeiro questionamento obtivemos como respostas: “é um cubo; é um
poliedro; é um sólido geométrico”. Como intervenção, questionamos de volta: “Mas, o
que seria um cubo? E um poliedro? O que caracteriza um sólido geométrico?” Diante
desses novos questionamentos, solicitamos que os professores acessassem a
internet, entrassem nos sites sugeridos e pesquisassem as respostas para os
questionamentos.
Ao fazerem as pesquisas, os professores-alunos foram auxiliados, fazíamos
intervenções ora individual, ora coletiva. Ao finalizarem a pesquisa e chegarem ao
esperado por nós, questionamos novamente: “quais são as características dessa
forma?” Como respostas, obtivemos: “possui seis lados; tem oito vértices; possui 12
arestas”. Com exceção da primeira resposta “possui seis lados”, as demais estão
corretas. Em um cubo, os “lados” recebem nome de faces.
Em contrapartida, os questionamos novamente: “Qual a forma geométrica
dessas faces? O que caracteriza tais faces? O que são vértices em um sólido
geométrico? O que representa as arestas?” Mais uma vez, em posse de seus
celulares e/ou computadores os professores-alunos foram convidados a realizarem
nova busca nos sites estabelecidos, a fim de encontrarem respostas para os
questionamentos. Após chegarem as suas conclusões, iniciamos uma nova etapa da
atividade. Era o momento de construirmos a face daquela figura. Para isso,
entregamos uma folha de papel A4 e pedimos para que fizessem a sua representação4
no Geogebra.

É importante destacar que antes de começarmos a fazer representação no software Geogebra, foi realizada
com os professores uma pequena oficina para que se apropriassem do software, apresentandoas ferramentas,
os ícones, à forma de manusear cada ferramenta, etc., para que os professores se familiarizassem com o
instrumento de trabalho deles a partir dali.

4

Rio de Janeiro, RJ, nº 226

jul./set. 2019
46

p.42 a 54

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

Figura 2: Representação de uma folha de papel A4 no Geogebra.

PAPEL A4

Fonte: os autores.

Após a representação do polígono no software, questionamos: “Qual o formato
da folha que vocês receberam e representaram no Geogebra? Quais as
características desse polígono?” Com base nas respostas, realizávamos novos
questionamentos e solicitávamos que fizessem a busca nos sites para obterem as
respostas. Exploradas todas as características do retângulo, realizamos a primeira
dobra. Solicitamos que levassem o vértice A até o segmento BC, de forma que o
segmento AB se sobreponha ao segmento BC. Após realizarem a primeira dobra,
solicitamos que fizessem a representação no Geogebra. Chegando à seguinte
imagem 5.
Figura 3: Segmento AB sobreposto ao segmento DC representado no Geogebra.

Fonte: Os autores.

Realizada essa dobra, os professores abriram o papel e puderam visualizar um
vinco (marcação), gerando um novo segmento de reta DE e um novo vértice E.
Figura 4: Representação do novo segmento DE no Geogebra.

Fonte: Os autores.

Finalizada a representação, os professores foram solicitados que recortassem
o retângulo EDCG. Ao realizar o corte, alcançaram a seguinte imagem:

Ao chegarem ao final de cada dobra, os professores faziam o print da tela do computador,colavama imagem
no “caderno de anotações” (Word) e faziam o registro de como chegaram naquela forma. Essa estratégia era
uma maneira deles não esquecerem o que haviam realizado.
5
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Figura 5: Quadrilátero BEGA

Fonte: Os autores.

De posse dessa nova forma, realizamos novos questionamentos:

“Ao realizarmos o corte, que forma obtivemos? Quais as características
dessa forma? Quais as diferenças e semelhança desse polígono para o primeiro que
analisamos? Que considerações podemos fazer?”
Com os questionamentos realizados e a mediações que fizemos, os
professores-alunos puderam chegar à conclusão de que todo quadrado é retângulo e
losango. E assim, fomos realizando a atividade, fazendo a dobra, representando no
Geogebra e fazendo a discussão de cada novo elemento de Geometria que surgia até
chegarmos à figura final, que representa uma face do nosso poliedro (hexaedro) que
está sendo discutido.
Figura 6: Forma final da face do Hexaedro representado no Geogebra.

Fonte: os autores.

Esta atividade foi realizada para cada um dos Poliedros de Platão6. Vale
lembrar que o tetraedro, octaedro e icosaedro possuem a face triangular, assim,
bastou fazer apenas uma vez a representação desta face, haja vista que é utilizada a
mesma peça de origami para todos esses poliedros. Com essa atividade os
professores tiveram a oportunidade de manipular o origami e o Geogebra ao mesmo
tempo, fazendo a associação com conceitos matemáticos pesquisados em sites
previamente estabelecidos. Por fim, os professores receberam em seus aparelhos
celulares os vídeos produzidos por nós, apresentando como construir cada poliedro.
Ao final do processo de formação, bem como no decorrer dela, os professores
se manifestaram de forma oral ou escrita sobre a experiência pela qual estavam
passando. Ao analisarmos o material empírico produzido ao longo do percurso
6

Para mais informações consultar o produto educacional “Proposta de FormaçãoContinuada para Professores
que Ensinam Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, disponível em
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/431468/2/Geometria%20nos%20Anos%20Iniciais.pdf
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formativo com foco nas palavras-chave7 origami e tecnologias digitais destacamos a
categoria analítica que será abordada a seguir.

4. As interações tecnológicas e interpessoais nos processos de
aquisição de conhecimentos específicos da geometria
Quando pensamos na proposta de formação, sentimos a necessidade de
estudar autores que discutiam sobre Formação de Professores. Dentre eles, Imbernón
(2011) foi um dos autores que nos fez refletir e compreender ainda mais sobre o
assunto. Para ele, a formação permanente deve ser pensada com os professores e
não para os professores. É um processo que deve ser construído coletivamente,
valorizando os sujeitos que participarão daquele projeto.
Nessa perspectiva, conduzimos de forma horizontal, valorizando e respeitando
os sujeitos participantes de forma que se sentissem pertencentes ao projeto. Com
esse posicionamento, percebemos que a professora Junina expressou ter
compreendido a nossa intencionalidade formativa ao relatar que: “a formação foi uma
troca de experiências, memórias e reflexões que tornaram público o que pensamos,
foi uma interação onde cada um deixou um pouco de suas experiências, buscando
essa relação de aprender com o outro”.
A manifestação da professora Junina indica que conseguimos colocar em
prática um dos eixos de atuação que os cursos de formação permanente, defendidos
por Imbernón (2011), devem privilegiar. Para o autor, as trocas de experiências devem
acontecer por favorecerem “a atualização em todos os campos de intervenção
educativa e aumentar a comunicação entre os pares” (IMBERNÓN, 2011, p. 50).
Vale lembrar que o design formativo desenvolvido nesta pesquisa foi inspirado
também na perspectiva teórica histórico-cultural de Vigotski (2001a, 2001b). Neste
sentido, a interação, a mediação, a troca de experiências e a valorização dos
conhecimentos que os professores detinham foram fatores levados em consideração
em todo percurso formativo, por entendermos e compreendermos com o autor, que
esses aspectos são fundamentais para o aprofundamento intelectual e
desenvolvimento mental.
Numa perspectiva sociointeracionista, compreendemos com Verdinelli (2007)
que a interação entre formador e professor, em um curso de formação continuada, é
fundamental. É preciso que o formador contribua para o professor refletir sobre a sua
prática.
Em certo momento das atividades os professores foram convidados a
responder o que significava/representava o segmento DC na figura abaixo:

7

Conforme orientações da Análise Textual Discursiva
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Figura 7: Dobra realizada para obtenção do segmento DC.

Fonte: os autores.

As ideias começaram a surgir. O professor Cobra explana: “divide a figura em
duas partes iguais”. Em contraponto, a professora Junina ressalta: “divide o lado do
polígono em duas partes iguais”. Ambos estavam caminhando para a resposta
correta, como não havíamos sido muito claro, reforçamos: “a respeito do segmento
DC, o que podemos dizer sobre a relação dele com o segmento AB?” Queríamos,
nesse momento, que os professores percebessem que DC é a mediatriz, ou seja, o
local geométrico que indica o ponto médio de um segmento. Após nossa inversão, a
professora Favo de mel indaga: “professor, esse segmento DC tá passando pelo ponto
médio do segmento AB e GE”. “Isso!” Confirmamos com a cabeça. Karla aproveitou a
oportunidade e perguntou: “Esse segmento de reta tem um nome específico?”
MEDIATRIZ, respondemos.
Retomando as narrativas desse momento formativo com os professores,
consideramos que as intervenções realizadas, com o auxílio do Geogebra e do
Origami, propiciam o entendimento dos professores sobre o conceito de mediatriz,
que pode ser expresso na fala da professora Girassol: “Ah! Então podemos dizer que
a mediatriz é um segmento de reta que passa pelo ponto médio e, o ponto médio será
um ponto que divide um segmento de reta em duas partes congruentes”.
Nessa perspectiva, encontramos na fala da professora Junina indícios dessa
ideia. Para ela, a formação vivenciada a fez “refletir por meio de boas perguntas feitas
pelo professor e que nos permitiram aprender de forma concreta e estruturada os
conceitos e as técnicas”.
Perceber que Junina, por meio das intervenções realizadas, aprendeu de forma
concreta e estruturada os conceitos e as técnicas, nos faz compreender o que
Verdinelli (2007) aponta ao dizer que o formador deve estimular o professor a buscar,
contrastar, quer seja a respeito do próprio conteúdo da disciplina, ou sobre como
ensinar, avaliar, questões de organização em sala de aula.
Promover intervenções adequadas é fundamental para fazer com que os
sujeitos avancem e consolidem e/ou aprofundem os conhecimentos desejados. O
formador então, de acordo com a autora, é responsável por acompanhar o
desenvolvimento dos professores na elaboração de conhecimentos, ajudando-o a
chegarem à sistematização e ao uso desse conhecimento.
É importante destacar que os conhecimentos matemáticos foram sendo
aprofundados ao longo da formação. Os recursos utilizados atuaram como
mediadores, também, entre o objeto matemático a ser aprendido/estudado e os
professores. Ao fazermos uma discussão minuciosa sobre o polígono que forma o
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Hexaedro, o professor Cobra chega à seguinte conclusão: “o quadrado é um polígono
que possui quadro segmentos de retas com mesma medida (quatro lados iguais),
quatro ângulos retos, duas diagonais e quatro eixos de simetria”. Essa constatação foi
feita a partir da manipulação do Origami. Eles tiveram que medir os lados, os ângulos
e verificar os eixos de simetria para fazer tal afirmação.
Os professores foram convidados a recriar as dobras no Geogebra, sendo
assim, uma das etapas da atividade consistia em nomear os vértices da figura
geométrica (retângulo, forma do papel A4). Nesse momento, solicitamos que
enquanto marcassem os pontos, observassem a janela de álgebra do programa, pois
lá apareceriam as coordenadas dos pontos marcados. Quando estavam realizando as
marcações dos pontos do Geogebra surge a seguinte afirmação da professora Favo
de Mel: “quando marcamos um ponto em cima do eixo x o valor em y é zero, e quando
marcamos um ponto em cima do eixo y, o valor de x é zero”. Aproveitamos a
oportunidade para explorar as coordenadas cartesianas durante essas interações.
Diante da “descoberta” dessa e de outras coisas, a professora Favo de mel,
nos diz que “a utilização dos recursos facilitou o meu aprendizado. Esta formação
aprofundou o pouco conhecimento que eu já tinha de geometria. Não sabia trabalhar
com estes materiais, portanto, essa formação foi de grande importância para mim”.
É satisfatório perceber na fala da professora favo de mel o mesmo
contentamento narrado por Junina. É possível inferir que os materiais utilizados
atuaram como mediadores da aprendizagem dessas professoras. Ao iniciarem o curso
de formação os professores conseguiam realizar algumas atividades de forma
autônomas e outras não, a intervenção realizada por nós e os recursos utilizados
orientam o desenvolvimento intelectual dos mesmos, operando na zona de
desenvolvimento proximal de cada um deles.
Outro ponto para destacar na fala das professoras Junina e Favo de mel é o
reconhecimento que o uso desses materiais pode ser fundamental no processo de
ensino e aprendizagem, como reforçam Fiorentini e Miorim (1996) sobre a utilização
de materiais manipulativos.
Nessa mesma perspectiva, o professor Cobra narra motivado sobre a
descoberta de alguns desses materiais: “a partir da descoberta dessas novas
ferramentas, reconheci o uso da arte oriental do origami como uma técnica de mostrar
os contornos geométricos, e mais, aprendi o quanto essa arte secular pode ser útil na
produção dos poliedros”.
Proporcionar aos professores reações de descobertas e aprendizagens, na
condição de formadores, é uma sensação muito interessante, pois ali percebemos que
a intencionalidade pedagógica da ação formativa foi alcançada. Cobra ao realizar tal
discurso vai ao encontro do que Rego e Gaudêncio (2003, p. 18) apontam sobre o uso
do Origami que “pode representar para o processo de ensino/aprendizagem de
Matemática um importante recurso metodológico, através do qual os alunos ampliarão
os seus conhecimentos geométricos formais”.
O prazer da descoberta, da inquietação, do aprender, do refazer é importante
para que os professores sintam-se motivados para participarem de cursos de
formação continuada. É desejável que eles vivenciem não apenas para buscar, como
algo pronto, novas atividades para ser desenvolvidas em sala de aula. Mas que
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nesses cursos eles possam tomar consciência do que fazem e como fazem, a fim de
construírem novos/outros saberes para a docência.
Por fim, percebemos que esses materiais além de terem agido como
instrumentos mediadores para a promoção da aprendizagem do conteúdo de
geometria, também contribuíram para a melhoria da prática docente dos professores,
uma vez que estes passam a ter mais confiança em ensinar o conteúdo ao
aprofundarem o conhecimento específico desse conteúdo escolar. É possível inferir
que isso ocorreu com o professor Cobra, como pode ser visto em seu relato:
Os poliedros de Platão são sólidos geométricos compostos por
polígonos regulares, são cinco: Tetraedro, Hexaedro, Octaedro,
Dodecaedro e Icosaedro. As faces dos poliedros são polígonos
regulares, as arestas são os lados dos polígonos, os vértices são os
vértices dos polígonos e os ângulos são os ângulos dos polígonos.
(COBRA).

O professor Cobra, em sua narrativa, apresenta os elementos de uma
superfície poliédrica. Cobra demonstra que a partir da intervenção pessoal e
tecnológica conseguiu aprofundar os conceitos imbricados neste conteúdo
matemático. Nesse sentido, compreender os recursos utilizados como mediadores no
processo de ensino e aprendizagem, é entender que o uso destes deve ser planejado
e que o professor deve realizar boas intervenções, haja vista que elas também são
importantes nesse processo, como pudemos perceber ao longo dessa seção.

5. Considerações finais
Ao lançarmos nosso olhar para os textos de campos da pesquisa, percebemos
os significados, reflexões e sentidos atribuídos pelos professores -alunos sobre o
ensino de geometria ao participarem do curso de formação continuada. Consideramos
que ao vivenciarem o curso de formação continuada, os professores avançam na
compreensão no/do processo de ensino e aprendizagem de geometria nos anos
iniciais do Ensino Fundamental por meio da diversificação teórico-metodológica, em
especial da associação do uso de tecnologias digitais e da confecção de origami.
Assim, os recursos utilizados agiram na Zona de Desenvolvimento Proximal
dos professores, fazendo com que saíssem das suas zonas de conforto para as suas
zonas potenciais. No entanto, destacamos que esse caminho percorrido só foi
possível pelas intervenções realizadas no desenvolvimento das atividades. Os
recursos agiram como mediadores do objeto de estudo com os professores e o
formador-pesquisador agiu como mediador dos processos de aprendizagem pelos
quais os professores estavam passando.
As tecnologias digitais e o Origami se apresentaram como recursos favoráveis
para ensinar e aprender Geometria. Sendo assim, consideramos que, ao serem feitas
escolhas tecnológicas adequadas, a diversificação de recursos para promover o
ensino de um dado conteúdo matemático, constitui-se aspecto favorável para a
promoção da aprendizagem. Alguns professores avançaram no conhecimento da
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geometria por meio da explicação oral, outros a partir da manipulação das tecnologias
digitais, outros pelo manuseio do origami, ou pelas interações interpessoais. Isto é,
diversificar poderá alcançar um maior número de participantes.
A formação deixou marcas no entendimento que os professores detinham
sobre o ensinar e aprender Geometria nos anos iniciais do ensino fundamental.
Marcas relativas às mudanças de atitudes e reflexões sobre o porquê se ensina
Matemática. Os reflexos dessa formação denotam a importância dos professores se
sentirem pertencentes aos processos de formação continuada em que estão
inseridos, de ensino e aprendizagem em sala de aula, de (auto)formação,
compreendendo a função social da Matemática.
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A IMPLEMENTAÇÃO DO HTPC VIRTUAL NO MUNICÍPIO
DE BERTIOGA - SP: LIMITES E POSSIBILIDADES
Maíra Darido da Cunha 1
José Luís Bizelli 2

Resumo:
Postulados debates sobre os limites e possibilidades do uso das TICs no processo
educacional, faz-se necessário ampliar os espaços de debate, visto que a inserção
das tecnologias na escola parece não ter acompanhado o mesmo ritmo das demais
instituições sociais, originando a necessidade de entender como este processo tem
ocorrido. Pensando em fomentar o uso efetivo das TICs pelos professores, a
Secretaria Municipal de Bertioga – SP, no ano de 2013, tomou uma decisão
estratégica que visava a aproximação dos docentes as TICs – a implementação do
HTPC - Hora de Trabalho Pedagógico, de forma virtual. A seguinte pesquisa buscou
investigar os limites e possibilidades do HTPC nessa nova modalidade, sendo que
tradicionalmente é realizado de forma presencial nas escolas. Para tanto, foram
ouvidos professores e gestores acerca da mudança. apesar de ter sido realizada por
imposição e causado controvérsia a época com os professores que se mostraram
poucos receptivos a inovação, observou-se que, hoje, ele tem 98% de aprovação
entre os docentes da rede municipal. Os resultados permitem o encaminhamento de
reflexões sobre os desdobramentos do uso das TICs no âmbito da educação.
Palavras-chave: No máximo 5 palavras separadas por ponto.
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1. Introdução
Na atualidade, as TICs estão presentes em todas as esferas da vida em
sociedade. Segundo Mc Luhan (2006) as TICs multiplicam as possibilidades de
comunicação, construindo um universo digital que se transforma e atinge um número
maior de pessoas a cada dia. Dado o contexto da cultura digital, característica
iminente do século XXI, os pilares da sociedade foram alterados, modificando a forma
com que os seres humanos se comunicam e, consequentemente, transformando as
relações em redes complexas e em constante processo de mudança.
Transplantando a discussão para os ambientes educacionais, é posto em
voga a necessidade de se refletir acerca das TICs em sala de aula, mais do que isso,
de refletir o uso dado a elas pelos professores e caminhos para a formação
continuada. Postulados debates sobre os limites e possibilidades do uso das TICs no
processo educacional, faz-se necessário ampliar os espaços de debate, visto que a
inserção das tecnologias na escola parece não ter acompanhado o mesmo ritmo das
demais instituições sociais, originando a necessidade de entender como este
processo tem ocorrido.
Nesse cenário, pensando em fomentar o uso efetivo das TICs pelos
professores, a Prefeitura Municipal de Bertioga no ano de 2013 adotou uma postura
que visava aproximar os docentes da rede municipal as TICs. Foi pensado em um
projeto que além de cursos de formação de como se utilizar as TICs em sala de aula,
propiciariam aos professores novas formas de integração substituindo o HTPC – Hora
de Trabalho Pedagógico realizado tradicionalmente de forma presencial nas escolas,
no formato de duas aulas por semana, por atividades totalmente on-line, onde por
meio da plataforma moodle, os professores de todas as escolas do município
trocariam experiências e ideias.
Para descrever a experiência, foi autorizada a realização de um survey, dentro
da plataforma virtual do próprio HTPC com a finalidade de ouvir os professores quanto
a essa mudança e nova preposição de formação continuada virtual. Além dos 477
professores ouvidos foram realizadas perguntas com 9 diretores que acompanham
ativamente a formulação e a realização das atividades semanais na plataforma virtual.

2. As TICS na esfera educacional: Breve contexto histórico
O uso da comunicação e da mídia criaram novas formas de ação e interação
no mundo, novas formas de relação social, um novo olhar sobre o outro e sobre si
mesmo. As relações que antes eram face-a-face assumem características midiáticas
e é possível se relacionar em tempo real com pessoas que estão em outros lugares
(BIZELLI, 2013). Hoje, conforme ressalta Martín-Barbero (2003), as TICs podem ser
entendidas como uma forma de “configuração dos modos de habitar o mundo e as
relações sociais” (p.18), mas, para chegar ao que muitos de nós estamos vivenciando
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neste milênio, a humanidade, desde a pré-história, vem aperfeiçoando utensílios e
ferramentas.
Dessa forma, há um equívoco quando se acredita que falar em tecnologia é
necessariamente falar em algo novo. Na relação com a natureza, à espécie humana
modificou-se e criou formas de adaptação para garantir a sua sobrevivência. O
desenvolvimento tecnológico de cada época da história da civilização marcou a
cultura e a forma de compreender a sua história. Assim, a evolução social do homem
confunde-se com as tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada momento de
sua história. Dessa forma, por tecnologias pode-se entender todo o aparato técnico
construído pela humanidade para aprimorar sua forma de vida (KENSKI, 2007).
A inserção das TICs na escola vem sendo analisadas pelo senso-comum como
uma forma de melhorar a qualidade do ensino, porém observa-se uma carência nas
discussões sobre formas do uso das TICs que de fato propaguem a reflexão e
auxiliem no processo de aprendizagem. É necessário refletir as categorias quando
classificamos os usuários de pioneiro, praticante e neófito, ou mesmo de nativo digital
e imigrante digital, precisamos saber a que tipo de objeto tecnológico e a qual tipo de
uso essas categorias estão atreladas exatamente (DARIDO DA CUNHA; BIZELLI,
2017).
A geração que nasceu e cresceu na era da informação está imersa no mundo
virtual, distanciando-se da realidade objetiva que a cerca (WEILER, 2006). As
relações humanas absorvem novas práticas exercitadas em chats, em blogs, em sites
de relacionamento e nas redes sociais. Permanece, portanto, o desafio de gerar e
transmitir conhecimento para essa geração nativa digital que extrapola a noção de
educação baseada apenas nos métodos tradicionais e de outro lado, docentes e
professores de uma geração anterior a propagação das TICs.
A dicotomia traçada no cenário escolar remete a reflexão das formas de
apropriação coletiva do conhecimento que pode proporcionar um saber interativo
(WEILER, 2006). O uso das TICs na educação traz consigo uma matriz que
transforma o aprendizado via conteúdos transmitidos para conteúdos interativos
(TAPSCOTT, 1999). Logo, torna-se fundamental preparar e formar os agentes do
conhecimento para o uso das TICs para superar o modelo tradicional de educação e
de fato construir novas formas de educar.
Dessa forma, torna-se necessário proporcionar aos professores espaços de
discussão e aprendizagem sobre como usar as TICs no processo de aprendizagem
e possibilitar espaços para que a geração de imigrantes digitais passe pela
experiência de usar as TICs em seu processo de formação. Assim, no município de
Bertioga, foi ofertada a possibilidade do HTPC – Hora de Trabalho Pedagógico
Coletivo, previsto para todos os professores, fosse realizada semanalmente, on-line,
pela plataforma moodle. Analisa-se assim, as etapas e procedimentos para viabilizar
a ação.
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3. O HTPC Virtual: Adesão e desdobramentos
A Estância Balneária de Bertioga faz parte da região metropolitana da Baixada
Santista no estado de São Paulo. Apesar da cidade fazer parte da história de
colonização do Brasil é considerada ainda muito nova e promissora pois, foi
emancipada do município de Santos em 1991, e sua administração consolidada
efetivamente em janeiro de 1993, com seu primeiro prefeito eleito em outubro de
1992. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a cidade conta
com uma população estimada em 57.942 habitantes, com uma área territorial de
490,148 Km², e densidade demográfica de 97,21 hab/Km² (censo 2010). Possui 7.676
alunos matriculados e distribuídos por 28 escolas municipais, dá seguinte forma:
 8 - Núcleos de Educação Infantil Municipal (NEIM) que atendem
crianças abaixo dos 5 anos;
 11 - Escolas Municipais de Educação Infantil e Fundamental
(EMEIF), atendimento a crianças a partir de 4 anos, do Infantil V ao
5º ano;
 2 – Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), crianças
entre 4 e 5 anos, infantil V e VI;
 5 – Escolas Municipais (EM), que atende crianças a partir de 6
anos, do 1º ao 5 ano, fundamental I;
 1 – Escola Municipal Indígena Guarani (EMIG), atende as
crianças indígenas acima de 4 anos, até o 5º do Ensino Fundamental;
 1 – Centro e Educação Especializado (CEE), atende uma média
de 35 crianças e adolescentes com necessidades especiais severas
que não se adaptam a escola regular;
Para realizar o desenvolvimento dos trabalhos educacionais nas unidades
escolares, a rede municipal de Bertioga possui no seu quadro de funcionários uma
equipe pedagógica, composta por: 25 – Diretores admitidos via concurso; 6 –
Assistentes de Direção; 4 – Coordenadores pedagógicos; 25 – Assistentes de
Educação Especial; 189 - Professores de Educação Básica I (PEB I): 21 –
Professores de Educação Básica II (PEB II – Ed. Física); 18 – Professores de
Educação Básica II (PEB II – Artes); 212 – Professores de Primeira Infância (PPI); 8
– Crecheiras; 4 – Professores Índio.
A equipe pedagógica é responsável pela coordenação das atividades didático
– pedagógicas que são realizadas na instituição escolar, formando uma rede que
interliga os interesses comuns. No total, todos os 477 professores, de acordo com
sua carga horária, devem realizar Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo. De acordo
com a Portaria da Coordenadora de Estudos e Normas Pedagógicas - CENP nº.
01/96; LC nº836/97, BRASIL os objetivos da HTPC são:
 Construir e implementar o projeto pedagógico da escola;
 Articular as ações educacionais desenvolvidas pelos diferentes segmentos
da escola, visando a melhoria do processo ensino aprendizagem;
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Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos
índices de evasão e repetência;
Possibilitar a reflexão sobre a prática do professor;
Favorecer o intercâmbio de experiências;
Promover o aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores;
Acompanhar e avaliar, de forma sistemática, o processo ensinoaprendizagem.

Dessa forma, além de um tempo para discutir os problemas ligados a escola o
HTPC também objetiva a formação do docente. Assim, a proposta de proporcionar
um HTPC virtual tem como intuito viabilizar a troca de experiências de professores de
outras unidades escolares, possibilitar que os professores explorem as ferramentas
da plataforma moodle – podendo transplantar essas experiências para o ambiente
escolar, dar unidade ao trabalho pedagógico realizado em toda rede de educação no
município, propondo discussões e atividade que devem ser fomentadas em todas as
unidades escolares.
Quando implantado, o HTPC virtual foi oferecido como alternativa ao HTPC
presencial, os professores puderam optar no ano de 2014 se gostariam de realizar
sua carga horária presencial ou virtualmente. No ano de 2014, houve adesão ao
HTPC virtual de 91% dos professores da rede. Muitos professores alegaram que
gostariam de aderir ao HTPC virtual, porém se sentiam inseguros quanto a realização
das atividades no espaço virtual. Notada essa insegurança foram oferecidos aos
professores 3 cursos de nivelamento em informática em que tiveram a adesão de 43
professores em que consistiam em elementos de Informática Básica, acesso as
ferramentas do Word e exploração a plataforma moodle.
Além dos cursos de formação destinados a todos os professores, outras
medidas foram fundamentais para garantir a participação efetiva dos professores,
foram distribuídos a todos os professores da rede netbooks para realização das
atividades de HTPC e para extensão das atividades em sala de aula e criação de um
polo de internet disponível aos professores que não tinham acesso à internet, ou que
gostariam de realizar as atividades virtuais naquele espaço.
De acordo com levantamento da Secretaria de Educação de Bertioga A adesão
à Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) à distância foi de 91% em 2014,
95% em 2015 e de 99% em 2016. Segundo fala dos professores:
“Antes tínhamos acesso somente à realidade da escola. Hoje os temas são
muito mais amplos e o aproveitamento é maior”.
A comunicação com os problemas de outras unidades escolares e troca de
informações acerca de determinados problemas proporciona aos professores a ideia
de unidade na rede, podendo ampliar as realidades e perspectivas pedagógicas.
Outra professora aponta que o HTPC virtual:
“Dinamizou e tornou o processo mais interessante com o direcionamento dos
assuntos. Além disso, consigo adaptar meus horários para complementar a minha
carga horária”.
Rio de Janeiro, RJ, nº 226

jul./set. 2019
59

p. 55 a 62

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

Outra vantagem do HTPC é que o professor pode aproveitar o tempo que
complementa a carga horária extraclasse nos horários que achar melhor, podendo
realizar suas atividades, dentro de um prazo estabelecido, a qualquer hora do dia.
O HTPC virtual veio também sanar uma necessidade do município, já que há
apenas 6 coordenadores nas 25 escolas, dessa forma, cabia ao diretor mediar as
reuniões de HTPC presenciais, que por vezes, nem sempre podia estar presente ou
qualificava as discussões para um cunho pedagógico ou de formação continuada aos
professores.
Dentre os 10 diretores entrevistados todos apontaram melhoras na mudança
do HTPC virtual:

As atividades propostas são mais elaboradas, os professores têmum
tempo para realizar as atividades e conseguem incorpor ar os
elementos da formação a sua prática, os temas são padronizados,
mas as atividades são direcionadas aos professores de acordo coma
série em que lecionam naquele ano. Dessa forma, o conteúdo e a
formação ficam mais aprofundadas, já que no encontro presencial o
diretor ou coordenador tem um tempo determinado para falar com
aquele grupo de professores heterogêneo.

As salas dos professores no ambiente virtual, no moodle, são estabelecidas de
acordo com as séries dos professores, assim, as atividades são elaboradas de acordo
com a idade especifica das crianças, podendo proporcionar um aprofundamento
maior nos temas e práticas pedagógicas a serem realizados. Sobre a proposta de
formação continuada:

é preciso que os cursos de formação de professores se organizemde
forma a possibilitar aos docentes, antes de tudo, superar o modelo da
racionalidade técnica para lhes assegurar a base reflexiva na sua
formação e atuação profissional. (GHEDIN; LEITE, ALMEIDA 2008,
p. 24).

Por outro lado, um diretor aponta: “Do ponto de vista pedagógico o HTPC
virtual proporciona uma formação melhor aos professores, mas acabamos sem muito
tempo para recados e reuniões de cunho organizacionais da escola”.
Ao mesmo tempo que a formação continuada dos professores é favorecida
pelo processo, que há o estimulo a integração com as TICs do ponto de vista da
gestão, há uma diminuição no tempo de reuniões presenciais coletivas de
organização, que podem facilmente serem sanadas se aberta uma sala no ambiente
para esse assunto.
Quanto aos desdobramentos do HTPC virtual, 90% dos diretores entrevistados
apontaram que houve uma maior adesão dos professores as TICs em sala de aula:
“Sinto que, apesar da maioria dos professores terem mais de 40 anos, eles estão
mais confiantes para desenvolver atividades nos computadores. Viram, por conta do
HTPC virtual, que não é um bicho de 7 cabeças e já estão utilizando novos recursos
em suas aulas”.
A familiariadade do professor com as TICs é fundamental para aperfeiçoar as
práticas de aprendizagem. No entanto, nem todos os “imigrantes digitais” receberam
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a formação necessária para o desenvolvimento e a compreensão dessa maneira
diferente de aprender. Sendo assim, é importante que haja diferente estímulos para
proporcionar o uso das TICs em sala de aula (PRENSKY, 2001).

4. Considerações Finais
A experiência de implantação do HTPC virtual na Estância Balnearia do
Município de Bertioga, realizada pela Secretaria de Educação, apesar de ter sido
realizada por imposição e causado controvérsia a época com os professores que se
mostraram poucos receptivos a inovação.
A medida enfrentou desafios como a dificuldade de muitos professores em
acessarem a rede já que muitos não tinham familiaridade com computador e internet,
teve que ser acompanhada de cursos de informática básica, de criação de polos de
internet na chamada casa do educador da cidade e da compra de laptops para todos
os professores da rede, mas que transformou a relação dos professores com a Hora
de Trabalho Pedagógico prevista na carga horária dos docentes e fundamental para
formação continuada dos mesmos.
Depois de 3 anos, o HTPC Virtual – Horário de Trabalho Pedagógico - tem 98%
de aprovação, tanto dos professores quanto dos gestores que acompanham e
participam do processo de formulação das discussões, evidenciando que houve uma
ruptura de paradigmas quanto a insegurança em se acessar o ambiente virtual por
parte dos professores, que apesar da resistência enfrentada no começo, os
professores apontam para o aspecto da comodidade em realizar as suas atividades
onde e no horário que acharem mais conveniente e que a ação estimulou mais
professores a utilizarem as TICs dentro das salas de aula.

Referências
BIZELLI, J. L. Inovação: limites e possibilidades para aprender na Era do
Conhecimento. 1. ed. São Paulo: Editora Unesp / Cultura Acadêmica, 2013. v. 1.
195p.
GHEDIN, E.; LEITE, Yoshie Ussami Ferrari; ALMEIDA, Maria Isabel de. Formação
de professores: caminhos e descaminhos da prática. Brasília: Líber Livro, 2008.
KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas,
SP: Papiros, 2007.
MARTÍN-BARBERO, J. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e
hegemonia. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 2003.
TAPSCOTT, Dan. Geração Digital: a crescente e irreversível da geração net. Trad.
Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: MakronBooks, 1999.
WEILER, L. A educação e a sociedade atual frente às novas tecnologias. Disponível
em:
Rio de Janeiro, RJ, nº 226

jul./set. 2019
61

p. 55 a 62

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

http://jararaca.ufsm.br/websites/l&c/download/Artigos/L&C1S_06/LaraL&C2006.pdf.
Acesso em 01 de maio de 2014.
Como referenciar este artigo:
CUNHA, Maíra Darido da; BIZELLI, José Luís. A implementação do HTPC VIRTUAL
no município de Bertioga - SP: limites e possibilidades. Revista Tecnologia
Educacional [on line], Rio de Janeiro, n. 226, p. 55-62, 2019. ISSN: 0102-5503.
Submetido em: 2016
Aprovado em: 07/02/2020

Rio de Janeiro, RJ, nº 226

jul./set. 2019
62

p. 55 a 62

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

DESDOBRAMENTOS CONSTITUTIVOS DO CURSO TÉCNICO
DE AGROINDÚSTRIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
Cinara Ourique do Nascimento 1
Ricardo Lemos Sainz2

Resumo:
A evolutiva e contínua oferta da Educação Profissionalizante na modalidade a
distância, mais precisamente, do Curso Técnico de Agroindústria do IFSul – Câmpus
Visconde da Graça, situado na cidade de Pelotas/RS/Brasil, desencadeou a
necessidade de conhecer e trazer para discussão as percepções daqueles que
vivenciam cotidianamente a execução e desdobramentos do curso. Assim, traçamos
nossa investigação em torno das professoras coordenadoras dos municípios que
recebem o curso, solicitando que respondessem algumas questões sobre a oferta do
Curso Técnico de Agroindústria. Utilizando a metodologia do Discurso do Sujeito
Coletivo (DSC), foi possível conhecer o discurso dessa coletividade propiciando uma
interlocução entre as vozes das coordenadoras e as dos teóricos que fundamentaram
o estudo. O discurso destacou a valorização da formação do egresso para atender os
arranjos produtivos locais e apontou a necessidade de ajustes a carga horária prática
como melhorias na formação e condição de continuidade do curso.
Palavras-chave: Educação a Distância. Educação Profissional. Agroindústria.
Educação Profissional.
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1. Introdução
As dimensões da relação entre educação e trabalho já estão estabelecidas
desde o surgimento da educação para o trabalho nos anos de 1900. O que vem agora
é a realidade de olhar, diagnosticar, entender e discutir essa relação, a partir do seu
desenvolvimento numa modalidade ainda desafiadora: a educação mediada pelas
tecnologias digitais. Ou ainda, vislumbrar outro paradigma para as competências do
fazer da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na amplitude, de seu escopo
envolvendo ciência, tecnologia e cidadania.
A EPT, hoje, é vista como promotora da compreensão do trabalho enquanto
princípio educativo e cultural, sendo entendida não apenas como uma educação
voltada, exclusivamente, para uma formação executora laboral, mas também como
uma formação mais integral do trabalhador, orientada para um saber científico,
tecnológico e cultural. O Parecer da CNE/CEB 11/2012 destaca a concepção da EPT
como a necessidade de considerar que a ciência e a tecnologia são estruturas
pertencentes à história e à cultura da sociedade, tanto no âmbito político como no
social.
É nesse movimento que nos últimos anos os investimentos em Educação
Profissional foram sancionados pelo governo federal, sobre o entendimento de que a
oferta de cursos técnicos representa uma forma eficiente e eficaz para a qualificação
do cidadão brasileiro, dando amplas possibilidades para a geração de emprego e
renda. Nesse viés, cabe destacar as questões de acesso e popularização da
educação através das novas tecnologias de comunicação e informação (TIC’s),
materializadas na modalidade de educação a distância, como facilitadoras destes
processos transformativos. Atualmente, é possível ver a transposição dos tradicionais
modelos educacionais às possibilidades oferecidas pela tecnologia.
Aliada a essa perspectiva, as instituições educacionais federais passam a ter o
desafio de viabilizar a oferta de cursos técnicos na modalidade a distância (EaD),
viabilizando a proposta de ensino profissional a distância. Para isso, em 2011, o
governo amplia sua política pública e cria a Rede e-Tec Brasil3 , como uma das ações
do Pronatec 4 , e que tem sua funcionalidade garantida pela Secretaria de Educação
Técnica e Tecnológica do Ministério da Educação – SETEC/MEC, através de
dotações orçamentárias do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, para a execução dos cursos.
Partícipe desse cenário, o Câmpus Pelotas Visconde da Graça – CAVG do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – IFSul,
situado na cidade de Pelotas/RS/Brasil, e participante da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, passa a ofertar cursos técnicos (pós-médio) em
Agroindústria, na modalidade de EaD, em municípios polos do estado do Rio Grande
do Sul. Realidade essa, que traz uma nova configuração institucional do Câmpus na
Regulamentada pelo Decreto 7.589 de 26 de outubro de 2011.
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.

3
4

Rio de Janeiro, RJ, nº 226

jul./set. 2019
64

p. 63 a 74

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

oferta dos cursos técnicos, o que nos remete a reflexões, considerações e a
reformulação da experiência com elementos da própria experiência, envolvendo
outras diretrizes educacionais que compõe o cenário da instituição.
Diante disso, esse artigo decorre da necessidade de tecer considerações sobre
o desenvolvimento do Curso Técnico de Agroindústria na modalidade a distância
ofertado pelo IFSul – Câmpus CAVG, o qual já não mais pode ser reverenciado como
inusitado, haja vista os esforços de consolidação das políticas públicas existentes
desde o ano de 2007.
Como sujeitos sustentados no desafio de conhecer essa outra realidade que se
apropria dos cursos técnicos pós-médio, objetivamos conhecer como o Curso Técnico
de Agroindústria a distância é percebido nas comunidades que recebem o curso. Para
isso, o presente trabalho apresenta uma pesquisa que mostra o pensamento e as
ideias dos desdobramentos do curso em um discurso coletivo, que representa a voz
da coletividade que vivencia o cotidiano dos polos de EaD.

2. A Educação Profissional a Distância
A evolução da tecnologia vem provocando uma revolução no ensino e,
consequentemente, no conhecimento. As mudanças auferidas na vida humana, ou
seja, a presença das novas tecnologias oportuniza um acesso global e ágil como no
sistema educacional com a modalidade de ensino a distância. Ela conjectura uma
caracterização educacional, didático e pedagógica de estreita relação com as TIC’s,
direcionando a educação brasileira para um novo cenário. Levy (2011, p. 19), ao
abordar o espaço do saber, afirma que,
Nossa relação material com o mundo se mantém por meio de uma
formidável infraestrutura epistêmica e de software: instituições de
educação e formação, circuitos de comunicação, tecnologias
intelectuais com apoio digital, atualização e difusão contínua dos
savoir-faire... Tudo repousa, a longo prazo, na flexibilidade e
vitalidade de nossas redes de produção, comércio e troca de
saberes.

Podemos dizer que estamos, hoje, navegando no espaço do saber coletivo, em
que tudo é transformado em uma nova cartografia de relações com nós mesmos e
com o outro. Assim, o desenho educacional se alastra em diferentes níveis de ensino,
sob diversos tipos de organização, permitindo à sociedade o alcance incondicional a
formação e qualificação.
As políticas públicas, no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica,
passam a vislumbrar na EaD uma nova perspectiva educacional para o futuro.
Perspectiva essa, que tem sido apoiada e fomentada pelas diferentes esferas de
governo, revelando no acolhimento da EaD, a oportunidade de ampliação da
educação. A oferta de cursos a distâncias, no ano de 2012, nas instituições públicas
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federais correspondem a 75,5% do total dos cursos a distâncias autorizados, sendo
85% de cursos técnicos, 11% de cursos EJA e 4% de cursos superiores.
Moore e Kearsley (2008, p.21) afirmam que com a educação a distância “[...]
mais pessoas estão obtendo acesso mais facilmente a mais e melhores recursos de
aprendizado do que podiam no passado [...].”De acordo com Pacheco (2010, p.5) “a
educação precisa estar vinculada aos objetivos estratégicos de um projeto que busque
não apenas a inclusão nessa sociedade desigual, mas a construção de uma nova
sociedade fundada na igualdade política, econômica e social [...].”.
Nesse soslaio está o programa Rede e-Tec Brasil que se caracteriza como uma
das políticas educacionais implementadas pelo governo através da ampliação de
vagas públicas que possibilitam o acesso à educação para milhões de jovens e adultos
trabalhadores. A figura 1 mostra o número de matrículas nos cursos técnicos
profissionalizantes ofertados na modalidade de educação a distância e desenvolvidos
conforme as diretrizes do programa Rede e-Tec Brasil, compreendendo o período
inicial do programa em 2009 até o ano de 2012.
Figura 1 - Evolução do número de matrículas .
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Fonte: redeetec.mec.gov.br

Pelo gráfico é visível o crescimento do interesse de estudantes por essa
modalidade de ensino, sinalizando uma aceitação dos cidadãos que buscam acesso
a educação. O programa reafirma-se com a finalidade de democratizar e ampliar o
acesso aos cursos técnicos, compreendido como estratégia de ascensão à
escolaridade, tendo como preceito a permanência e continuidade dos estudos.
A educação profissionalizante na modalidade a distância vem encantando
municípios que se encontram distanciados dos geograficamente das instituições de
ensino regular e passam a vislumbrar na educação a distância uma oportunidade de
acesso a formação profissional de seus cidadãos. Nesse entendimento, a EaD tem
sido apoiada e fomentada pelas diferentes esferas de governo, revelando no seu
acolhimento a oportunidade de ampliação da educação.
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3. O Curso Técnico de Agroindústria
O Câmpus CAVG, como é conhecido atualmente, constituiu-se do Colégio
Agrícola Visconde da Graça – CAVG, o qual foi incorporado como unidade da
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), do Ministério da Educação e Desporto,
pelo Decreto nº 56.881, de 16 de dezembro de 1969, tornando-se uma Escola
Agrotécnica vinculada à UFPEL. No ano de 2010, após a criação dos Institutos
Federais de Ciência e Tecnologia o CAVG passa a ser chamado de Câmpus Pelotas
Visconde da Graça– CAVG, sendo um dos Campi vinculado ao Instituto Federal Sulrio-grandense (IFSul), constituído como um Câmpus de Educação Profissional e
Tecnológica, nos níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação.
A formação profissional e tecnológica em agroindústria, ou seja, nos cursos
técnicos, busca capacitar profissionais que atuem de forma diferenciada no mercado
de trabalho, especialmente nas áreas de produção de alimentos e agroindústria. O
perfil destes profissionais é voltado ao empreendedorismo, com visões diferenciadas,
capaz de resgatar os saberes da terra, produtos típicos da região e trazê-los para o
universo tecnológico, abrindo novas opções de mercado e agregando novos valores
a produção regional.
Este profissional se caracteriza pelo perfil dinâmico e empreendedor destinado
não somente a formação de mão-de-obra para atuar a em grandes indústrias, mas,
um profissional capaz de atuar junto à pequenos agricultores, agricultores familiares
e pequenas agroindústrias locais. Pessoas, com essa qualificação, oferecem uma
nova feição à produção familiar e permitem a inserção de seus produtos em nichos
específicos de mercado, agregando valor, gerando emprego e renda para essas
famílias.
Com esse entendimento a oferta do curso na modalidade de EaD desafiou
aqueles que ousaram inovar e acreditar nas múltiplas possibilidades auferidas pelas
tecnologias digitais. Formar empreendedores, com a visão profissional de vanguarda
e um cabedal de conhecimentos técnicos é um desafio para os cursos presenciais,
portanto, fazê-lo em um curso a distância tornou-se uma provocação ainda maior.
A oferta dos cursos técnicos na modalidade a distância, nos impulsionaram a
buscar conhecimentos para atuar nessa modalidade, levando a reflexão sobre a
natureza e os saberes necessários para essa atuação, bem como a possibilidade de
despertar para outra cultura.
Cultura para Maturana (2006, p.197) é “definida por uma configuração
particular de um emocionar, que guia as ações de seus membros e é conservada por
essas ações”. Ainda, para o autor, esse emocionar permite o nascimento de uma nova
cultura, apoiada numa rede fechada de conversações que se modifica ao alterar o seu
conversar. Nessa epistemologia, é possível afirmar que a instituição Câmpus CAVG
estabelece outra cultura por conta das particularidades estabelecidas pelo fenômeno
da educação a distância, ou seja, são novas ações e comportamentos que se
configuram num grupo específico, o qual se propõe e está disposto a vivenciar novas
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experiências, enquanto sujeitos ativos e atuantes, seja na docência, na gestão ou em
outras áreas do conhecimento.
Além disso, foi preciso pensar no material didático, nas aulas práticas, ou seja,
tornava-se necessário pensar em outra arquitetura pedagógica, para a qual há uma
preocupação diferenciada na elaboração dos componentes curriculares. Foi preciso
um trabalho conjunto de pensar a produção e organização do material e a estruturação
das aulas considerando não apenas o conhecimento do conteúdo de cada disciplina,
mas, principalmente, o conhecimento pedagógico presente em cada uma delas, pois
os professores estavam culturalmente apropriados do ensino presencial. Esse
conjunto de conhecimentos – pedagógico e de conteúdo - permite ao professor estar
num movimento colaborativo entre diversos saberes, criando um corpo de
“compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições que são necessários para
que o professor possa propiciar processos de ensinar e de aprender, em diferentes
áreas de conhecimento, níveis, contextos e modalidades de ensino” (MIZUKAMI,
2004, p, 38).
Enriquecidos pela discussão, pela transformação dos saberes já existentes e
atravessados pelas tecnologias digitais, o Curso Técnico de Agroindústria, na
modalidade a distância, se concretiza com a elaboração do seu projeto político
pedagógico, sobrepujando as dificuldades em formar um técnico apto ao mercado de
trabalho e ao empreendedorismo.

4. Caminhos Metodológicos do Estudo
Vivemos numa cultura em que a ciência faz parte de nossas vidas e é
valorizada num domínio de explicações e ações que fazem alusão a uma realidade.
Com isso, seu desenvolvimento emerge de estudos, discussões, contraposições de
diversos cientistas, filósofos e educadores que se propõem a refletir sobre a natureza
do conhecimento científico. Para Maturana (1997, p. 125), “a ciência, é
necessariamente um domínio de afirmações operacionais socialmente aceitas,
validadas por um procedimento que especifica o observador que as gera como
observador padrão [...]”. Ou seja, sempre existe a figura do observador e o fenômeno
a ser explicado está sempre no campo da experiência do observador.
No entendimento de que o problema de pesquisa “pode surgir de circunstâncias
pessoais ou profissionais, da experiência científica própria ou alheia, da sugestão de
uma personalidade superior, do estudo, da leitura de grandes obras, da leitura de
revistas especializadas, etc.” (MARTINS, 2002, p.20), trouxemos para discussão uma
problematização que tem a ver com as coerências operacionais da experiência que
vivemos como observadores. Para Maturana (2009, p.55) “o que explicamos é sempre
uma experiência.”
Esse trabalho apresenta resultados de uma pesquisa envolvendo o Curso
Técnico de Agroindústria na modalidade a distância do IFSul/CAVG, tendo como
colaboradores do estudo as professoras que atuam como coordenadoras nos polos
de apoio presencial. As coordenadoras ocupam a posição de educadoras, gestoras
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de polos, coordenando a parte administrativa (estrutura física e de pessoal) e auxiliam
na mobilização, motivação e nas demais relações didático-pedagógicas junto aos
estudantes.
Para conhecer a realidade da oferta do curso, solicitamos que as
coordenadoras de 13 polos respondessem um questionário via e-mail como o curso
técnico de agroindústria, na modalidade a distância, foi recebido nos municípios polos,
buscando visualizar o atendimento na formação do egresso, bem como, a contribuição
para o desenvolvimento da região.
Nesse caminho das explicações científicas consideramos a discursividade
como característica própria e indissociável do pensamento coletivo e empregamos o
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), para conhecer o discurso desta coletividade, na
voz das coordenadoras. De acordo com Lefèvre e Lefèvre (2012, p.17), o DSC é,
[...] o desdobramento natural do seguinte raciocínio lógico: se, em
qualquer sociedade (como todos sabem), os indivíduos compartilham
ideias, opiniões, crenças ou representações, a expressão dessas
opiniões compartilhadas poderia comportar a reunião em discursossíntese dos conteúdos e argumentos que conformam essas opiniões
semelhantes.

A proposta do DSC consiste em compor um discurso único na primeira pessoa
do singular visando “dar luz ao conjunto de individualidades semânticas componentes
do imaginário social” (Lefèvre e Lefèvre, 2005, p.16). Recebemos o retorno de nove
professoras coordenadoras de polo e, analisando suas respostas, foi possível
encontrar uma recursividade no conversar que fez emergir o discurso coletivo que
denominamos: DSC. 1- Desdobramentos do Curso Técnico de Agroindústria.

5. Apresentando e Discutindo o Estudo
A análise e discussão teórica do discurso coletivo das professoras
coordenadoras, nos auxilia a compreender como o Curso Técnico de Agroindústria é
percebido nos polos de apoio presencial do IFSul – Câmpus Pelotas Visconde da
Graça, e nos permitirá problematizar estratégias futuras.
O Curso de Agroindústria agrega valor aos produtos produzidos
especialmente nas pequenas propriedades. Colabora com o
desenvolvimento econômico e social da região, pois são voltados a
atividades que predominam ou necessitam se desenvolver na região
sul. É bem estruturado, no seu currículo, com disciplinas bem
organizadas e conteúdos muito atualizados. Temos aulas presenciais,
mas se fossem mais frequentes, os alunos desistiriam em menor
número, pois as aulas práticas motivam imensamente aos alunos.
Sinto falta de um momento do curso em que os estudantes deveriam
aplicar um projeto de intervenção ou fazer um estágio ou ter uma
vivência dentro de uma instituição. Já realizamos sugestões para
realizar um Seminário de encerramento dos cursos, após uma vivência
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em instituição, onde os estudantes tivessem que apresentar sua
vivência e socializar aprendizados com os colegas. Estas vivências
colocariam os estudantes dentro da agroindústria. Falta no curso está
prática que pode ser organizado sem a exigência de estág io
obrigatório e que enriqueceria o currículo dando mais segurança para
aqueles que querem atuar na área.

Ao problematizar a educação profissional na modalidade de EaD, o discurso
expressa a valoração da educação profissionalizante nos municípios que rec ebem o
curso, indicando a importância do atendimento aos arranjos produtivos locais. O Curso
Técnico de Agroindústria, na voz coletiva das coordenadoras, “[...] agrega valor aos
produtos produzidos especialmente nas pequenas propriedades. [...] colabora com o
desenvolvimento econômico e social da região, pois são voltados a atividades que
predominam ou necessitam se desenvolver na região sul”. O discurso mostra a
tendência de buscar competitividade na produção de produtos regionais através da
referência em padrões de eficiência e eficácia mundialmente reconhecidos. Essa
competitividade vai além de padrões estabelecidos por indicadores, indicando que
necessita ser sustentável.
Decker e Estrada (2006) propõem que um dos componentes dessa
sustentabilidade sejam os investimentos em educação, os quais estão diretamente
ligados aos modelos de produção, gestão e qualificação do trabalhador. No Projeto
Político Pedagógico (PPP) do Curso Técnico em Agroindústria encontramos a
necessidade de qualificação desses profissionais justificando sua oferta. O PPP do
curso indica a necessidade de,
[...] preparar profissionais para tratar da conservação e transformação
de alimentos, para utilizar tecnologias adequadas e limpas que
permitam garantir a oferta de produtos de qualidade e,
concomitantemente através de adequado gerenciamento e
planejamento da produção, promover a sustentabilidade e
conservação do meio ambiente. (BRASIL, 2012)

A capacitação na área de agroindústria, através da qualificação de mão-deobra especializada, prepara pessoas que já trabalham na área para a aplicação de
modelos de gestão e repasse de tecnologias. Essa formação é fundamental para a
inclusão social e para a reinserção de agricultores familiares e de outros atores do
setor primário, que atuam na transformação de pequena escala.
A execução de ações de formação atende não só uma demanda crescente do
setor produtivo primário, como vem ao encontro das demandas sociais e comunitárias
de geração de empregos e retomadas do crescimento regional. Para Rodrigues, Brod
e Nascimento (2013) os cursos técnicos, na modalidade a distância, surgem com
flexibilidade e autonomia permitindo a qualificação daqueles já inseridos no mundo do
trabalho e, também, como outra oportunidade para os cidadãos que buscam um a
formação profissional.
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O fragmento do discurso coletivo, “É bem estruturado, no seu currículo, com
disciplinas bem organizadas e conteúdos muito atualizados”, enfatiza os alcance dos
objetivos do curso na proposta de formar profissionais capazes de aliar o
conhecimento da ciência, da técnica e da tecnologia aos processos de transformação
e conservação de alimentos, difundindo, aprimorando e criando novas tecnologias de
produtos e processos agroindustriais, mas sem desprezar os saberes da terra 5, os
valores e conhecimentos regionais, tão valorizados contemporaneamente.
A referência dada as aulas práticas do curso mostram uma das tantas
dificuldades que são encontradas na implantação de cursos técnicos a distância,
evidenciando a necessidade de soluções efetivas nesse sentido. Lançar mão de
vídeos, práticas dirigidas a distância nos polos e visitas técnicas, possibilitando que
alunos tivessem contato com a fábrica e a pequena indústria, parece não ter sido
suficientes para atender os anseios e desejos dessa comunidade.
Parafraseando Shulman (1996), podemos dizer que o discurso coletivo se
constitui num tipo de caso, o qual pode indicar aprendizagem de novos caminhos
didáticos a partir do que não deu certo. Deste modo, a análise e discussão do discurso
pode servir de orientação tanto para os professores como para os gestores das
instituições e dos municípios – considerando que a EaD ainda está alicerçada num
projeto de governo que envolve a esfera municipal e federal – levando a uma análise
reflexiva da importância em prover e garantir condições para o cumprimento da carga
horária prática prevista na matriz curricular dos cursos. Shulman (1996, p.17, tradução
nossa) destaca ainda que “o ensino começa no planejamento, mas se desdobra na
oportunidade”. Portanto, é necessário implementar ações futuras para oferecer ou dar
continuidade aos cursos técnicos a distância, pois ao olhar para seu planejamento
ofereceremos condições para o desenvolvimento pleno dos cursos, envolvendo tanto
a parte teórica quanto a prática.
Nessa direção, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC
propôs a criação de laboratórios móveis montados em caminhões, atendendo as
especificidades do curso, o que permite o deslocamento para os polos, visando sanar
a problemática da ida dos alunos às instituições de ensino, ou às indústrias
relacionadas com as áreas do conhecimento de cada curso. Para Pacheco (2010, p.
s/n) “o laboratório móvel potencializa de forma extraordinária a educação a distância
técnica e permitirá levá-la com qualidade aos municípios mais distantes”. É importante
salientar ainda, que esse apoio não é garantia de redução da evasão, pois são
inúmeros fatores que constituem essa problemática.
Trabalhar a formação teórica é importante e indispensável em qualquer
processo de formação profissional, mas o discurso coletivo destaca a necessidade de
“prática que pode ser organizado sem a exigência de estágio obrigatório e que
enriqueceria o currículo dando mais segurança para aqueles que querem atuar na

Práticas tradicionais arraigadas a vivência cotidiana dohomemdocampo.Sãopráticas transmitidas demãepara
filha, muitas vezes dentro de seus lares e que constituem um aspecto interessante da cultura popular.
5
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área”. Escutar o desejo de uma comunidade significa bem mais do que dar voz. O
discurso coletivo evidencia e reafirma à revisão constante no projeto do curso.

6. Considerações Finais
Ainda que a EaD sinalize ser um meio possível de superar os problemas
educacionais emergenciais, é prudente buscar experiências que permitam pensar e
discutir os alcances dessa modalidade de ensino. Só será possível atender as
crescentes demandas por educação e as mudanças ocorridas no acesso à informação
e cultura, cada vez mais midiatizadas, bem como os processos de produção e de
trabalho, se reivindicarmos transformações nos sistemas educacionais (BELLONI,
2008).
O discurso expressa a coletividade de vozes daqueles que vivenciam o
cotidiano dos cursos ofertados na modalidade a distância e demonstra a valorização
do curso, identificando a necessidade de formação profissional para atender os
arranjos produtivos locais. Sinaliza ainda para ajustes e melhorias necessárias para
concretizar um projeto político pedagógico que, conforme o discurso é bem
estruturado e atualizado. Ouvir essa coletividade nos leva a problematizar e traçar
considerações na busca constante pela melhoria da educação profissional.
Entendemos que a oferta de cursos técnicos a distância está relacionada a um
cenário de possibilidades efetivas, na qual as políticas públicas de fato venham a
possibilitar a configuração de um projeto político-pedagógico capaz de atender as
especificidades dessa modalidade. Para isso, não basta ter um currículo bem
elaborado, mas condições físicas de execução.
Se em educação não há espaço para improvisação ou remendos, na EAD isso
se torna mais premente, pois barreiras físicas e estruturais precisam ser rompidas
demandando pensar e propor ações que se diferenciam do modelo proposto para o
ensino presencial. A execução de cursos técnicos passa pela inseparabilidade de
aulas práticas, e nos parece que há muito a ser realizado indicando a necessidade de
estudos e pesquisas que apontem para soluções estratégicas.
Ouvir a voz daqueles que recebem, operam e dão significado à nossas práticas
pedagógicas profissionalizantes, significa olhar e ouvir essas comunidades para não
“fragilizar” ou “banalizar” a nova modalidade que se apropria do ensino
profissionalizante, ou seja, é preciso fortalecer a EAD, seja pelas políticas públicas
que dão sustentabilidade a oferta, seja pela capacidade de operacionalizar essa
realidade, para que tenhamos cursos profissionalizantes de excelência a dis posição
das nossas comunidades.
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INTERCULTURALIDADE EM FOCO: UMA PROPOSTA EM
INTERLOCUÇÃO COM A ESCOLA
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Resumo:
O presente artigo apresenta reflexões sobre a proposta de trabalhar a
interculturalidade nas escolas com o objetivo de desenvolver um processo de ensinoaprendizagem que respeite e valorize as diferenças culturais. Ao se conhecer a
pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, consideram-se aspectos de outros
povos e nações, e desta forma evita-se qualquer posição discriminatória baseada em
diferenças culturais, de classe, crença, gênero, etnia ou outras características
individuais e sociais. Buscou-se referências na Lei nº 10.639/2003 e na Lei nº
11.645/2008, em alteração aos artigos da LDB 9394/96, que, com vistas a atender a
esse propósito estabelecem como premissa o reconhecimento da identidade, da
história e da cultura dos afro-brasileiros, a garantia de seus direitos de cidadãos e a
valorização das suas raízes como uma necessidade de se discuti-los em ambiente
escolar. Por meio de revisão bibliográfica realiza-se o resgate conceitual sobre
interculturalidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade e sugere-se uma proposta
educativa para implementação.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Interdisciplinaridade. Interculturalidade. Intersetorialidade.
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1. Introdução
Este artigo propõe refletir sobre uma proposta pedagógica que possa se
consolidar numa prática educacional para além do preconceito e do racismo, que se
oriente por princípios e referenciais de compreensão, integração e respeito às
diferenças. A partir de considerações teóricas e práticas sobre os conceitos de
interculturalidade, intersetorialidade e interdisciplinaridade buscou-se uma proposta
de implementação desses conceitos na escola como prática pedagógica para
minimizar conflitos e formar cidadãos mais democráticos e tolerantes.
Verifica-se que o sistema educacional e social do país é excludente e
discriminatório o que nos leva à necessidade de organizar estratégias pedagógicas
para a valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial
presente na educação escolar brasileira.
Para atender a esse propósito a Lei nº 10.639/2003 e a Lei nº 11.645/2008 a
estabelecem como premissa o reconhecimento da identidade, da história e da cultura
dos afro-brasileiros, a garantia de seus direitos de cidadãos e a valorização das suas
raízes. Para o cumprimento dessas, faz-se necessário incluir essa dimensão no
Projeto Político Pedagógico, numa perspectiva que sustente uma política curricular
baseada em dimensões históricas, sociais e culturais, conforme resolução nº 1, de 17
de junho de 2004.
[…] produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e
valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico -racial,
tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que
garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização d e
identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.
(BRASIL, 2004a, p. 1).

Para concretizar esse desiderato e alcançar a meta da educação de cidadãos
atuantes no seio da sociedade brasileira em uma nação democrática, é preciso
conhecer e valorizar a cultura dos indígenas e dos afrodescendentes por meio de
oportunidades significativas de leitura, pesquisa, discussão e produções
diversificadas que marquem o contexto educacional.
.
Enfatiza-se a necessidade do Estado criar e fortalecer mecanismos de resgate
e responsabilidade das identidades culturais desses diferentes grupos por meio da
escola e da mídia na promoção da expansão intercultural. Esta proposta em questão
entende que é preciso possibilitar o desenvolvimento do senso crítico, da criatividade,
do raciocínio e do respeito ao outro.
No texto a seguir, buscam-se, primeiramente, referenciais teóricos que
sustentem a importância da inclusão das diferenças culturais para discussão nas
escolas no sentido de preparar os estudantes a viverem em uma sociedade mais
igualitária e democrática. Num segundo momento, apresentam-se os conceitos de
interculturalidade, interdisciplinaridade, e intersetorialidade como elementos
Rio de Janeiro, RJ, nº 226

jul./set. 2019
76

p. 75 a 89

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

importantes para a articulação das culturas, dos conhecimentos, dos setores e das
políticas afins em busca de um processo macro de aprimoramento das ações de forma
integrada. Por último, são enunciadas sugestões didático-pedagógicas para sua
implementação nas escolas a partir das diversas áreas do conhecimento.

2. Metodologia
Para obter os resultados e respostas à problemática apresentada, será feita a
revisão bibliográfica sobre os conceitos de interculturalidade, interdisciplinaridade e
intersetorialidade como forma de dar curso à pesquisa, que tem caráter
exploratório.
Logo, este estudo se fundamenta em ideias e pressupostos de teóricos que
apresentam significativa importância para a definição e a construção dos conceitos
que serão discutidos. Para tal, eles serão recuperados de fontes secundárias, tais
como livros, artigos, documentos governamentais e afins, que foram aqui
selecionados.
Assim sendo, este trabalho será desenvolvido com base no método conceitualanalítico, visto que serão utilizados conceitos e ideias de outros autores, convergentes
com os objetivos que se propôs a realizar e fundamentais para a construção de uma
análise científica sobre o nosso objeto de estudo.
O método de pesquisa escolhido favorece a liberdade na análise de forma a se
mover por diversos caminhos do conhecimento, possibilitando assumir várias
posições no decorrer do percurso.

3. Resultados e discussão
3.1. Promoção da igualdade étnico-racial
Para a discussão do tema Educação e Interculturalidade: uma proposta em
interlocução com a escola, o ponto central abordado é a promoção da igualdade
étnico-racial com vistas à superação de qualquer forma de discriminação, à afirmação
da valorização da diversidade das culturas e do respeito às diferenças.
Entende-se que a escola cumpre o papel fundamental da formação dos
estudantes, que se espera seja integral e atenta aos direitos humanos. Para tanto,
deve efetivar práticas pedagógicas que a legitimem.
Verifica-se que essa missão muitas vezes se restringe ao simples estudo de
datas comemorativas, ou ao conhecimento do folclore como estratégia de abordagem
ao tema aqui explorado, o que compromete a imagem dos afrodescendentes e
indígenas como cidadãos de direito.
Conforme objetivo estabelecido no Relatório Mundial da UNESCO (2009, p.1),
é necessário
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[...] mostrar a importância da diversidade cultural nos diferentes
domínios de intervenção (línguas, educação, comunicação e
criatividade) que, à margem das suas funções intrínsecas, se revelam
essenciais para salvaguardar e para a promoção da diversidade
cultural. (Relatório Mundial da Unesco).

Isso significa que os pressupostos determinados no Relatório da UNESCO
precisam ser considerados para que se possa tornar possível e entender o papel da
escola e para legitimar tais objetivos estabelecidos em nível mundial.
Nesta perspectiva, busca-se associação com o conceito de interculturalidade,
como possibilidade de melhor entendimento do tema em questão. Segundo Canclini
(2009, p.148), por interculturalidade, entende-se que “[...] os diferentes se encontram
em um mesmo mundo e devem conviver em relações de negociação, conflito e
empréstimos recíprocos”.
Nesse sentido, explica-se que a escola, como uma reprodução da sociedade
civil complexa, vivencia situações de conflitos e bullying que se perpetuam a partir das
diferenças étnico-raciais. A partir destas considerações, faz-se necessário o
desenvolvimento de ações que favoreçam o reconhecimento do negro e do indígena
na sociedade, identificando-os positivamente diante da sua história e da sua cultura.
Por entender que a escola é um espaço democrático de reflexão e valorização
do indivíduo independente de sua raça, crença ou religião, apreende-se a pertinência
do investimento na diversidade cultural para a promoção dos direitos humanos e da
coesão social. Nesse sentido, retoma-se o conceito de Ramos (2009, p. 19) que
explica a interculturalidade como:
Um processo dinâmico e dialético, onde o intercultural implica a
tomada de consciência da alteridade e da diversidade, das identidades
individuais e coletivas, das interações entre os indivíduos e os grupos
e ainda das relações entre o eu e o outro. (Ramos 2009, p. 19)

Ao adotar uma postura de abertura às formas de pensar o mundo, as culturas
se revelam e são respeitadas. Atuar de forma intercultural pressupõe a compreensão
da formação do ser. Conforme definido por Wallon (1975): “O eu e o outro se
constituem, então, simultaneamente, a partir, de um processo gradual de
diferenciação, oposição e complementaridade recíproca. Compreendidos como um
par antagônico complementam-se pela própria oposição”. (WALLON, 1975, p.159).
Nesse contexto, de democracia e solidariedade, os conhecimentos são
construídos por meio das relações que as pessoas estabelecem. E que essas
relações serão as definidoras de uma sociedade mais igualitária e fraterna.
Na figura 1, que expressa o processo de interculturalidade, verifica-se o
desenvolvimento da democracia, possibilitando a emancipação e o empoderamento
de todos, o que consolida valor aos direitos humanos e possibilidade de inclusão
social. Esta proposta é viabilizada por meio de políticas públicas, práticas
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socioeducativas, relações interpessoais de qualidade e uma proposta pedagógica
diferenciada e inovadora.
Figura 1. Interculturalidade

Fonte: Autores deste artigo.

Ressalta-se ainda que para promover a diversidade cultural nas escolas é
preciso desenvolver um trabalho de intersetorialidade, articulando sujeitos e setores
sociais diversos. Com essa iniciativa é possível integrar saberes, poderes e desejos
permitindo a superação da fragmentação de conhecimentos e das estruturas sociais,
em busca de uma melhor solução das questões referentes à etnia racial.
Junqueira & Inojosa, (1997) explicitam a rede intersetorial como a “articulação
de saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação de ações para
alcançar efeito sinérgico em situações complexas visando o desenvolvimento social,
superando a exclusão social”, ou seja, uma rede estruturada, num olhar abrangente,
com possibilidades diversas e propostas convergentes.
Nessa perspectiva, sugere-se articular os projetos da escola com organizações
sociais que trabalhem de forma convergente com o objetivo de agregar valores,
recursos e informações coerentes, conforme representado na Figura 2.
Buscam-se argumentos a partir de Junqueira (1999, p. 27) que explica:
A intersetorialidade constitui uma concepção que deve informar uma
nova maneira de planejar, executar e controlar a prestação de serviços
para garantir o acesso igual dos desiguais. Isso significa alterar toda a
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forma de articulação dos diversos segmentos da organização
governamental e dos seus interesses. (JUNQUEIRA, 1999).

A figura 2 ilustra o processo de trabalhar intersetorialmente, uma oportunidade de
integração com espaços comunicativos e de negociações que ajudam a gerenciar
conflitos e potencializar os resultados.
Figura 2. Intersetorialidade

Fonte: Autores deste artigo

Para ampliar a reflexão elucida-se a importância de se abordar a
interdisciplinaridade enquanto metodologia a fim de que possa consolidar a proposta
de promoção da igualdade étnico-racial. A interdisciplinaridade, em seu princípio
gerador busca responder a essa situação-problema no contexto da ciência, tal como
a apresenta Japiassu (1976, p. 74) que a “(...) caracteriza pela intensidade de trocas
entre os especialistas e pelo grau de integração real entre as disciplinas, no interior
de um projeto de pesquisa”. Para Fazenda (1991, p. 17), a interdisciplinaridade tem
seu escopo “ampliado através do diálogo com o conhecimento científico, tende a uma
dimensão utópica e libertadora, pois permite enriquecer nossa relação com o outro e
com o mundo”.
Ou seja, a interdisciplinaridade é uma abordagem metodológica que consiste
na busca sistemática de integração das teorias, dos instrumentos e das fórmulas de
ação científica de diferentes áreas, com base numa concepção de interação e
reciprocidade, numa visão holística. Um trabalho interdisciplinar possibilita a
discussão de um mesmo tema, a partir das especialidades próprias de cada área de
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conhecimento, ampliando-se os debates de forma mais abrangente e menos
unilateral.
Numa proposta interdisciplinar vislumbra-se o planejamento de atividades
colaborativas, um educador com postura mediadora, uma sala de aula interativa que
rompe com o saber segmentado com vistas a saberes mais amplos em sintonia com
as demandas emergentes.
Com diálogo e integração, os enfoques abordados sobre o tema tratado nes te
artigo tendem a se convergir numa verdadeira reciprocidade. A temática das
desigualdades sociais é um recorte da realidade na dimensão da inclusão social,
pressuposto básico para reflexões e critério fundamental para um trabalho
interdisciplinar. A figura 3 ilustra a ideia de interdisciplinaridade na temática proposta.
Figura 3. Interdisciplinaridade

Fonte: Autores deste artigo

Para a discussão da questão em foco é importante dialogar com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, documento aprovado pelo Parecer
3/2004 do Conselho Nacional de Educação, que afirma no seu artigo 1º, parágrafo 2º:

[…] o objetivo da educação das relações étnico-raciais é a divulgação
e a produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e
valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico -racial,
tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que
garantam a todos, respeito aos direitos legais e valorização de
identidades, na busca da consolidação da educação brasileira.
(BRASIL, 2004b).
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Ressaltam-se as Leis 10.639/03, promulgada em 9 de janeiro de 2003, que
corrobora a superação da desigualdade racial na educação pública brasileira, e a de
nº 11.645/2008, que apresenta, no art.26, a obrigatoriedade do estudo da história e
da cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e
de ensino médio, públicos e privados.
Com essa base de discussão, as escolas precisam conscientizar os jovens a
terem posicionamentos e posturas de respeito e acolhimento, que devem ser
praticados como pressupostos para o diálogo capaz de estruturar os laços de
solidariedade entre os membros da sociedade civil.
É preciso que a escola crie e fortaleça mecanismos de resgate e respeito às
identidades culturais, adotando e criando, de forma sistemática e gradual, espaços e
processos de reflexão, por meio de atividades pedagógicas interdisciplinares, com o
intuito de gerar relações de confiança, de reconhecimento mútuo, diálogo, debate,
aprendizagem, cooperação e convivência.
Verifica-se que as leis incluem o estudo das comunidades afro-brasileiras e
indígenas garantindo o reconhecimento, a valorização e a afirmação de seus direitos,
numa perspectiva de respeito a todos. Essa ação de política pública direcionada para
a educação nas escolas viabiliza a construção de uma sociedade mais democrática e
inclusiva, com vistas à transformação e emancipação social.
Um passo importante, definido em nível nacional para a concretização dessa
demanda, foi a obrigatoriedade de constar no calendário escolar e de toda escola,
pública ou privada, destinar o dia 20 de novembro para desenvolver atividades
interculturais e interdisciplinares, em comemoração ao Dia da Consciência Negra.
A implantação de uma cultura escolar mais inclusiva perpassa pela interação
com a comunidade e pelo exercício do diálogo por meio dos conteúdos acadêmicos e
diferentes recursos pedagógicos.
Nessa proposta de promoção da igualdade racial, de combate ao racismo e
toda forma de discriminação, apresenta-se a figura 4 a seguir, que sintetiza as ideias
aqui propostas.
Por meio de um trabalho educativo é possível promover reflexões na escola
levando em consideração os sujeitos da aprendizagem no processo educacional. Esta
proposta contribui para uma sociedade mais justa e igualitária, para formar jovens com
o pensamento mais crítico com vistas a desenvolver uma educação de qualidade
atenta aos direitos humanos.
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Figura 4. Promoção da Igualdade Étnico-Racial

Fonte: Autores deste artigo

3.2. Intervenção na escola
A partir dos aspectos determinados como essenciais para a promoção da
igualdade étnico-racial faz-se necessário refletir sobre uma metodologia desenvolvida
nas escolas, que garanta a aprendizagem significativa e considere a interação entre
as áreas. Ressalta-se a importância de se problematizar, propor desafios, incentivar
o aluno a refletir, a pensar por si mesmo, a persistir e, para isso, a ênfase metodológica
no ensino é a de resolução de problemas.
Nessa perspectiva, as atividades práticas precisam necessariamente ser
propostas de acordo com essa ênfase. Sugere-se que se organizem trabalhos em
dupla e em grupos para que, em interação, a construção do conhecimento seja mais
bem elaborada. Estudos reportam que estudantes que aprendem em grupos
pequenos demonstram maior realização do que estudantes que foram expostos à
instrução sem trabalho cooperativo ou colaborativo.
Para desenvolvimento da proposta sugere-se que o educador possibilite
situações de pesquisas, análise e registro de dados; debates, seminários, palestras;
oficinas temáticas sobre o tema com construção de adornos e simbologias da cultura;
leitura e análise de livros paradidáticos e literaturas diversas sobre o tema; leitura e
análise de vídeos, documentários e longa-metragem sobre o tema; de canções, rituais
e mitos; pesquisa de campo para coleta de dados, estudo da biografia de grandes
desportistas, mestres e líderes negros; visita a museus, laboratórios, centros de
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pesquisa; acesso a sites que explorem o tema; troca de correspondências, cartõespostais e e-mails com alunos de outras localidades do país e estrangeiras; apreciação
de diversos gêneros textuais sobre o tema; produções escritas; criação de livros,
revistas, folders, sites que tratem da temática; criação de mapas temáticos; criação
de linha do tempo com o registro de processos; construção de gráficos com análise
crítica dos dados; organização de jogos e brincadeiras; vivências corporais lúdicas
utilizando sons, músicas, poemas, histórias; apresentação de danças, teatro, comidas
típicas e outros aspectos da cultura africana e indígena.
Entende-se que o tema das diferenças culturais perpassa por todas as áreas
de conhecimento sendo possível elencar conteúdos e habilidades que poderão ser
norteadores na elaboração de um projeto institucional na escola e que possibilite
reflexões constantes sobre o conhecimento e a valorização das diferenças. Enfatizase que esse projeto poderá ter, como culminância, uma mostra de trabalhos por meio
de exposições e apresentações para toda a comunidade educativa.
Nessa ação educativa, referendada por princípios legais, o trabalho é
construído coletivamente, uma oportunidade para que todos compartilhem ideias,
fortaleçam as relações interpessoais e desenvolvam atitudes mais democráticas.
Considerando o tempo e o ambiente escolar, as reflexões podem ser desencadeadas
a partir dos conteúdos específicos de cada área de conhecimento, considerados como
meio para se discutir situações-problema.
Para ratificar o propósito, retoma-se a Lei nº 10.639 sancionada em 9 de janeiro
de 2003, que altera a Lei nº 9394/96 e passa a ser acrescida do seguinte artigo:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio,
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e
Cultura Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas
áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas
áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.
(BRASIL, 2003)

Considerando o então estabelecido, julga-se procedente reconhecer a
importância da revisão curricular no sentido de abordar a temática aqui tratada em
toda a escola. O diálogo entre as disciplinas amplia o conhecimento e sistematiza uma
proposta efetiva de interdisciplinaridade.
Diante do exposto, entende-se que há possibilidade de se trabalhar a temática
a partir dos conteúdos de cada área de conhecimento conforme sugestões a seguir.
O estudo dos povos e culturas, das relações sociais cotidianas, da identidade e
cidadania são viáveis para serem discutidos na visão da História, da Educação
Religiosa, da Filosofia, da Sociologia e da Arte. Ressalta-se que as questões da
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territorialidade, paisagem, influências da economia política e participação social no
espaço geográfico brasileiro são amplamente abordadas nas aulas de Geografia e
desencadeiam trabalhos significativos com respeito à temática aqui abordada.
Entende-se que é por meio das disciplinas de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira
que o estudante aprende a interpretar e escrever os códigos e símbolos por meio do
estudo de músicas e outros gêneros textuais característicos das diversas culturas. Na
disciplina de Educação Física, a proposta se efetiva na conscientização sobre o corpo
e o desenvolvimento de jogos, brincadeiras e práticas esportivas dos diversos grupos
étnico-raciais. Pelo estudo de ciências, biologia e química os estudantes exploram a
temática da inculturação, ou seja, da influência recíproca. Para tanto, podem ser feitos
os estudos das adaptações dos seres vivos ao ambiente, das heranças biológicas,
das doenças mais frequentes das populações e da diversidade cultural como parte da
biodiversidade. Nas disciplinas de Matemática e Física, os conceitos de
etnomatemática (fazer matemático de várias culturas), simetria, geometria e cálculo
por meio dos símbolos culturais, construções egípcias e estampas de tecidos
africanos subsidiam o trabalho a ser feito.
Nesta perspectiva, apresenta-se a figura 5 denominada Disciplinas Curriculares
que mostra a sugestão dos autores.
Figura 5. Disciplinas Curriculares

Fonte: Autores deste artigo.

Esta proposta de diálogo entre as áreas de conhecimento exige muito mais do
que a integração das disciplinas, pois a realização de um trabalho interdisciplinar
pressupõe diálogo constante, análise crítica do material didático, revisão do projeto
Político Pedagógico das escolas com a efetivação de práticas pedagógicas
apropriadas. Além disto, é necessário criar redes de interação entre a comunidade,
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escola e as organizações sociais (Conselho Tutelar, Conselho de Educação,
Secretaria de Educação, ONG’s), que integrados cuidem dessa demanda. Vale
ressaltar que é prioritária a criação de medidas de formação continuada aos
educadores na perspectiva dos direitos humanos e do estudo da história da cultura
dos afrodescendentes e indígenas. A figura 6 sintetiza as ideias apresentadas.
Figura 6. Trabalho Interdisciplinar

Fonte: Autores deste artigo

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo propõe uma abordagem sobre alguns conceitos e princípios
que podem nortear o trabalho sobre a diversidade cultural no âmbito escolar com
vistas à promoção da igualdade racial. A ideia é refletir sobre a necessidade de se
planejar uma educação integral na perspectiva dos direitos humanos, conforme
definido na Constituição Federal. A busca pela justiça social e pela equidade é
essencial para se alcançar uma sociedade democrática.
Por entender que o racismo é um dos grandes problemas mundiais o Estado
propõe políticas públicas para o desenvolvimento do país criando leis e pareceres que
passam a ser cumpridos nas escolas. Contudo, essas iniciativas precisam ser
efetivadas com propriedade, numa constante construção coletiva. Reconhece-se,
entretanto, a incongruência entre os aspectos legais promulgados e as práticas
discriminatórias que ainda persistem no ambiente escolar.
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Ao pensar a história do Brasil e os valores civilizatórios retomam-se os papeis
dos indígenas e dos afrodescendentes na construção da memória social, o que motiva
ao estudo de suas culturas como essenciais para o desenvolvimento do país.
A interculturalidade, que é o conceito central deste artigo, possibilita a
igualdade de direitos e oportunidades promovendo a transformação das minorias
étnicas na perspectiva do diálogo, da interação e da convivência fraterna.
É também a partir dos conceitos de interdisciplinaridade e intersetorialidade que
é possível legitimar um trabalho integrado, abrangendo diversas áreas de
conhecimentos, várias culturas e diversos setores. Para tal, ressalta-se a importância
do envolvimento de todos para o alcance do objetivo: Estado, comunidade,
professores, gestores e alunos.
O desafio de incluir a educação como meio de se desenvolver a igualdade e a
fraternidade não é simples e exige muito estudo. Há de se considerar uma mudança
radical nas metodologias utilizadas, revendo os processos e as posturas dos
educadores frente à promoção da igualdade racial.
O aporte das categorias inferidas com a revisão da literatura permitiu
compreender que os desafios para a promoção da igualdade étnico racial são
realmente muitos, mas podem ser minimizados. Para dar conta da complexidade do
problema em questão vislumbra-se a necessidade de fazer a transposição das
reflexões sobre os
aspectos da inteculturalidade, intersetorialidade e
interdisciplinaridade entrelaçando-os como uma proposta efetiva de ação.
Para concluir, propõe-se refletir sobre o seguinte aforisma de Nélson Mandela:
“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele ou por sua origem, ou sua
religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar,
podem ser ensinadas a amar.”
Essa reflexão não se esgota aqui e tem tão somente a pretensão de sensibilizar
a favor da implementação de um modelo de prática pedagógica coerente com tais
formulações. As ideias propostas visam apenas promover a reflexão e contribuir para
o desenvolvimento de ações contextualizadas e interdisciplinares bem como a
proposta de articulações de complementaridade entre os setores.
As visões apresentadas demandam, naturalmente, levar em conta as
contradições existentes na sociedade, que requerem encontrar outras respostas e
fazer novas propostas que, com certeza, poderão subsidiar os educadores.
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