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Este material divulga práticas exitosas de ensino desenvolvidas por 

professores. Os entrevistados, que trabalham em escolas da rede pública 

– municipal e estadual – do Vale do Paraíba paulista, demonstram que 

fazem a diferença! Realizam seu trabalho com atenção e cuidado e estão 

atentos às diferenças que caracterizam as pessoas, como parte constitutiva 

de seus processos identitários, de modo que parecem responder à questão:

Como se configuraria uma pedagogia e um currículo que estivessem centrados 

não na diversidade, mas na diferença, concebida como processo, uma pedagogia 

e um currículo que não se limitassem a celebrar a identidade e a diferença, mas 

que buscassem problematizá-las? (SILVA, 2014, p.74)

Esses educadores, utilizando seus saberes docentes, organizaram ati-

vidades e garantiram o direito à Educação a seus educandos, mesmo frente 

ao desafio do isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19, vi-

venciada nos anos de 2020 e 2021, situação que pegou a todos de surpre-

sa. Em diálogos mediados pelas Tecnologias de Informação e Comunica-

ção – TICs e por sua bagagem de conhecimentos, desenvolveram práticas 

educativas, garantindo contato e atendimento a seus alunos.

Pretendemos, portanto, que o presente texto possa valorizar a ativi-

dade docente e a Educação pública. Pretendemos também que evidencie 

que professores são produtores de conhecimento e que, munidos de auto-

nomia, acionam seus conhecimentos da prática e de seus repertórios for-

mativos para fazer um ensino voltado ao estudante e a seu aprendizado, 

Introdução: professores 
na adversidade criando 
novas maneiras de ensinar
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mesmo em situações adversas. Dito isso, gostaríamos de destacar que o 

que ora se apresenta não deve ser entendido como modelo ou receita, mas 

como possibilidade de troca. As práticas aqui descritas foram desenvol-

vidas a partir de suas realidades particulares. Tiveram sucesso por terem 

sido feitas a partir do contato com suas realidades. 

Queremos, com esses registros, ampliar o repertório do leitor, dispo-

nibilizando possibilidades e inspirações. Para tanto, registramos as expe-

riências em diálogo com os professores, de outubro a dezembro de 2020. 

Nessas várias conversas e trocas de mensagens, pudemos aprender com 

os professores e compreender suas preocupações. Feito esse contato com 

a prática, fomos estudar o que se havia produzido sobre os assuntos pau-

tados pelos docentes, recorrendo à teoria. Mas é bom que se diga que fo-

ram as práticas que nos levaram a ver o quanto suas ações eram potentes 

e o quanto precisavam ser conhecidas.  

Assim, neste texto cada capítulo é estruturado com uma apresentação, 

na qual aparece um diálogo com a teoria, uma descrição da prática e um 

balanço sobre os resultados alcançados. Entendemos que, na parte da des-

crição, seria importante apresentar quem é cada um dos professores com 

os quais falamos e seus processos formativos. Suas vozes aparecem, re-

tomando suas narrativas para que eles mesmos possam explicar e avaliar 

suas práticas. Somamos, sempre que possível, impressões da comunidade 

escolar sobre como foram recebidas as práticas elaboradas. Essa foi a for-

ma que escolhemos para mostrar lições aprendidas e caminhos trilhados. 

Porém, sendo o assunto central desta publicação, parece ser necessário 

delinear uma definição sobre o que seria uma “boa” prática educativa, para 

então refletirmos sobre algumas delas, gestadas neste período de pandemia.

Compreendendo que o objetivo da Educação consiste em aperfeiçoar 

vivências em todos os seus aspectos e que sua finalidade deve ser ensinar 

a pensar e atuar de maneira inteligente frente à vida, pode-se indicar que 

o início de qualquer prática que possa ser considerada eficiente deve par-

tir de questões subjetivas e dispersas. Tais práticas devem estar baseadas 

em ideais e valores que se organizem em torno de objetivos concretos, que 

norteiam a produção de conhecimento e o viver em grupo. 

Para além disso, sabemos que para uma prática ser exitosa ela deve ser 

reflexiva, coerente e responder às condições do momento em que se de-
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senvolve. Pode ser desenvolvida “com” e “a partir de” seus interlocutores, 

oferecendo elementos de análise e possibilitando modificações, sempre 

que haja necessidade. Foi isso que aconteceu com as práticas sistemati-

zadas neste livro. Já que a melhoria de nossa atividade profissional passa 

pela crítica, análise e revisão de nossos fazeres em contraste com os de-

mais. Então, um professor deve conhecer à fundo seu trabalho e também 

o de seus colegas (trocando informações, como fazemos nesta publicação).

Uma prática eficiente deve solucionar problemas do contexto educativo, 

complexo e particular para o qual foi pensada. É preciso, pois, diagnosti-

car, tomar decisões, atuar e avaliar a pertinência das ações na condução 

do processo de ensino. E é isso que as práticas aqui analisadas propuse-

ram e realizaram de maneira bastante competente, na situação adversa 

do fechamento das escolas e do afastamento de alunos e professores de 

elementos bastante familiares, como os brinquedos e o parque da esco-

la, a sala de aula, o quadro negro; sem falar no convívio e nas trocas que 

ocorriam nesses espaços retirados de cena.

Vamos às práticas e aos aprendizados! 
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A Constituição Federal de 1988 introduziu novos significados aos con-

ceitos de criança e infância e definiu a forma de escolarização para essa 

faixa etária. Assim, a Educação Infantil passou a reconhecer seus alunos 

como sujeitos de direitos. Em 1990, essa perspectiva foi reforçada com a 

publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que, em seu Ar-

tigo 54, definiu que “É dever do Estado assegurar à criança e ao adoles-

cente: IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 

anos de idade” (BRASIL, 1990). Tais legislações, desencadearam discus-

sões sobre os direitos das crianças e sobre seu processo formativo. 

Naquele momento, a história da normatização escolar estava só co-

meçando. Foi em 1996 que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-

nal (LDB) definiu a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação 

Básica, além de estabelecer a formação necessária do professor para atuar 

nessa fase de ensino. Dois anos depois, o Ministério da Educação (MEC) 

constituiu o Referencial Nacional para Educação Infantil, um conjunto de 

orientações pedagógicas que visava ajudar e implementar ações junto à 

Educação Infantil, ou seja, para crianças de até seis anos de idade. 

Já no ano de 2005, com o acréscimo de uma série letiva no início do 

Ensino Fundamental, foi aprovada a Emenda Constitucional no 53/2006, 

que reduziu de seis para cinco anos a faixa etária do ingresso escolar, sob 

responsabilidade da Educação Infantil, e ratificou o aumento do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos. Logo, o ensino das crianças de seis 

anos passou a ser encargo do Ensino Fundamental. Essa foi uma con-

Pensar outra 
Educação Infantil 
capaz de superar 
o distanciamento 
social
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quista para muitas crianças que, embora tivessem seus direitos à Educa-

ção estabelecidos, não os tinham assegurados frente à constante ausên-

cia de vagas na Educação Infantil. A partir dessa aprovação, as crianças 

que completam seis anos de idade têm garantia do seu direito a matrícu-

la nas escolas de Ensino Fundamental, que são mais numerosas e menos 

dispendiosas para o poder público.

Paralelamente, importa ressaltar que os planos relativos à Educação 

Infantil são da competência dos municípios. A Federação e os estados são 

responsáveis apenas pelas regras e normas para essa etapa educativa. En-

tão, a Educação Infantil é operacionalizada em nível municipal. 

 Consonante ao histórico da regulamentação da Educação Infantil, em 

dezembro de 2017, pela instituição da Resolução CNE/CP nº 2, foi estabe-

lecida a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) até o 

ano de 2020, em todas as escolas do Brasil. A BNCC definiu seis direitos 

de aprendizagem exequíveis à Educação Infantil, com base no conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, pautados em cin-

co campos de experiências:

  traços, sons, cores e formas;

  o eu, o outro e nós;

  corpo, gestos e movimentos;

  escuta, fala, pensamento e imaginação; e

  espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Esses campos de experiências indicam caminhos fundamentais para 

o aprendizado e para o desenvolvimento da criança. Ao vincular conhe-

cimento com experiência vivida, a BNCC busca garantir que as práticas 

educativas estejam comprometidas com as necessidades e com os inte-

resses do educando. Isso só foi possível após as análises e definições dos 

conceitos de criança, infância e escolarização, valorizando o educando 

como protagonista das ações em seu cotidiano, como um ser que interage, 

cria e modifica a sociedade da qual faz parte. Sobre isso, vale relembrar 

os trabalhos de Vygotsky, que entende a criança como um sujeito social 

que aprende com as relações que estabelece no seu cotidiano, à luz do que 

Rego (2002, p. 20) afirma:
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O comportamento e a capacidade cognitiva de um determinado indivíduo de-

penderão de suas experiências, de sua história educativa, que, por sua vez, sem-

pre terão relações com as características do grupo social e da época em que ele 

se insere. Assim, a singularidade de cada indivíduo não resulta de fatos isolados, 

mas da multiplicidade de influências que recaem sobre o sujeito no curso do seu 

desenvolvimento. 

A BNCC reconhece que a criança pequena deve ser considerada prota-

gonista das ações voltadas para seu crescimento intelectual e social, como 

sujeito social e histórico que faz parte da organização familiar que, por sua 

vez, está inserida em uma sociedade. Entretanto, é preciso esclarecer que 

a escola, para esses sujeitos com menos de seis anos, não deve fixar aten-

ções para o binômio aluno-ensino. As práticas pedagógicas, nessa etapa 

da vida, devem abordar o brincar e o fazer brincando, pois o vivenciar a 

infância é mais importante que o estudar. Essencialmente, esse brincar, 

na Educação Infantil, é, muitas vezes, guiado e instruído para que o edu-

cando consiga estabelecer regras, compreender seu cotidiano e entender 

as ações envolvidas.

Outro aspecto importante para compreender o processo formativo das 

crianças pequenas é refletir sobre a função social da família, da escola e 

sobre as relações estabelecidas entre todos eles, em especial, a afetivida-

de. Neste momento, pode ser útil retomar os estudos de Wallon sobre o 

desenvolvimento cognitivo da criança e suas relações com a ação social 

como foco de formação. Para o autor: 

A afetividade é um domínio funcional, cujo desenvolvimento dependente da ação 

de dois fatores: o orgânico e o social. Entre esses dois fatores existe uma relação 

recíproca que impede qualquer tipo de determinação no desenvolvimento huma-

no, tanto que a constituição biológica da criança ao nascer não será a lei única do 

seu futuro destino. Os seus efeitos podem ser amplamente transformados pelas 

circunstâncias sociais da sua existência onde a escolha individual não está au-

sente (WALLON, 1995, p. 288).

Sendo a afetividade um fator de grande importância para o desenvol-

vimento da criança pequena, é relevante definir os papéis da Educação fa-

miliar e da Educação escolar. Isso porque escola e família têm suas espe-

cificidades, mas atuam de forma complementar, como elementos sociais 
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importantes para o processo que foi definido por Larrire como a “fabri-

cação social dos indivíduos” (LARRIRE, 2015, p.1393).

A família é responsável pelas primeiras formas de socialização. Mes-

mo compreendendo a composição bastante heterogênea desses grupos 

parentais, pode-se dizer que “[...] um dos seus papéis principais é a so-

cialização da criança, isto é, sua inclusão no mundo cultural mediante o 

ensino da língua materna, dos símbolos e regras de convivência em gru-

po, englobando a Educação geral e parte da formal, em colaboração com 

a escola” (POLONIA e DESSEN, 2005, p. 304). Por outro lado, a escola tem 

como função a continuidade dessa socialização, associada à dissemina-

ção do conhecimento formal e do saber sistematizado. Segundo Saviani 

(2008), a escola estabelece relações com a ciência, de forma a superar o 

senso comum. Sua função é proporcionar a aquisição de instrumentos e 

o acesso ao saber elaborado e culturalmente organizado. 

Escola e família, portanto, têm suas especificidades e suas complemen-

tariedades. Ainda que sejam autônomas e estabeleçam fronteiras institu-

cionais, não se pode desassociá-las completamente, pois compartilham 

o objetivo de preparar as crianças para a inserção na sociedade (REALI e 

TANCREDI, 2005, p. 240). 

Professores estimulando os 
pais a estimular seus filhos

A professora Maria Conceição conta que 

as crianças estavam avançando no processo 

de adaptação escolar. Porém, com a parali-

sação das atividades letivas, devido à pan-

demia, sua preocupação foi que, longe da 

escola, dos amigos e das monitoras, retro-

cedessem e estacionassem no seu desen-

volvimento, visto que os pais e familiares 

tiveram que assumir o processo de ensino 

sem formação para isso.

A fase de desenvolvimento que os pais 

passariam a mediar compreende significa-

A Prática de Conceição

Problema: os pais e familiares 
terem que mediar as aprendi-
zagens dos filhos na Educa-
ção Infantil.

Causa: não reconhecimento da 
Educação Infantil como etapa 
de aprendizagem.

Ações: grupos de estudos e 
conversas com os pais e fami-
liares para o direcionamento 
de técnicas e saberes em prol 
o desenvolvimento da criança 
nessa etapa de ensino.

Resultados: estreitamento dos 
vínculos afetivos entre pais e fi-
lhos e valorização dessa etapa 
do ensino e dos profissionais 
atuantes nela.
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tivas mudanças em seus filhos: o desfralde, o início da fala e o processo 

de autonomia. Seria importante que estivessem preparados. No entanto, é 

comum que a sociedade ignore a Educação Infantil como etapa de apren-

dizagem, não reconhecendo as necessidades dos estímulos nesse perí-

odo, entendendo que se trata de um processo natural da criança. Nesse 

sentido, Conceição temia que seus pequenos apresentassem dificuldades 

no retorno das aulas e, mais que isso, que ela perdesse os vínculos afeti-

vos construídos.

Maria Conceição Ribeiro de Carvalho Jesus, natural de Guaratinguetá 

- SP, é formada em Pedagogia, pós-graduada em Administração Escolar: 

supervisão e orientação e em Educação Inclusiva. Trabalha com Educação 

há 18 anos, na cidade vizinha, Roseira - SP. Durante nove anos dedicou-se 

ao Ensino Fundamental I, e durante os outros nove, à Educação Infantil. 

Atua como monitora de berçário na EMEI Tereza de Jesus Trannin Pasin, 

situada no município de Roseira, no bairro Roseira Velha e recebe meni-

nos e meninas de berçário e da pré-escola que residem nos arredores do 

bairro. Conceição atua no berçário com 20 crianças entre sete meses e um 

ano e onze meses de idade.

Em decorrência das questões do afastamento impostas pela pande-

mia, Conceição procurou métodos para que pudesse se fazer presente, 

mantendo frequente contato com suas crianças e com seus pais. Isso, pois 

acreditava que:

A família é peça fundamental para o crescimento e desenvolvimento das crianças, 

especialmente nessa realidade da pandemia. Manter uma relação com eles seria 

importante para que eles se fizessem presentes por mim (Conceição).

Então, seu primeiro passo foi contatar os pais e mães e contar sobre 

sua proposta de montar um grupo com as famílias do berçário para in-

teração nas redes sociais. A intenção da formação do grupo não era ser 

uma obrigação para os pais, mas uma forma prazerosa de contato entre 

a professora, os familiares e as crianças. “Por esse grupo seria possível 

conhecer os pais e demonstrar minha preocupação em manter o vínculo 

com eles” (Conceição). 

Após a criação do grupo, a primeira postagem da professora foi um ví-
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deo, no qual cantava para que as crianças pudessem reconhecer seu ros-

to e sua voz. Em seguida, passou a realizar chamadas de vídeo individu-

ais, interagindo com as crianças. Conforme foi ganhando espaço com os 

familiares, Conceição passou a inserir atividades durante as conversas, 

para estimular os pais a participarem desses momentos pedagógicos com 

seus filhos. Assim, para as atividades propostas, sugeria materiais de uso 

comum na casa, como potes e caixas de papelão, para a criança brincar. 

Percebi que muitos pais interferiam na condução das 

atividades, não davam espaços para que as crian-

ças pudessem realizá-las de forma autônoma. En-

tão, propus que colocassem objetos com som e ou-

tros que não as machucassem, mas que deixassem 

seus filhos conduzirem a brincadeira (Conceição).

A professora passou a agendar e a rea-

lizar chamadas coletivas com outros pais - 

normalmente, participavam quatro famí-

lias por vez. No momento das chamadas, 

Conceição apresentava aos pais estratégias 

para adaptação dos filhos à nova realidade 

e compartilhava com as famílias práticas 

pedagógicas para que fossem adaptadas em 

Figura 1: Aula pelo celular

Menina assistindo ao vídeo enviado 
pela professora Conceição.

A
rquivo pessoal da professora.

Figura 2: Brincadeira educativa

Menino realizando atividade de desenvolvimento de 
coordenação motora proposta pela professora Conceição.A
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suas casas. Um exemplo disso foi o compartilhamento de técnicas para o 

desfralde e para a introdução da fala, de acordo com o desenvolvimento 

de cada criança. Segundo a mãe de uma criança:

A interação diária através dos meios virtuais, mesmo que sem a presença física 

das “Tias do Berçário”, possibilitou que nós, pais, pudéssemos realizar e desen-

volver atividades direcionadas, permitindo que nossos pequenos se desenvol-

vessem em vários aspectos: coordenação motora, orientação espacial, fala, au-

tonomia, entre outros. Mesmo diante do contexto pandêmico, observamos como 

meu filho se desenvolveu devido à parceria com a Creche e o trabalho da Tia Con-

ceição, professora do berçário, que afetivamente, nos abordava (Mãe de aluno 1).

Segundo a educadora, a intenção dos encontros virtuais era escutar os 

sentimentos dos pais, acolher, acalmar, dar atenção às suas dúvidas bem 

como aproximar pais e filhos. O formato das chamadas era leve e propor-

cionava troca de experiências entre os pais e entre as famílias. Ela conta 

que muitos ficaram ansiosos para compartilhar os feitos de suas crianças, 

e conclui dizendo que os papéis se inverteram nessa forma de ensino, pois 

os pais passaram a conduzir o cotidiano de aprendizado de seus filhos. 

O resultado mais visível obtido por meio dessa prática foi a valorização 

de cada pessoa nos processos de ensino e de aprendizagem. Por parte dos 

pais houve valorização de seu papel, pois puderam aprender os métodos, 

Figura 3: Suporte dos pais

Registro dos pais sobre atividade realizada com os filhos proposta pela professora Conceição.

A
rquivo pessoal da professora.
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adaptá-los, colocá-los em prática e compartilhar cada avanço de seus fi-

lhos. Do ponto de vista de Conceição, o espaço que os pais tiveram com a 

criação do grupo, para dar sugestões, tirar suas dúvidas e pedir opiniões 

para a professora e outros familiares, não era um espaço possível antes 

da paralisação. Estabeleceu-se uma relação de confiança, tendo em vista 

que a monitora buscava incentivá-los e apreciá-los. A relação fortalecida 

entre pais, crianças e professores é apontada por uma mãe:

Mostrei o vídeo para minha filha no horário que estava menos agitada. Ela abra-

çou, dançou e beijou por várias vezes. Na segunda vez prestou mais atenção e até 

falou: “minha titia”. Estou na torcida para que o retorno das aulas seja assim, 

cheio de festa! (Mãe de aluno 1)

De acordo com Conceição, a experiência vivenciada na pandemia de-

monstrou-lhe a possibilidade de reverter situações difíceis, com planeja-

mento e propostas que para ela estavam longe de ser alcançadas, antes do 

isolamento. As palavras que sintetizam esse momento para a monitora são: 

querer, acreditar e fazer. Ela diz ter aprendido a considerar as situações 

desafiadoras como oportunidades para fazer mudanças e a acreditar que 

elas seriam possíveis. Conceição disse ainda que pretende dar continui-

dade a esse trabalho, aproveitando para conhecer as particularidades das 

crianças e criar na escola um espaço de prazer e de relações harmoniosas.

Educação escolar: escola e família juntas!

A prática de Conceição evidencia que, se escola e família precisam es-

tar alinhadas com relação à criança, é importante que a troca de informa-

ções seja clara e que haja maior acompanhamento dos pais no ambiente 

escolar (ou, como no ano de 2020, dos professores no ambiente domésti-

co) assim como enfatiza BHERING (2003):

A comunicação é crucial no desenvolvimento do envolvimento de pais e, portanto, 

ela merece atenção especial e muito cuidado quando as estratégias de informação 

são preparadas. A comunicação visa atrair os pais para a escola de seus filhos, ao 

invés de apenas informá-los superficialmente sobre a escola, os professores e as 

crianças (BHERING, 2003, p. 489).

15

Caderno de Boas Práticas na Pandemia



A relação de proximidade entre escola e família mostra-se fundamen-

tal na geração de melhores condições de aprendizado. Estudos tais como 

os de Perez relatam que “[...] o grupo familiar atribui responsabilidades 

à escola, e a escola transfere responsabilidades à família; uma dinâmica 

complexa na qual a família coloca filhos na escola e não alunos, mas esta 

trabalha com alunos e não filhos” (2012, p. 15). Logo, essa situação ficou 

ainda mais complexa, durante a pandemia, pois os filhos não deixavam 

suas casas e assumiam o papel de aprendizes dentro delas. 

Para superar os impasses, a professora foi chamada a compreender 

a realidade das famílias, e estas foram envolvidas nos fazeres da escola. 

Tal dinâmica só pôde acontecer por intermédio de uma boa comunicação. 

 Escola e família precisam convergir suas ações para que a criança fi-

que satisfeita com as atividades escolares. Assim, terá mais condições de 

alcançar sua plena cidadania por meio da Educação. Portanto, a prática 

desenvolvida pela professora demonstrou que uma parceria consistente 

entre família e escola faz com que os processos de aprendizagem dos me-

ninos e meninas transcendam fronteiras e contextos adversos. Conceição 

fez com que todos os envolvidos crescessem e conseguissem estabelecer 

trocas com os pequenos. 

A experiência de Maria Conceição materializa os objetivos de desen-

volver a sociabilidade, a afetividade e o bem-estar físico, intelectual e 

emocional das crianças e prepará-las para participarem ativamente da 

vida socioeconômica e sociocultural da comunidade. 

Além disso, o estreitamento dos vínculos entre a comunidade escolar 

e as famílias − que participaram ativamente − criou uma nova percepção 

para estas sobre os profissionais de creche e despertou o reconhecimen-

to dessa etapa como fundamental para o desenvolvimento das crianças. 

A prática realizada por Conceição possibilitou valorização de seu saber, 

pois os pais buscaram, junto a ela, suporte para o desempenho das ati-

vidades. Em suma, a prática descrita mostrou que quando se oportuniza 

o estabelecimento da relação entre escola e família, os vínculos sociais e 

a garantia do direito das crianças pequenas à Educação – mesmo que de 

longe – são assegurados. 
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O coordenador pedagógico integra o corpo docente da escola, mas qual 

é sua função nesse ambiente? Segundo o artigo 64 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB (1996), esse profissional deve ser for-

mado para exercer “[...] administração, planejamento, inspeção, super-

visão e orientação educacional para a educação básica”. Assim, esse es-

pecialista, vinculado à área de Pedagogia, deve desempenhar atividades 

educativas em estabelecimentos de Educação Básica, em diversos níveis 

e modalidades que vão além dos parâmetros unicamente pedagógicos. 

Logo o trabalho dos coordenadores promove condições para a formação 

de hábitos de organização pessoal e cognitiva nos processos educacio-

nais, com envolvimento de toda a escola. Neste sentido, entende-se que 

no cotidiano escolar, com a adoção de regularidades, de rotinas, de pro-

cedimentos, é possível gerar resultados positivos nas práticas e nos pro-

cessos dos docentes.

Desse modo, podemos apontar que o coordenador pedagógico é fi-

gura central na articulação de uma perspectiva proativa na geração de 

ambientes de aprendizado (presencialmente, no ambiente escolar, ou re-

motamente, na articulação de uma nova realidade que liga o ambiente do-

méstico às ações do ensino). Por conseguinte, o trabalho do coordenador 

está o tempo todo em construção e lidando com inevitáveis mudanças no 

contexto escolar como as mudanças necessárias frente ao isolamento im-

posto pela pandemia enfrentada em 2020, que motivou a elaboração de 

novas estratégias e práticas. 

Coordenação 
pedagógica: 
ombro a 
ombro com os 
professores

2
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Além disso, o professor exerce um papel importante como intermedi-

ário entre a instituição, o corpo docente e o corpo discente. Segundo Li-

bâneo (2001, p. 200), o coordenador:

[...] tem uma função mediadora, no sentido de revelar/desvelar os significados das 

propostas curriculares, para que os professores elaborem seus próprios senti-

dos, deixando de conjugar o verbo cumprir obrigações curriculares e passando a 

conjugar os verbos aceitar, trabalhar, operacionalizar determinadas propostas, 

porque estas estão de acordo com suas crenças e compromissos sobre a escola e 

o aluno, e rejeitar as que lhes parecem inadequadas como proposta de trabalho 

para aqueles alunos, aquela escola, aquele momento histórico.

Além de mediar as ações pedagógicas, cabe ao coordenador pedagógi-

co desenvolver e formar seu quadro docente, orientá-lo e dar-lhe suporte. 

Garrido (2003, p. 9) afirma que, ao organizar estratégias para que os pro-

fessores reflitam e justifiquem “[...] opções pedagógicas e [...] dificulda-

des que encontram para desenvolver seu trabalho, o professor coordena-

dor está favorecendo a tomada de consciência dos professores sobre suas 

ações e o conhecimento sobre o contexto escolar em que atuam”, dando 

embasamento, assim, à busca de melhoria das práticas. 

Pode-se compreender que esse é o processo por meio do qual o co-

ordenador atua como formador, potencializando aspectos da formação 

continuada em serviço. Assim, assume sua tarefa tendo clareza de que: 

A otimização do potencial formador dos contextos de trabalho passa, em termos 

de formação, pela criação de dispositivos e dinâmicas formadoras que propiciam 

que as experiências vividas no cotidiano profissional transformem-se em apren-

dizagens a partir de um processo de autoformação, marcado pela reflexão e pela 

pesquisa, em níveis individual e coletivo (CANÁRIO, 2006, p. 74).

Nesta pandemia, foi preciso mudar. Foi preciso articular novas ma-

neiras de trabalhar e compreender o contexto escolar. A escola mudou, os 

profissionais tiveram que se transformar, e as práticas se alteraram, para 

que não se perdessem os objetivos do ensinar. Portanto, parte das ações 

da coordenação, em especial nesse contexto de fechamento das escolas, 

foi dar condições para que sua equipe tivesse acesso a novos conhecimen-

tos e experiências e, também, possibilitar a criação de ambientes diversos 

para acompanhar as demandas de sua comunidade. 
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Essas ações demonstram as dimensões da democratização escolar e 

reforçam a noção de que a escola é uma instituição dinâmica, onde o tra-

balho em equipe é fundamental. O coordenador que consolida uma equipe 

comprometida faz com que a união do grupo de educadores potencialize 

soluções positivas. Nessa direção, o coordenador pedagógico atua con-

juntamente com os professores, tendo o compromisso de acompanhar o 

aprendizado das crianças lado a lado com o docente, servindo de alicerce 

para o trabalho de ensinar. 

Outro ponto central da coordenação é oportunizar as trocas de expe-

riências e garantir interações motivadoras e de qualidade, especialmen-

te em um momento como o da pandemia da Covid-19. Nessa situação, foi 

imprescindível a busca por conhecimento, pois a equipe teve que se atu-

alizar e especializar no uso das mídias digitais. Os recursos tecnológicos 

foram indispensáveis para a criação de canais de interação com pais e 

crianças e também para que pudessem ser realizadas as trocas e o acom-

panhamento do avanço de possibilidades criativas.

Em momentos como os vivenciados em 2020 os coordenadores preci-

saram oferecer uma sustentação para a prática docente de forma a reduzir 

questões de insegurança, abandono e frustração, frente às dificuldades 

de adaptação apresentadas pelo contexto. Nesse sentido, contribuir para 

o desenvolvimento profissional significa ouvir e respeitar os professores 

tanto como indivíduos quanto como profissionais. Este foi e é um desafio 

enfrentado pelos coordenadores pedagógicos no auxílio do corpo docente 

no que diz respeito às questões profissionais e emocionais. 

Portanto, a coordenação não deve alienar-se “[...] das questões con-

textuais que inquietam professores”, mas “garantir o espaço do diálogo 

como método com a finalidade de fazer o trabalho acontecer de forma de-

mocrática e coesa, num conjunto de ações estratégicas” (ROSÁRIO, 2014, 

p. 11). Para que isso aconteça, o coordenador deve estar consciente de seu 

papel mediador nos conflitos escolares, de compartilhador de experiên-

cias e de fortalecedor de laços com sua equipe. 

É inegável o valor de uma coordenação pedagógica participativa para 

a melhoria do clima escolar e das relações de formação e de suporte aos 

professores. Isso, porque: 
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[...] o clima organizacional é um dos importantes componentes da cultura organi-

zacional e pode também ser melhorado [...] na medida em que reflete a percepção 

dos funcionários sobre o ambiente de trabalho, bem como de todos aqueles que 

estiverem inseridos no contexto. O clima, então, irá mapear o ambiente interno 

e as condições de trabalho que irão variar de acordo com a motivação e equilíbrio 

dos sujeitos (RIBEIRO, TUNICE, RIBEIRO, 2018, p. 313).

Para tanto, muito se tem falado da necessidade de compartilhar res-

ponsabilidades e projetos, a fim de que seja possível realizar trabalhos 

conjuntos, tanto entre membros da equipe escolar, quanto com a pró-

pria comunidade.

O diálogo é apontado como fundamental ferramenta no fortalecimento 

da relação entre o coordenador e o corpo docente. O uso adequado da pala-

vra modifica o trabalho de coordenação, dando-lhe credibilidade e autono-

mia, ao mesmo tempo em que, em sua equipe, impulsiona a ação, promove 

engajamento e maximiza efeitos positivos das práticas e processos. Neste 

capítulo apresentamos o fazer de duas coordenadoras, Luciana e Valéria. 

Suas práticas mostram como atuaram de forma a nortear o desenvolvi-

mento de trabalhos docentes. Destacam-se no ofício das coordenadoras a 

necessidade do diálogo e o apoio ao docen-

te, ainda mais relevante frente à complexi-

dade vivida no isolamento social e na con-

sequente falta de convívio dos educadores. 

Troca de saberes para 
superar incertezas

A necessidade de se adequar à nova rea-

lidade, sem aulas presenciais, enfrentando 

o desafio do ensino remoto, instigou a coor-

denadora Luciana a unir a equipe em busca 

de soluções e práticas para oferecer alter-

nativas de atividades educativas. A solução 

buscada foi na direção de: 

A Prática de Luciana

Problema: cansaço e desmo-
tivação dos professores. 

Causa: trabalho redobrado, in-
segurança dos professores, de-
vido às novas formas de atuação.

Ações: escutas e diálogos em 
HTPCs e reuniões com os pro-
fessores. Estreitamento das re-
lações e fornecimento de su-
porte, inspiração e auxílio no 
planejamento, para viabilizar 
o trabalho pedagógico.

Resultados: motivação dos pro-
fessores, trabalho com maior 
autonomia e continuidade no 
atendimento das crianças, com 
trabalhos remotos.
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[...] construir internamente as condições para o desenvolvimento de seu traba-

lho, buscando apoio na equipe gestora e também nas professoras. É preciso olhar 

para o cotidiano escolar como um espaço rico em possibilidades de atuação e nele 

organizar e reorganizar a dinâmica pedagógica de maneira favorável... (CAMPOS 

e ARAGÃO, 2016, p. 182).

A coordenadora colocou em prática diversas ações importantes, como 

reforçar as relações interpessoais, reorganizar a forma de trabalho e es-

tabelecer trocas de experiências, em sua equipe. Isso porque as respon-

sabilidades impostas pela pandemia abalaram os sentimentos de toda a 

comunidade escolar. Os professores e os pais estavam assustados com as 

novas demandas, e as crianças estavam tristes por perderem o espaço de 

trocas e de convívio.

A partir disso, surgiu a necessidade de reestabelecer o contato das pro-

fessoras com as crianças, por meio de gravações de vídeos ou ligações te-

lefônicas diretas. Entretanto, as docentes estavam inseguras com a expo-

sição de sua imagem ou com o novo formato para contato. Então, Luciana 

resolveu motivá-las, auxiliando no desenvolvimento de práticas que as 

tornassem mais presentes na vida das crianças. 

Luciana Aparecida Leite Gouvêa Gaspar reside na cidade de Ubatuba, 

litoral norte paulista. Iniciou sua formação no magistério, depois cursou 

Pedagogia e fez pós-graduação em Educação, Gestão Escolar e Educação 

Infantil. Percorreu um longo caminho na Educação. Foram 34 anos, com 

atuação na docência, coordenação, vice-direção, direção, supervisão e, 

atualmente, coordenação pedagógica, sendo os últimos dois anos na Edu-

cação Infantil.

“Palavras que orientam a minha atuação na escola: Infância; Respeito e De-

licadeza”. Isso move Luciana a continuar na Educação, mesmo já podendo se 

aposentar. A chegada das novas propostas da BNCC para a Educação Infantil 

motivou-a a permanecer atuando. “Sou apaixonada pela Educação Infantil e 

sempre acreditei na Educação que estamos vivenciando com a nova Base” (Base 

Nacional Comum Curricular). Em sua prática, diz sempre ter buscado man-

ter vivo o propósito do trabalho leve e a compreensão da escola como local 

de bem-estar, “[...] promovendo o direito à infância feliz na escola”. 

Luciana é coordenadora na unidade Professora Marta Helena da Silva 

Araújo, que integra o Centro Educacional Municipal da Primeira Infância 
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– CEMPRI, localizada no centro da cidade de Ubatuba. É uma escola de En-

sino Infantil e de Período Integral que oferece um espaço de conforto para 

o desenvolvimento educacional das crianças de quatro meses a três anos e 

onze meses. Atualmente, conta com seis turmas, 12 professores e 16 agen-

tes educacionais. A maior característica da cidade são as praias, que ser-

vem de quintal para as crianças praticarem atividades desenvolvidas pela 

escola, visto que os professores propõem que os meninos e meninas façam 

experimentos, brinquem e convivam com outras crianças nesse espaço. De 

acordo com a coordenadora, “[...] é o lugar onde as crianças são muito felizes”.

Após identificar as dificuldades do professorado para lidar com as no-

vas exigências do ensino remoto, Luciana perguntou-se: “E nos momentos 

difíceis? O que fazer?” Segundo a coordenadora, a partir de uma formação 

que lhe trouxe novas perspectivas, passou a selecionar aspectos (suporte, 

planejamento e inspiração) que possibilitassem moldar sua atuação pro-

fissional e facilitar seu trabalho pedagógico. 

Sua prática inclui a atividade de busca ativa que envolve o engajamen-

to dos professores. Ela faz isso por meio da empatia, da sutileza e do con-

vencimento para que todos participem e estejam mais próximos de suas 

crianças. O primeiro passo dado por Luciana foi utilizar as ferramentas 

disponíveis, fazendo, por exemplo, videoconferências, para dialogar com 

os docentes. Buscou entender os sentimentos dos professores, de modo a 

reconhecer e valorizar o caminho percorrido por eles.

Ao constatar as dificuldades apontadas pelos professores para gravar 

as atividades, Luciana entendeu a necessidade de lhes dar atenção, cui-

dar do emocional e do bem-estar de cada um deles. “Realizei um trabalho 

de empatia, compaixão e solidariedade, apurei meu olhar e minha escuta”. As 

propostas de atividades foram: gincanas, contação de histórias e músi-

cas, práticas de exercícios sensoriais e estímulo ao convívio. O objetivo foi 

tornar essa experiência de ensino significativa para todos.

Luciana se ofereceu para acompanhar e dar base para cada atividade 

a ser desenvolvida pelos professores: do planejamento às devolutivas. Os 

professores enviavam suas gravações, às quais ela apresentava suges-

tões e correções. “Montamos um grupo de boas práticas, no qual as professo-

ras compartilhavam suas atividades”. A coordenadora criou novos formatos 

para os HTPCs – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo, tornando-os 
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leves e dialógicos. Essa rede de relações criativas e expressivas também 

se estendeu para o contato com outras coordenadoras pedagógicas, para 

promoção de troca de ideias e de motivações.

Segundo a professora Estela Morena Vecchi Ferreira, que chegou à es-

cola em janeiro de 2020, esse trabalho de integração foi essencial. “De cara 

percebi a sorte que tive em encontrar uma equipe tão unida e humana!”. Mal 

o ano letivo começou, veio a pandemia. “De início parecia algo passageiro 

e fomos nos adaptando a cada dia pra algo que ninguém sabia como seria... 

Foi um misto de medo, ansiedade, pressão e agonia... Porém, nossas reuniões 

semanais de HTPC e formações nos mantinham conectadas e alinhadas.” Se-

gundo a professora:

Estas reuniões foram de suma importância para trocas de experiências, apoio, 

acolhimento e descontração. Através de escutas, dinâmicas, reflexões e ginca-

nas fomos tornando os desafios mais leves. Me lembro de um dia em que estava 

extremamente ansiosa, entrando numa crise mesmo, passando mal. Só conse-

guia pensar "meu Deus como vou gravar um vídeo sorrindo para meus alunos 

se eu só quero chorar?!" Conversei com minha coordenadora Luciana e a men-

sagem dela foi tão reconfortante, humana e acolhedora que na mesma hora até 

me senti melhor, mais leve! Ter uma gestão que te olha com olhar humano, que 

te entende dentro de suas especificidades, que te valoriza e confia no seu traba-

lho não tem preço! (Estela)

Segundo a coordenadora, foi um período de muitos desafios, trabalho 

e cansaço, devido à necessidade de mediação entre docentes e discentes 

e às oscilações nas devolutivas “das” e “para as” famílias. No entanto, os 

encontros para conversas imbuídos de apoio às professoras tornaram-

-se momentos preciosos para estabelecer relações e fortalecer vínculos. 

A professora Fernanda Filaretti Ferraz comenta:

Com tudo o que passamos e ainda estamos passando por causa da pandemia, ter 

o apoio da equipe gestora foi fundamental para que tudo se tornasse um pouco 

mais leve. A confiança, as palavras de carinho e conforto serviram de combus-

tível para continuar a caminhada. Foram tantos elogios, tantos agradecimentos 

que só pensei em fazer o melhor dentro do limite permitido. O ser humano pre-

cisa de elogio, pois ele tem um poder de mudar e construir caminhos novos. Os 

estímulos recebidos através das reuniões voltadas para que todos pudessem co-

nhecer um pouco mais de nós, das nossas histórias permaneciam e fortificavam 
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a nossa essência. Não existem cobranças e cada uma faz exatamente o que precisa 

ser feito, no seu próprio tempo. Eu só tenho que agradecer por, nesse momento, 

fazer parte dessa equipe CEMPRI! 

A professora Fernanda declarou também que trabalhar com os senti-

mentos e a autoconfiança dos professores favoreceu o desenvolvimento de 

seus educandos, tendo em vista que, para ela, os educadores precisavam 

estar bem consigo mesmos, para que pudessem atender as crianças em 

suas necessidades. A BNCC traz uma proposta para as professoras: propi-

ciar na escola um espaço de bem-estar para a equipe e as famílias aten-

didas. A coordenadora tem conseguido isso, mesmo a distância.

Como vimos, é fundamental que o corpo docente trabalhe em sinto-

nia, de modo que suas práticas possam ter sentido para a criança e possi-

bilitem sua formação integral. Contudo, estabelecer essa harmonia é uma 

tarefa difícil para os coordenadores, mesmo no ensino presencial, pois se 

trata de lidar com dezenas de indivíduos que apresentam formas de pen-

sar e agir bastante singulares. Durante a pandemia e o isolamento social, 

essa problemática se acentuou.

Assim como Luciana, outra coordenadora, Valéria, que compartilhou 

suas práticas, identificou o afastamento de sua equipe em relação a ela e 

entre os próprios colegas. Sendo assim, sentiu necessidade de estabelecer 

um espaço para manter o diálogo com a equipe, de modo que todos pu-

dessem refletir sobre o contexto real de suas práticas e buscar meios para 

superar os desafios da Educação remota.

A prática apresentada na sequência deste texto é uma proposta rea-

lizada pela coordenadora Valéria Fátima com a equipe pedagógica da es-

cola em que atua. 

Adaptação e autorreflexão: quanto mais melhor

A coordenadora Valéria teve dificuldades para se envolver nas ativi-

dades planejadas pelos professores com base apenas nos documentos bu-

rocráticos enviados. Ao consultar esses materiais, percebeu também uma 

dissonância entre as intenções dos docentes e suas propostas. Valéria conta 

que, ao acompanhar essas propostas de atividades não presenciais, plane-
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jadas por sua equipe, identificou que havia 

uma professora que atribuía maior valor ao 

conteúdo, em detrimento das relações es-

tabelecidas com suas crianças. 

A coordenadora entrou em contato com 

a professora em questão, para conversarem 

sobre novas possibilidades de planejamen-

to das atividades que pudessem valorizar 

o desenvolvimento das relações entre as 

meninas e os meninos, mas, conta que não 

houve avanços, visto que a docente ainda 

priorizava o aprendizado do conteúdo.

Desse modo, a coordenadora quis estar 

mais próxima de sua equipe, para fomentar 

o processo formativo do grupo, de maneira 

que todos pudessem estar intelectualmente 

ativos, mesmo durante o período de isola-

mento social.

Valéria Fátima de Mello Faria Silva, mo-

radora de Campos do Jordão, estado de São 

Paulo, tem formação inicial em Magistério. Graduou-se em Pedagogia, 

com habilitação em Administração Escolar e Orientação Educacional, e 

pós graduou-se em Formação do Professor de Educação Infantil e Psico-

pedagogia Institucional e Clínica, com ênfase em Arteterapia. Trabalha 

na educação há 33 anos, em escolas da rede estadual e municipal. Há 25 

anos seu trabalho está direcionado à Educação Infantil. Há um ano e qua-

tro meses exerce a função de coordenadora pedagógica em quatro escolas 

de Educação Infantil no município.

Atualmente, Valéria está na Sede São Francisco de Assis, localizada no 

bairro Vila Paulista Popular, em Campos do Jordão. Coordena 76 funcio-

nários, abrangendo diferentes segmentos: limpeza, recreação, cozinha, 

secretaria, berçário, além de 12 professoras de Educação Infantil, duas 

professoras de creche e duas psicopedagogas; visando a formação conti-

nuada de todos os profissionais. Semanalmente, realiza reuniões remotas 

para discutir temas voltados à primeira infância bem como planejamen-

A Prática de Valéria

Problema: afastamento dos 
professores de seus plane-
jamentos e identificação de 
práticas docentes centradas 
em conteúdos.

Causas: dificuldade de acom-
panhar o trabalho docente e ne-
cessidade de prosseguir com 
trabalho formativo. 

Ações: identificação, promo-
ção de encontros, realização 
de pesquisa com 2 docentes, 
utilização formativa do horário 
de trabalho coletivo, mediação 
de discussões e reflexões so-
bre o processo de ensino para 
a criança potente e ativa.

Resultados: continuidade das 
formações em serviço; aperfei-
çoamento do planejamento e 
das ações docentes no atendi-
mento das crianças, promoção 
da harmonia do grupo.
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tos, espaços, projetos, etc. Juntamente com as professoras e psicopeda-

gogas realiza a formação em TDC - Trabalho Docente Coletivo, na qual 

refletem sobre o cotidiano, o acolhimento às famílias das crianças e as 

propostas significativas. 

A fim de aumentar a interação com sua equipe e de estabelecer uma 

rede de colaboração entre coordenação e corpo docente durante o período 

de afastamento social, a coordenadora idealizou encontros remotos entre 

as professoras. Sua intenção era estimular discussões sobre as práticas e 

as perspectivas de ensino de cada docente, e também promover reflexões 

sobre a concepção de criança ativa, potente e pesquisadora.

Para introduzir a proposta, a coordenadora realizou uma pesquisa ini-

cial com duas professoras de sua equipe, com provocações que foram pen-

sadas previamente e pretendiam confrontar as diversas práticas de en-

sino, de modo a buscar novos sentidos para a experiência da equipe e das 

crianças. Vale ressaltar que essas reflexões não atribuíam juízo de valor às 

práticas que eram realizadas: o objetivo era criar a possibilidade de ana-

lisar, refletir e ampliar conhecimentos do grupo.

Após aceitarem a proposta, as professoras foram contatadas e aceita-

ram participar dessa discussão durante o horário de TDC, com a partici-

pação de toda a equipe docente do setor. Valéria preparou a pauta do en-

contro, que foi compartilhada antecipadamente com a equipe. A primeira 

reunião tratou das questões que levaram à escolha da coordenadora pelas 

propostas, e as demais abordaram os critérios de planejamentos de ativi-

dades e a caracterização da experiência do grupo.

A reunião teve início com o esclarecimento da coordenadora Valéria a 

respeito da intenção do encontro. Em seguida, ela fez a leitura de um texto, 

com o objetivo de potencializar as discussões. A primeira docente apresen-

tou sua proposta: tratava-se de um vídeo de orientação para que seus alu-

nos desenhassem círculos e os pintassem com as cores da legenda disponi-

bilizada por ela. A segunda propôs uma atividade que reunisse as crianças 

em videochamadas semanais, de forma a fortalecer os vínculos entre elas.

Depois de compartilhadas as propostas, Valéria abriu espaço para as 

discussões, fazendo perguntas reflexivas como: qual o foco das professoras 

nas propostas elaboradas (a criança ou o conteúdo)? São propostas poten-

tes? O que é mais desafiador, quando planejamos uma atividade? Ao final, 

26

Caderno de Boas Práticas na Pandemia



as educadoras deveriam relatar sua experiência vivida a partir dessa con-

versa. Segundo Valéria, “[...] a ideia foi aprofundar as reflexões e ampliar os 

conhecimentos sobre as ações que envolvem o planejamento das propostas”.

A coordenadora conduziu a discussão a respeito da concepção do pro-

cesso de ensino para a criança potente e ativa, e das habilidades a serem 

desenvolvidas na primeira infância passíveis de sustentar aprendizagens 

futuras. Encerrou-se a discussão com a questão aberta: “O que é mais im-

portante para você, como professora?” Valéria queria destacar que a prá-

tica do docente é revelada pelas percepções que têm do processo de en-

sino e de aprendizagem. Nos encontros seguintes, as educadoras deram 

continuidade às reflexões sobre a importância do planejamento das aulas 

valorizarem a interação entre o “eu” (criança) e o “outro” (colega, pro-

fessor ou responsável). Segundo Valéria, a aprendizagem acontece quando 

vivenciamos uma experiência, e é na relação com o outro que esse pro-

cesso se potencializa. 

A professora Claudia Cristina Caetano Britto compartilhou sua per-

cepção sobre esse processo:

Apesar da pandemia, e com o início do ensino remoto, estava claro que precisá-

vamos continuar na busca de conhecimento, algo constante em nosso grupo. As-

sim, a coordenadora continuou a nos apoiar e nos estimular em nossas dúvidas, 

questionamentos e principalmente em como manteríamos o foco no protago-

nismo das crianças, mesmo a distância. Essa busca por conhecimento envolveu 

todo o grupo, fazendo com que esse processo permanente de aperfeiçoamento 

dos saberes não se perdesse e, assim, pudéssemos assegurar uma ação docente 

que promovesse aprendizagens significativas às crianças e com qualidade, ape-

sar do momento atípico que estamos vivendo. Poder refletir sobre esse processo 

em que a criança aprende por meio de experiências significativas, faz com que o 

protagonismo seja algo mútuo, onde um completa o outro, promovendo, então, 

uma aprendizagem significativa para ambas as partes. Afinal, professores, as-

sim como as crianças, estão na busca constante do saber.

 Dessa maneira, durante as reuniões as professoras puderam ampliar 

seus saberes e ressignificar suas práticas, valorizando a criança e orga-

nizando-se para o atendimento às propostas dos documentos oficiais. 

Puderam também refletir sobre como a criança aprende, com foco nas 

experiências e nas relações, visando garantir a formação integral do in-

27

Caderno de Boas Práticas na Pandemia



divíduo. Segundo a coordenadora, no ano de 2020 “[...] estamos vivendo o 

momento oportuno para estreitar relações com os familiares e otimizar 

o entendimento do nosso trabalho e a importância da Educação Infantil”. 

Assim, foi possível encontrar “[...] outro modo de viver uma experiência, e 

tem sido por meio virtual, compreendendo o uso da tecnologia como fer-

ramenta rica de aproximação, nos colocando em experiência junto com 

as crianças e não as deixando sozinhas”. 

A estratégia se mostrou eficiente porque conferiu, por meio dos en-

contros, a possibilidade de as educadoras construírem conhecimentos e 

estabelecerem o diálogo reflexivo entre a teoria e a prática. E ainda, ao 

discutir a aprendizagem a partir de exemplos reais, Valéria possibilitou o 

processo formativo do grupo durante o período de isolamento social e a 

ampliação do registro das percepções desse momento formativo do ho-

rário de Trabalho Docente Coletivo. Isso porque, segundo ela:

É no processo reflexivo compartilhado e contínuo que vamos ressignificando 

nossas concepções, refinando nosso olhar para que possamos planejar propos-

tas que respeitem as capacidades das crianças (Valéria).

Parece que essa visão impactou efetivamente sua equipe. Josefina Vi-

cente da Silva, professora envolvida nesse processo de formação compar-

tilhou sua avaliação sobre a ação:

Figura 4: Formação continuada remota

Reunião pedagógica coordenada por Valéria.

A
rquivo pessoal da coordenadora.
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Os TDCs – Trabalho Docente Coletivos foram muito importantes para nortear e 

direcionar o trabalho realizado. A troca de experiências e ideias é de valor imen-

surável. Deve ser dada muita atenção e oportunidade para compartilhar esses 

momentos e se isso acontecer acredito que será mais fácil passar pela situação 

que ainda vamos enfrentar ainda no início do próximo ano. Estamos quase ter-

minando 2020, mas nossa garra e força de vencer continuam. Não foi fácil para 

ninguém, mas nosso grupo ficou fortalecido graças à atenção, colaboração e com-

preensão da diretora e da coordenadora! (Josefina)

Trabalho coletivo: essencial para práticas pedagógicas

Vimos neste capítulo a importância de uma coordenação pedagógi-

ca atuante, que crie espaços de diálogo respeitoso e não hierarquizado. 

As práticas desenvolvidas, tanto por Luciana como por Valéria, mostram 

maneiras diferentes e concretas de promover o engajamento e a reflexão 

sobre o trabalho de suas equipes.

“Me tornei uma pessoa melhor, adquiri conhecimentos, aprendi a escu-

tar mais e a me aproximar dos docentes”, pondera a coordenadora Luciana, 

e conta que conseguiu reservar um tempo para aprofundar seu estudo e 

buscar conhecimentos para levar à escola propostas que transformassem 

as práticas pedagógicas e dessem suporte para os professores inovarem 

seu fazer e ressignificarem a vida das crianças. Por meio de seu empe-

nho, estabeleceu uma rede de relações expressivas que vai levar para as 

futuras formações.

Segundo Valéria, sua prática foi importante por possibilitar o plane-

jamento dos encontros com clareza de suas ações pré e pós-reunião. Ao 

identificar as práticas que necessitavam de intervenção, pôde se colocar 

em posição de escuta, para mediar interações, favorecer a harmonia do 

grupo e potencializar as reflexões. Segundo ela, por meio dessas ações 

percebeu a importância de dar voz ao docente, valorizar seu trabalho, para 

o estabelecimento de vínculos e para construção de uma relação de con-

fiança com a equipe. Ademais, os docentes refletiram sob a sua intenção 

pedagógica ao organizarem as propostas.

Então, podemos dizer que as duas experiências relatadas mostram que 

o papel do coordenador pedagógico é fundamental para garantir a har-
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monia dos trabalhos da equipe e para garantir uma Educação de qualida-

de e integral para as crianças.

Em ambas as atuações, ficou estabelecido que as relações interpes-

soais são a base para alcançar resultados positivos. Isso porque, de acor-

do com Tavares (2007, p. 35-36), tais relações devem “[...] funcionar nos 

dois sentidos e ser incondicionalmente positivas. Ou seja, as duas ou mais 

pessoas envolvidas na relação deverão reconhecer-se, afirmar-se, acei-

tar-se e confirmar-se mutuamente”. Os fazeres de Luciana e Valéria são 

bons exemplos disso.

As relações interpessoais são a base para a troca de experiências e de 

conhecimentos entre os profissionais do magistério e são importantes, 

pois, os saberes profissionais dos professores são personalizados e situados:

Personalizados porque os saberes são constitutivos da pessoa do professor, dela 

não se dissociando, e porque os professores, em sua atuação, contam consigo 

mesmos, com seus recursos e capacidades pessoais, com sua própria experiên-

cia e a de sua categoria. Situados porque construídos e utilizados em função de 

uma situação de trabalho particular. E porque os professores lidam com pesso-

as, seu saber profissional comporta um forte componente ético e emocional (AL-

MEIDA, 2006, p. 70).

Por esses motivos é que se define a docência como uma profissão re-

lacional. Inclusive, sabe-se que parte significativa dos saberes docentes 

é constituída na relação com o outro. Então, o coordenador pedagógico 

precisa conhecer e valorizar as relações interpessoais e estratégias de in-

teração, promovendo, junto a sua equipe, uma relação calorosa, dialógi-

ca e autêntica. Como podemos verificar nas duas atuações, a afetividade, 

o estabelecimento de vínculos entre os integrantes da equipe escolar e a 

formação reflexiva são elementos basilares para a concretização de boas 

práticas de ensino. 
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A Educação e o processo de aprendizagem são complexos e bastante 

plurais. Todo educador sabe que ninguém ensina ou aprende de uma úni-

ca forma. Isso porque os professores lidam, a todo momento, com varia-

ções de público, espaço, planejamento e metodologia. No mais, recebem 

crianças que estão em constante aprendizado, intencional ou espontane-

amente. Desse modo, não se pode propor que o docente se conforme em 

utilizar métodos de ensinagem tradicionais. Observa-se, nas atuais ex-

periências docentes, que há um grande movimento em busca de diver-

sificar materiais e atualizar a linguagem, mantendo vivo o diálogo entre 

professores e sua turma. Durante a pandemia do ano de 2020, fomos ins-

tigados a desenvolver práticas para desenvolvimento de materiais e para 

ressignificação dos espaços para o aprender.

As crianças não podiam estar na escola, e os professores tiveram que 

mediar os processos do aprender a partir de suas casas, usando o cotidia-

no como fonte de reflexão, tendo que se fazer presentes de modos bas-

tante diversos, por celulares, mensagens e contatos telefônicos. Assim, foi 

possível hibridizar as tecnologias mais recentes com formas de aprender 

bastante tradicionais.

Somos originários de povos que aprendiam em ambientes externos, 

por meio do contato com a natureza e se inspirando nas pessoas mais ve-

lhas de cada comunidade. Com a colonização, houve a importação de cos-

tumes e a imposição de modelos de ensino em ambientes fechados, como 

garantia de estabelecer controle e autoridade sobre os educandos. Esses 

A criança 
aprendendo 
pra valer em 
seu próprio 
contexto
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padrões estão tão solidificados em nossa cultura escolar que é comum al-

gumas pessoas não conseguirem compreender como o aprendizado pode 

ser realizado fora do ambiente da escola.

O fato é que podemos ter aprendizagens significativas em nossa casa, 

em nossa comunidade, com experiências cotidianas; mas é de suma im-

portância o papel da Educação formal e da instituição escolar para siste-

matizar esses conhecimentos e dar sentido a eles. Então, um conhecimen-

to amplia e formaliza o outro. Essas práticas resultam na “[...] melhoria 

da aprendizagem a partir da diversificação das estratégias de trabalho 

e desenvolvimento do prazer pela atividade” (MAFFEY et al., 2015, p. 2).

Quais são os benefícios de incentivar a criança a brincar ao ar livre? 

Quando abordamos as habilidades a serem desenvolvidas na Educação 

do século XXI, como a criatividade e a empatia, consideramos que podem 

ser conquistadas no contato ao ar livre, uma vez que a criança estabelece 

uma conexão com a natureza e desenvolve concepções a respeito da sus-

tentabilidade e da preservação de forma mais efetiva. Além disso, essa 

estratégia estimula a imaginação, a curiosidade, a capacidade de resolver 

problemas, o trabalho em equipe, e também o desenvolvimento da socia-

bilidade e da saúde física dos pequenos.

A cultura da comunidade escolar deve fazer parte do currículo escolar, 

de forma que as atividades desenvolvidas pelos docentes tenham impac-

tos na vida externa à escola e contribuam para a formação integral das 

crianças. Assim, o educador não somente supre as demandas referentes 

aos saberes, mas também pode se colocar como parceiro em fazeres cul-

turais, promovendo o desejo de aprender. Isso porque, ao propiciar mo-

mentos para que a criança tenha contato com o seu meio, ressignifica-

mos os conhecimentos obtidos na escola e os transformamos em prática. 

A experiência que apresentaremos adiante retrata questões como es-

sas: a preocupação de uma professora com a falta de acesso das crianças 

de sua turma às tecnologias, a atenção em integrar conhecimentos cul-

turais das crianças às atividades propostas, a dedicação em incitar va-

lores de respeito à natureza e aos animais, considerando, portanto, que 

os docentes podem sistematizar a aprendizagem de maneiras infinitas, 

dentro e fora da escola, utilizando seu saber, criatividade e dinamicidade.
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Aprender aqui e ali, 
em qualquer lugar

Adriana Aparecida da Rosa Santos é nas-

cida e residente da cidade de São Bento do 

Sapucaí - SP, na Serra da Mantiqueira. For-

mou-se em Magistério quando cursava o se-

gundo grau, depois graduou-se em Serviço 

Social e em Normal Superior e fez pós-gra-

duação em Psicopedagogia. Atua na Educa-

ção Infantil há 29 anos. Nesse período, esteve 

na docência, na coordenação e na direção es-

colar. No momento, retornou à sala de aula, vivenciando nos últimos quatro 

anos um trabalho na Creche Escola Municipal de Educação Infantil Maria 

Cleidson Mendes Roberti, localizada na zona rural, no bairro do Sítio, no 

município de São Bento do Sapucaí – SP; onde desenvolve seu trabalho em 

uma sala multisseriada, com uma turma de 14 crianças de quatro a cinco 

anos, sendo onze delas do Infantil I e três delas do Infantil II.

A educadora conta que sua relação de carinho com o bairro e com comu-

nidade escolar vem desde a infância, pois sua mãe lecionou na mesma es-

cola. Atuando lá, ela vivenciou de forma rica a experiência de educar na di-

ferença, e passou a ter uma nova visão de suas práticas. Na creche, a relação 

entre os alunos é muito importante, pois garante a autonomia, a organiza-

ção e a influência de um sobre o outro durante o processo de aprendizagem.

Com o início da pandemia da Covid-19 e a suspensão das aulas presen-

ciais, houve uma mudança repentina no trabalho escolar. Nas primeiras 

semanas de ensino remoto, Adriana pretendia dar continuidade aos seus 

projetos, visto que o grupo de crianças estava entusiasmado com as ati-

vidades. Eles “[...] estavam num processo de investigação e descobertas”.

No entanto, a professora percebeu que eles já não encontravam moti-

vações para realizar as propostas. Os pais tinham dificuldade para con-

duzir seus filhos na execução dos exercícios e, ao tentar auxiliá-los, não 

lhes davam autonomia. Isso era perceptível quando ela enviava as ativi-

dades com as instruções de execução e as poucas devolutivas que recebia 

não condiziam com o esperado ou tinham sido realizadas por terceiros. 

A Prática de Adriana

Problema: desinteresse no  
aprender.

Causa: afastamento do espaço 
escolar e da convivência com 
a professora.

Ação: transformar a casa da 
criança em local de aprendizado.

Resultado: envolvimento e de-
senvolvimento maior, compreen-
são de que o cotidiano pode ser 
ferramenta para o aprendizado.
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Logo, ficou evidente que, devido ao prolongamento da quarentena, o de-

sinteresse pelo aprendizado aumentou e se tornou uma preocupação para 

todos na escola onde a professora atua. Adriana também percebeu que não 

estava acompanhando o processo do desenvolvimento dos seus alunos. 

O afastamento do espaço escolar e da convivência com as pessoas da 

escola fez com que os estímulos às crianças diminuíssem, em decorrência 

delas terem saído de um local de segurança e terem perdido o suporte da 

professora, as referências de seus colegas, a dinâmica e a rotina escolar.

Manter a rotina de aprendizados em casa não fazia sentido para os 

pequenos, e os pais não conseguiam auxiliá-los no desenvolvimento das 

propostas. Alguns dos responsáveis relataram para Adriana que as crianças 

não queriam realizar as atividades e que isso gerava um estresse familiar. 

Estar no aconchego de casa colocou uma “barreira” entre as crianças e o 

ensino. A partir do reconhecimento do problema do afastamento de seus 

alunos, a professora passou a refletir sobre como mudar essa realidade. 

Pensou, então, em melhorar a prática no 

ensino remoto e buscar o fortalecimento do 

vínculo com os meninos e as meninas, por 

meio da a utilização de novas estratégias.

Seu primeiro passo foi consultar os pais, 

em atendimento presencial e individual na 

escola, para que aprovassem a realização de 

videoconferências com os alunos pelo apli-

cativo WhatsApp. Foi elaborado um crono-

grama com os dias e horários das ligações, 

acompanhado de orientações aos pais. 

Nesse momento, foi necessário visitar 

a casa de uma das meninas para conversar 

com seus pais a respeito das ligações, vis-

to que, na localidade onde mora, o acesso à 

internet é restrito e, por isso, o contato se 

deu por via telefônica.

As primeiras ligações foram realizadas 

individualmente, com a proposta de rever as 

crianças, conversar sobre sua rotina e per-A
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Figura 5: 
Interação com 
alunos

Profa. 
Adriana em 
videochamada 
com dois de 
seus alunos.
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guntar a elas com qual colega gostariam de conversar na próxima ligação. 

Os primeiros contatos foram distintos: algumas crianças se empolgavam 

em conversar com a professora e outros ficavam mais tímidos. A partir da 

segunda semana, as ligações foram realizadas em grupos de duas a três 

crianças, de acordo com as afinidades entre elas.

Com a experiência educativa neste tempo de pandemia aprendi a ouvir mais mi-

nhas crianças, estar atenta aos sinais que demostravam durante as ligações e a 

participar efetivamente do faz-de-conta de cada um (Adriana).

Ouvindo, Adriana compreendeu que as crianças se ocupavam, na maior 

parte do dia, com atividades e brincadeiras relacionadas ao campo, local onde 

vivem. Desse modo, passou a propor atividades a partir do que via e ouvia 

delas, utilizando aquilo que elas lhe apresentavam. Seu objetivo foi aprovei-

tar as oportunidades do dia a dia da criança, em seu lar, com suas diferentes 

formas, espaços e tempos de brincar, transformando a realidade da criança 

em local de brincadeiras e aprendizados. “Fui levada a me envolver com as 

brincadeiras, a interagir com eles”. Vale reconhecer que as atividades pro-

postas foram elaboradas a partir da realidade vivida com as crianças.

A partir das ligações semanais − individuais ou em grupos − evidenciou-

-se o jogo simbólico, nome que Adriana deu a sua prática. Mesmo distante da 

escola, foi possível manter o vínculo entre professor e criança, desenvolver 

a interação de cada um com o outro e construir intimidade. As ligações eram 

momentos em que eles compartilhavam, com muito entusiasmo, objetos, 

Figura 6: 
Aprendizado no 
dia a dia

Cotidiano dos 
alunos da 
Profa. Adriana, 
mostrado 
durante  
videochamada.A
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brincadeiras, histórias, músicas, desenhos, fatos ocorridos no espaço de uma 

ligação para outra, imagens de sua casa, das pessoas que moram lá e de seus 

animais de estimação. Mais que isso, compartilhavam suas angústias e sua 

ansiedade de voltarem para a escola ante as preocupações com a pandemia.

A respeito da menina que mantinha o contato por telefone e não conse-

guia interagir com as outras crianças, a professora encontrou uma solução. 

Foi até sua casa para conseguir a conexão, para que ela pudesse falar com os 

colegas, as duas subiram até um pasto que fica no ponto mais alto do terreno. 

“Essa foi a primeira ligação por vídeo com suas amigas, foi um momento de 

muita alegria, no qual o esforço e a intenção valeram cada segundo”. Hoje, a 

menina possui acesso às ligações em grupo com a ajuda de sua vizinha que 

disponibilizou a internet para que ela e suas irmãs pudessem estudar.

Segundo Adriana, cada conversa trazia uma proposta. Ela indicava al-

gumas atividades artísticas, musicais, questões de numerais, contação de 

histórias, criando estratégias para promover a interação e a troca de ex-

periências entre as crianças. O início de cada diálogo tinha como base a 

atividade proposta para aquela semana. Desse modo, uma ligação estava 

interligada com a outra.

Cada ligação é um momento único, mesmo exis-

tindo a proposta da semana, cada uma traz suas 

particularidades que se evidenciam mostrando: um 

universo infantil muito presente, o faz de conta, e 

o fortalecimento do vínculo com cada um, mesmo 

neste tempo de distanciamento social. (Adriana)

De acordo com a professora Adriana, as 

experiências proporcionadas pelos Jogos 

Simbólicos durante as videochamadas co-

laboraram para que as crianças passassem 

a interagir mais durante as atividades.

Essas vivências, mesmo com a pandemia, manti-

veram o vínculo da turma, foram significativas e 

proporcionaram momentos em que as crianças in-

teragiam umas com as outras, de modo lúdico, explo-

rando movimentos, gestos, olhares e sons (Adriana).
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Figura 7: 
Bateria e 
batucada

Criança da 
turma de 
Adriana 
realizando 
atividade de 
experimentação  
musical.
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Aquelas crianças que, no início, estavam mais tímidas, passaram a 

interagir de maneira mais constante e intensa, desenvolvendo o diálo-

go e trocando vivências umas com as outras. Isso pode ser demonstrado 

em função do tempo de duração das chamadas, que passou de 15 minu-

tos para 30 minutos ou mais. E não foi só a interação com as crianças que 

melhorou, mas a participação dos familiares também foi bastante positi-

va. Tais mudanças comportamentais das crianças se deram pela conexão 

entre eles – professora, crianças e seus colegas.

Acho muito boas as ligações para meu filho. Ele está se soltando cada dia mais, 

notei que está interagindo melhor, pois era muito tímido. Na verdade, ele fica todo 

feliz quando a professora liga (Mãe de aluno 2).

Por meio dos relatos dos pais, Adriana afirma que as ligações se tor-

naram parte da rotina das crianças.

A minha filha amou as ligações. Quando a professora liga, ela se solta, fala bas-

tante e não quer desligar. Fica todo dia preguntando o dia que a tia vai ligar e fa-

lar com ela. Ela gosta muito de ver os amigos. Eu, como mãe, acho muito inte-

ressantes essas ligações, porque de uma maneira ou outra as crianças não ficam 

distantes dos coleguinhas e da professora em um momento tão difícil e diferente 

que estamos vivendo (Mãe de aluna 3).

A prática de Adriana atinge todas as crianças, tornando suas ativida-

des momentos significativos para que os meninos e meninas expressem 

seus sentimentos sobre suas vivências mediante a linguagem oral e com-

portamental. Isso ainda proporciona a criação de um espaço, na casa da 

criança, para seu aprendizado, relacionamento e desenvolvimento. 

Transformar espaços faz bem para a Educação

A Academia, nos últimos anos, tem provocado os educadores a re-

pensarem/replanejarem suas práticas, de modo a adequá-las a espa-

ços, realidades e subjetividades que fazem parte do processo de ensino-

-aprendizagem. Infelizmente, a situação da Educação e dos professores 

do nosso país não lhes propicia a reflexão sobre essas questões; entre-
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tanto, com a condição imposta pelo isolamento social devido à pande-

mia da Covid-19, os professores foram praticamente obrigados a repen-

sar suas estratégias e a replanejar suas práticas. Era hora de reinventar 

o ambiente educacional e também de se reinventar!

A professora Adriana teve a preocupação de assegurar que as crian-

ças de sua turma não perdessem o vínculo com a sua origem. Buscou, ao 

contrário, que esse aspecto, durante a pandemia, fosse fortalecido. Mos-

trou-se uma professora-pesquisadora e elaborou para sua turma meto-

dologias ativas, a partir do cotidiano. Acreditamos que ela tornou possí-

vel uma formação que valorizou a cultura e associou aprendizagens ao 

campo. Isso porque é educadora em uma escola do campo e recebe alu-

nos advindos de bairros rurais da cidade de São Bento do Sapucaí, interior 

do estado de São Paulo. Sua prática caminhou em direção às discussões a 

respeito da Educação do campo e da valorização identitária e social desse 

espaço. Essas discussões indicam a importância de exaltar as práticas do 

ambiente rural, de forma a assegurar a essas crianças o acesso à Educa-

ção pública de qualidade. Objetiva-se, portanto, a formação integral das 

crianças, sem afastá-las de suas raízes e preparando-as para colaborar 

com o desenvolvimento de sua comunidade.

Assim como Adriana, os professores que atuam em bairros rurais têm 

revisto suas práticas, considerando aspectos da realidade local e também 

o que é descrito como essencial para cada faixa etária e para cada seg-

mento escolar, conforme estabelecido nas diretrizes oficiais. Dessa for-

ma, de acordo com Souza (2008), o aluno saberá aplicar o conhecimento 

obtido na escola em sua comunidade e contribuir com seu crescimento 

social e sustentável.

Adriana soube unir a realidade escolar e familiar com sabedoria, como 

demonstramos acima. Por meio dessa experiência, ela pôde conhecer me-

lhor seus alunos em suas particularidades e estreitar a sua relação com os 

pais e familiares. Foi um momento de muito aprendizado, pois ela pôde 

refletir sobre sua própria prática pedagógica nas atividades presenciais. 

Ela declarou que anseia pela volta ao ensino presencial, para que possa 

levar seus novos conhecimentos para a escola e continuar propiciando 

momentos de aprendizagem significativas para as crianças. 
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Antes de tratarmos a questão da Educação inclusiva, é necessário nos 

debruçarmos sobre o conceito de inclusão. Entendemos por inclusão a 

garantia do direito à escolarização e à formação integral para todas as 

pessoas que, desta forma, possam ocupar espaços públicos (físicos e/ou 

profissionais) comuns na sociedade. Julgando que a Educação formal é o 

caminho mais curto para atingirmos a cidadania, temos na escola o pri-

meiro espaço acolhedor, que deve garantir uma formação global e prepa-

rar os indivíduos para se integrarem à comunidade, pois é com ensino que 

combatemos atos discriminatórios e constituímos uma sociedade inclu-

siva e democrática. Neste sentido é possível compreender que:

A inclusão escolar da pessoa com deficiência tem sido um tema de grande rele-

vância e vem ganhando força cada vez maior em debates e discussões desde que 

se estabeleceu a educação inclusiva como um direito no Brasil. As pessoas com 

deficiência passaram a ter asseguradas suas matrículas na escola regular. Assim, 

ampliaram-se ainda mais a discussões sobre esse novo paradigma que pode con-

figurar mudança de cenário educacional (RIBEIRO, LEAL, 2016, p. 163);

A Educação inclusiva é, portanto, um processo social que propõe dis-

ponibilizar recursos e estratégias educacionais que desenvolvam as ha-

bilidades integrais das pessoas com deficiência, compreendendo todos os 

níveis de ensino (da Educação Infantil ao Ensino Superior). Nesse sentido, 

a prática pedagógica deve ser moldada para garantir aos alunos acesso ao 

desenvolvimento de seu potencial psicossocial de forma igualitária, in-

dependentemente de suas condições físicas ou mentais.

Educação 
inclusiva 
nos tempos 
do Covid-19

4
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No entanto, a formação do professor, por vezes, não o habilita para 

atuar com a pluralidade que encontrará em sua sala de aula. Desta for-

ma, é comum que os educadores não considerem as particularidades dos 

educandos como aspecto constituinte de seu processo formativo e, desse 

modo, não abrem mão de utilizar metodologias tradicionais e excludentes. 

Nas salas de aula, é comum presenciarmos a segregação dos alunos com 

deficiência, que ficam à margem da produção de conhecimentos, acom-

panhados de um instrutor, afastados das relações com seus colegas e com 

seu professor. Essa realidade em relação à abordagem da diferença levou 

Silva (2014, p, 74) a questionar:

Como se configuraria uma pedagogia e um currículo que estivessem centrados 

não na diversidade, mas na diferença, concebida como processo, uma pedagogia 

e um currículo que não se limitassem a celebrar a identidade e a diferença, mas 

que buscassem problematizá-las?)

Silva reflete sobre o fato de que o processo educativo deve estar vol-

tado para a formação completa e livre de preconceitos, que reconheça e 

valorize as diferenças. Sendo assim, o professor deve compreender que 

ensinar é estar em contato com as diversidades e que não há como man-

ter uma metodologia de trabalho na homogeneidade. Para tornar esse 

anseio uma realidade, é necessário promover a criação de redes de apoio 

aos educadores, compostas por pessoas que contribuam com o processo 

de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência, que não é exclusivo 

do professor. Nas redes colaborativas estão a família, a comunidade e os 

profissionais da saúde física e psicológica (fisioterapeutas, psicólogos ou 

psicopedagogos). Por isso, é de suma importância que a escola possibilite 

um diálogo entre os sujeitos e que seja criada uma relação de cooperação 

e confiança entre eles.

A respeito da Educação inclusiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional (LDB), de 1996, reformulada em 2013, dispõe, em seu ar-

tigo 58 o que se entende “por educação especial, para os efeitos desta Lei, 

a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.” (BRASIL, 1996). 
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Recordando que a Declaração de Salamanca estabeleceu que: 

Dentro das escolas inclusivas, crianças com necessidades educacionais especiais 

deveriam receber qualquer suporte extra requerido para assegurar uma educa-

ção efetiva. Educação inclusiva é o modo mais eficaz para construção de solida-

riedade entre crianças com necessidades educacionais especiais e seus colegas. 

O encaminhamento de crianças a escolas especiais ou a classes especiais ou a 

sessões especiais dentro da escola em caráter permanente deveriam constituir 

exceções, a ser recomendado somente naqueles casos infreqüentes onde fique 

claramente demonstrado que a educação na classe regular seja incapaz de aten-

der às necessidades educacionais ou sociais da criança ou quando sejam requi-

sitados em nome do bem-estar da criança ou de outras crianças (DECLARAÇÃO 

DE SALAMANCA, 1994, p.5).

A Educação é direito de todos e, para que este seja efetivo para as pes-

soas com deficiência, deve-se reconhecer a necessidade de garantir o aten-

dimento educacional especializado. Destaca-se que o AEE – Atendimento 

Educacional Especializado – está previsto pela Constituição Federal de 

1988 e regulamentado segundo as “Diretrizes operacionais para o Atendi-

mento Educacional Especializado – Modalidade Educação Especial”, esta-

belecidas pelo Conselho Nacional da Educação (CNE) por meio da Resolução 

CNE/CBnº4/2009. Entretanto, nenhum desses documentos faz referência 

ao atendimento remoto. Nessa modalidade de ensino, acentuam-se as di-

ficuldades para que o professor possa realizar um atendimento adequa-

do aos seus alunos, uma vez que eles se mantêm fisicamente distantes.

Mesmo com os diversos obstáculos a superar, é necessário que o pro-

fissional que atua na Educação especial inove e amplie as possibilidades 

e os horizontes. A partir do tema abordado aqui, pretendemos refletir so-

bre a importância dos recursos adaptados e das tecnologias assistivas, no 

processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual, do ponto de 

vista do currículo e da avaliação. O mérito da prática que apresentamos 

adiante foi respeitar as necessidades de aprendizado dos alunos, exerci-

tando a empatia e a afetividade, de forma a suplementar a escolarização 

bem como incrementar conhecimento significativo, com utilização de no-

vas tecnologias, neste novo contexto educacional. 
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Vínculos: estar próximo 
mesmo a distância 

A suspensão das aulas presenciais, devi-

do ao início da pandemia, trouxe dois gran-

des desafios para a professora de Ensino 

Especial Rita de Cássia Xavier da Cunha. O 

primeiro esteve relacionado à questão de 

que o ensino de pessoas com deficiência 

exige o estabelecimento de vínculos entre 

professores e alunos. O segundo relacionou-

-se à necessidade de adequação curricular, 

tendo em vista que o currículo não atende 

às demandas do ensino direcionado a pes-

soas com deficiência, o que foi agravado no 

contexto da pandemia.

O afastamento durante o processo de 

ensino-aprendizagem do aluno com deficiência pode trazer retrocessos 

no seu desenvolvimento. Isso porque os vínculos afetivos construídos nas 

relações entre discentes, em especial para pessoas com deficiência, são 

difíceis de serem reconstituídos com o distanciamento.

Rita de Cássia, residente de Lagoinha - SP, é professora de Atendimen-

to Educacional Especializado – AEE em duas escolas. Cursou Pedagogia, 

fez pós-graduação em Psicopedagogia e Especialização em Educação Es-

pecial. Está na sala de aula há 20 anos e há oito anos trabalha exclusiva-

mente com a Sala de Recursos no Ensino Fundamental I e II.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Alceu Coelho, loca-

lizada no centro da cidade de Lagoinha - SP, recebe alunos do primeiro 

ao quinto ano do Ensino Fundamental. Na sala de recursos, a professo-

ra Rita atende alunos com diferentes níveis de dificuldades e deficiências 

físicas e intelectuais. Seu trabalho é ser ponte entre o conhecimento e o 

aluno no processo de ensino-aprendizagem.

Em função do início do isolamento social, a primeira atitude da Profa. 

Rita foi conversar com os professores da escola em que atua para fazer a 

seleção dos educandos que precisariam de atenção, auxílio ou um olhar 

diferenciado para acompanhar as atividades e realizar suas tarefas.

A Prática de Rita

Problema: dificuldades de ade-
quação do currículo às pesso-
as com deficiência, prejudicada 
pelo contexto da pandemia, e 
manutenção do vínculo afeti-
vo para o ensino de pessoas 
com deficiência.

Causa: afastamento no proces-
so de ensino-aprendizagem do 
aluno com deficiência.

Ações: atendimento individu-
alizado, videochamadas, envio 
de materiais e brinquedos para 
as crianças.  

Resultados: reconhecimen-
to e envolvimento dos pais no 
desenvolvimento dos filhos e 
desempenho (participação) das 
crianças na atividade.
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Pensando em manter o vínculo afetivo, a proximidade e o auxílio aos 

seus pupilos, Rita gravou vídeos explicativos sobre as atividades, direcio-

nados a cada uma dessas crianças selecionadas. Ela encaminhava esses 

vídeos juntamente com um texto contendo instruções detalhadas para 

os alunos e seus familiares. No caso de ainda restar alguma dúvida, pro-

punha os atendimentos individuais por meio de aplicativos. Além disso, 

brinquedos e jogos acompanhavam seus vídeos até a casa da criança, que 

recebiam a fala gravada da professora e um objeto do qual gostavam – 

tudo com muito carinho.

A educadora buscou utilizar todos os instrumentos: 

“Disponho as atividades e os jogos que tenho na minha 

sala, envio para as crianças e nós vamos trocando. Tenho 

seguido, pensando individualmente e fazendo o possível 

para contribuir de alguma forma”. Valendo-se de recursos 

diversos, estimulou a imaginação, a prática, a ludicidade; 

mas não infantilizou seus aprendizes, colocou-os em po-

sição de produtores de conhecimento de si, pensando me-

canismos de comunicação em linguagem audiovisual.

Nessa nova forma de atuação a distância, foi bem desafiador pensar 

uma maneira de manter o atendimento especial, que é muito impor-

tante ser presencial, principalmente pelas limitações de cada aluno. 

Preparei as atividades com base na Avaliação Diagnóstica Inicial (ADI), 

feita no começo do ano letivo e dei continuidade ao que havia inicia-

do com eles. Minhas atividades são práticas, para não sobrecarregar 

os alunos e trabalhar habilidades cognitivas (Rita).

É certo que o afeto exerce influência na elaboração do pensamento, na 

construção da intelectualidade e na promoção do envolvimento e produção 

de resultados; fatores responsáveis por motivar os processos de ensino e 

de aprendizagem. A partir dessa ação, a professora mostrou ter consci-

ência da especificidade de seu trabalho, compressão das subjetividades e 

respeito às diferenças presentes nessas relações. Destacou a importância 

de manter o vínculo e o carinho como forma de possibilitar motivação, 

mostrar respeito e desenvolver autonomia. Neste sentido, a educadora en-

fatizou o valor do afeto e a necessidade de assumir uma postura de me-
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Figura 8: 
Atenção para 
cada aluno

Rita em vídeo 
gravado 
apresentando 
o brinquedo 
favorito da 
criança, que 
posteriormente 
foi deixado 
em sua casa 
para que 
pudesse brincar 
e aprender.
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diação no processo de aprendizagem. “Trabalhar com a criança especial 

está ligado à afetividade. Se não tiver essa ligação, dificilmente terá uma 

devolutiva sobre o que estão construindo. E eles têm dado devolutivas!”

Rita destinou um tempo e se fez presente para seus alunos. O cuidado 

não se deu apenas pela gravação de cada vídeo, mas também na escolha 

do enquadramento, das palavras e dos objetos apresentados. A proximi-

dade no quadro do vídeo, o uso de linguagem correta, carinhosa e dire-

ta, simulava um encontro presencial. Nessa prática, a linguagem adquire 

papel relevante, visto que a partir dela constroem-se vínculos. A profes-

sora explicou:

Mesmo com ensino remoto e todas as dificuldades sei que faço a diferença na vida 

dos meus alunos, pois mesmo eles tendo dificuldade de aprendizagem não dei-

xaram de aprender, realizam as atividades pedagógicas programadas e mante-

mos a conectividade por meio das tecnologias digitais (Rita).

A
rquivo pessoal da professora.

Figura 9: Belos resultados

Atividade proposta para 
a composição de imagens 
com folhagens.
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O mérito da prática criada foi respeitar as necessidades de aprendiza-

do, exercitando a empatia e a afetividade, de forma a suplementar a es-

colarização. Ela também pôde incrementar conhecimento significativo, 

fazendo uso de novas tecnologias, como todos neste novo contexto edu-

cacional. Isso está em sintonia com a proposta de Educação inclusiva, que 

prevê acessibilidade e participação como elementos basilares, além do 

respeito às diferenças.

Mesmo não conseguindo atingir todas as crianças, as práticas de Rita 

modificaram sua experiência, pois envolvem o fazer docente e podem con-

tribuir para o desenvolvimento de aptidões sociais, empatia e expressão 

emocional. O trabalho foi recompensado, pois o retorno veio na produção 

dos estudantes (vídeos, textos e desenhos), na possiblidade de acompa-

nhamento e nas mensagens enviadas pelos pais.

Professora,

Dhanya está concentrada fazendo as atividades, em breve lhe enviará algo. São 

muitas coisas e às vezes ela passa o dia fazendo as atividades de forma geral. Mas 

vamos nos adaptando e reinventando. Gratidão pela atenção e carinho por minha 

pequena. Estamos atentos às atividades.

Abraço nosso! (Pai de aluna 1)

Com Rita aprendemos que o respeito à subjetividade, o envolvimento 

dos pais e a empatia geram bons resultados.

Emoções em um processo educativo mais efetivo

A literatura pedagógica, na última década, vem abordando a impor-

tância da criação de vínculos entre o educador e o educando com defici-

ência, no processo de construção de conhecimento. Por meio da lingua-

gem desenvolvem-se a empatia e uma relação baseada na confiança entre 

os sujeitos, promovendo um processo de aprendizagem saudável. Nesse 

sentido, cabe ao professor estabelecer uma relação que crie laços afetivos 

e de amizade, para provocar, por meio da emoção, o interesse do aluno 

pelo conhecer, para que ele saia da sua zona de conforto e busque explo-

rar, pesquisar e construir novos horizontes. Este deixará, então, de ser 
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um agente passivo para tornar-se um ser ativo e proativo, condutor de sua 

história. São pelos vínculos afetivos que se criam significados das ideias, 

valores e crenças. Para Vygotsky (2003, p. 121):

A emoção não é uma ferramenta menos importante que o pensamento. A preo-

cupação do professor não deve se limitar ao fato de que seus alunos pensem pro-

fundamente e assimilem a geografia, mas também que a sintam. [...] as reações 

emocionais devem constituir o fundamento do processo educativo.

O desenvolvimento dos estudantes depende do seu relacionamento 

social. E isso é abordado por Wallon, outra grande referência para a área 

de estudos da Psicologia da Educação:

As emoções são a exteriorização da afetividade. Nelas que assentam os exercícios 

gregários, que são uma forma primitiva de comunhão e de comunidade. As relações 

que elas tornam possíveis afinam os seus meios de expressão, e fazem deles ins-

trumentos de sociabilidade cada vez mais especializados (WALLON, 1995, p. 143).

A formação de Rita, tanto a inicial, quanto a continuada e sua experi-

ência docente permitiram que conhecesse os conteúdos e as estratégias 

que mobilizou no atendimento a seus aprendizes, o que fez com que seu 

trabalho fosse efetivo, mesmo a distância. Seu interesse por seus estu-

dantes lhe possibilitou conhecer a realidade em que atua e as diferentes 

condições de aprendizagem.

É possível destacar na fala da professora seu conhecimento e seu com-

prometimento com a individualidade e subjetividade dos discentes. Esse 

conjunto de saberes docentes, norteadores da prática instaurada, vem de 

suas experiências (tanto de formação, quanto de vivência em sala de aula), 

conjugando teoria e prática, de modo a facilitar processos de aprendiza-

do e garantir o direito à Educação, mesmo no contexto de suspensão das 

aulas presenciais. Como síntese desses saberes, a educadora pôde elabo-

rar sua prática exitosa, nessa condição emergencial de Educação remota, 

que ainda perdura em 2021. 
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Pensar o ensino focando na aprendizagem é tarefa de todo educador. 

Podemos refletir sobre isso diante da situação apresentada na tirinha a 

seguir, em que o Cebolinha conta para seu amigo Cascão que tinha ensi-

nado seu cachorro a assobiar. Cascão, mais que depressa, olha para Flo-

quinho e pede uma comprovação, mas nada acontece. Então, Cebolinha 

explica: “Eu disse que havia ensinado, não que ele havia aplendido”.

Por meio dessa história podemos concluir que o ensino sem aprendi-

zagem é inútil. Tendo isso em mente, cada vez mais professores vêm se 

esforçando para estabelecer diferentes abordagens para o aprender. No 

Entre o livro e o 
celular: novas 
relações do 
ensinar e do 
aprender

5

M
aurício de Sousa, In: http://cienciasbiologicasuniu-

be.blogspot.com
/2010/11/ensinar-e-aprender.htm

l

Figura 10: 
O ensino e a 
aprendizagem
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entanto, todas elas se baseiam em uma relação dialógica estabelecida com 

avaliações. O fato é que todo professor que se preocupa com a aprendiza-

gem necessita de devolutivas do aluno, sistematizadas a partir de textos 

escritos ou de participações orais, de forma conjunta ou individual. De 

maneira geral, todas as ações desenvolvidas têm objetivos de aprendizado 

estabelecidos e as respostas dos estudantes a elas são parte de um pro-

cesso avaliativo, para que o docente compreenda como o discente vem se 

apropriando de conceitos, fundamentos, conteúdos e habilidades.

A avaliação da aprendizagem e do modo como ela pode ser realizada 

ao longo do processo formativo é um problema antigo e bastante discu-

tido, dada sua importância para o desenvolvimento das ações pedagógi-

cas. A ideia de avaliar e não apenas de corrigir já foi bastante difundida. 

Segundo Luckesi, um elemento essencial para a avaliação educacional no 

ambiente escolar é a retomada de sua função diagnóstica:

Para não ser autoritária e conservadora, a avaliação terá de ser diagnóstica, ou 

seja, deverá ser o instrumento dialético do avanço, terá de ser o instrumento da 

identificação de novos rumos. Enfim, terá de ser o instrumento do reconheci-

mento dos caminhos percorridos e da identificação dos caminhos a serem per-

seguidos (LUCKESI, 1996, p. 43).

Todavia, o processo, que já era complexo, ficou ainda mais difícil 

quando as escolas foram fechadas e professores e alunos passaram a 

vivenciar um ensino remoto. A avaliação teve que se adequar às condi-

ções estabelecidas nesse contexto, bem como os professores tiveram de 

reconhecer o que foi realizado pelo educando de maneira mais amoro-

sa, inclusiva, dinâmica e construtiva. O primeiro passo assumido por 

educadores foi estimular o retorno de atividades, pois, desde o início do 

distanciamento social, foi difícil obter devolutivas das crianças e jovens 

que, muitas vezes, não conseguiam acompanhar regularmente aulas re-

motas ou terem estruturas para realizar suas tarefas. Importa pontuar 

que, quando falamos de alunos das redes públicas de ensino, estamos 

trabalhando com fatores limitantes: de acesso à internet, de equipa-

mentos ou de lugar para estudarem em suas casas. Ou, ainda, ao se tra-

tar de crianças com menos idade, há questões de domínio da tecnologia 

e de grande dispersão. 
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Dito isso, foi preciso assumir uma postura de acolhimento, de com-

preensão da realidade do outro e direcionar ações para novos caminhos, 

disponibilizando atividades em diferentes suportes e prevendo mais tem-

po para a realização das tarefas. 

Outra questão é que, com a pandemia, por vezes o livro didático, para 

excluídos digitais, tornou-se a única ferramenta de interação a distância 

entre o docente e seus estudantes. Portanto, foi preciso “voltar” à tecno-

logia do livro impresso para assegurar a circulação do saber.

O livro didático constitui um suporte de conhecimentos escolares e, 

por isso, tem um papel fundamental na formação do aluno. Entretanto, 

no contexto da pandemia, tornou-se ainda mais relevante. Desta forma, 

enfatizam-se seu papel pedagógico e três de suas principais funções:

A primeira é a função de informação e todas as implicações que dela advêm. A se-

gunda função é a de estruturação e organização da aprendizagem dos estudantes. 

A última função, considerando que o livro didático não pode ser por si mesmo um 

fim, é a de guiar os alunos em sua apreensão do mundo exterior, em colaboração 

com outros conhecimentos adquiridos em outros contextos distintos do escolar 

(CARNEIRO, SANTOS e MÓL, 2005, p. 105).

O que podemos notar é que, além de explicitar conteúdos, por apre-

sentar exercícios, atividades e sugestões de tarefas individuais, o livro 

possibilita o desenvolvimento do trabalho pedagógico associando con-

teúdo e método. 

Os livros didáticos, ao longo dos anos, tornaram-se convenientes e 

importantes instrumentos. Mesmo pesando sobre eles muitas críticas, 

quanto à produção de uma indústria cultural ou quanto ao fato de servi-

rem como elemento de controle curricular, não se pode negar que é um 

objeto cultural complexo. Observa-se, inclusive, na produção da indústria 

editorial mais recente, grande preocupação com aspectos formais, peda-

gógicos e técnico-conteudistas, de forma a permitir ao aluno o desenvol-

vimento de suas capacidades intelectuais.

Os estudos sobre livro didático e as recomendações do Ministério da 

Educação apontam que este deve ser considerado material de subsídio, su-

porte e apoio; reforçando seu caráter de ferramenta auxiliar, sem que seja 

possível considerá-lo como instrumento de trabalho único. Em condições 
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regulares do cotidiano escolar, é consenso que o livro didático constitui 

um referencial, e não um recurso exclusivo. 

Mas o que fazer quando se rompe o cotidiano e a possibilidade de con-

vívio escolar? E quando alunos não têm acesso a outros recursos de me-

diação para sua aprendizagem? Seria o livro um mínimo compartilhado 

para a promoção do aprendizado? Essas foram as questões colocadas por 

muitos professores que, além de refletir sobre elas, buscaram respondê-las, 

como fez o professor Igor. Seguindo o senso de “antes esse, que nenhum”, 

Igor fez uso de todas as opções disponíveis para trabalhar com seus alu-

nos e, de acordo com a realidade de alguns deles, usar o “velho” livro di-

dático impresso foi a melhor e, por vezes, a única oportunidade de diálogo. 

Sem a presença constante do professor no dia a dia do aprendizado do 

aluno, o livro didático tornou-se um parceiro potente e democrático para 

a elaboração de atividades pedagógicas. O desafio foi conseguir adequar 

o plano didático estabelecido no livro às necessidades de cada uma das 

turmas, ou mesmo mediar adaptações para seu uso. No entanto, a partir 

desses livros foi possível estabelecer um denominador comum entre do-

centes e discentes para que as relações pedagógicas continuassem fluin-

do no decorrer desse período.  

As 1001 práticas da Educação remota

Todo educador reconhece a batalha que 

é conseguir o retorno dos alunos nas ativi-

dades propostas em sala de aula, e isso se 

agravou neste período de afastamento. Ain-

da que o controle escolar tenha sido grande, 

em relação à participação discente, o nú-

mero de devolutivas por parte dos alunos 

foi muito reduzido. Essa situação ocorreu na 

escola onde o professor Igor Godoi atua. A 

percepção do docente, após refletir sobre o 

cenário, foi de que ele não estava oferecendo 

possibilidades para que os estudantes rea-

lizassem suas tarefas.

A Prática de Igor

Problema: a falta de devoluti-
vas das atividades pelos alunos.

Causa: dificuldade de acesso 
às tecnologias. 

Ações: disponibilizar as ativi-
dades em diferentes suportes 
e readequar o calendário para 
dar mais tempo para os alunos 
realizarem as tarefas.

Resultados: manutenção do 
contato dos alunos com a es-
cola e aumento da devolutiva 
das atividades propostas.
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Desde o início da pandemia, Igor procurou formas diferentes de abordar 

seus educandos, por meio de aulas gravadas em vídeo e disponibilizadas em 

canal do Youtube, de interação em grupos sociais e de utilização de recursos 

dispostos pelo Google, como o Forms. Ainda assim, percebeu que muitos 

alunos não davam retornos mínimos. Ele pretendia reverter essa situação.

A complexidade do universo da Educação mostra que temos que pen-

sar em soluções para cada caso, pois as circunstâncias, os contextos e as 

finalidades são sempre variados. De maneira geral, pode-se dizer que o 

uso da tecnologia foi a via para que os educadores estabelecessem relações 

com sua turma durante o período da pandemia. Entretanto, essa aborda-

gem não teve êxito no caso de Igor. O professor contou que, por minis-

trar aulas em uma escola da periferia, muitos de seus alunos não tinham 

conexão com a internet ou disponibilidade de tecnologia em suas casas. 

Dessa maneira, não conseguiam acessar as atividades digitais propostas. 

Sabemos que essa é uma realidade comum na Educação brasileira, espe-

cialmente em locais que recebem pouca atenção do poder público. 

Igor Augusto de Carvalho Godoi, natural de Pindamonhangaba - SP, 

é licenciado em Física e cursa o Mestrado Profissional em Ensino de Fí-

sica. Sua caminhada na Educação teve início em 2017, quando se tornou 

integrante do Projeto Melhores Cabeças, da Fundação Lucia & Pelerson 

Penido (FLUPP). Em 2020, iniciou sua atuação na rede estadual de ensi-

no, ministrando aulas para nove turmas do Ensino Médio, na Escola Es-

tadual Comendador Teixeira Pombo, que está localizada no bairro Flor do 

Vale, no município de Tremembé - SP. A escola recebe crianças e jovens, 

do primeiro ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio, 

que residem nas proximidades do bairro, sendo o Ensino Fundamental I 

atendido pela rede municipal e Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, 

pela rede estadual. É uma escola com cerca de 550 alunos matriculados, 

segundo dados coletados pela organização Qedu em 2018.   

Recém-formado, Igor teve que lidar, não só com os desafios do primei-

ro ano de trabalho, mas também com o isolamento social. Apesar de sua 

curta experiência no ensino público, ele tem mostrado flexibilidade para 

contornar obstáculos, oferecer uma Educação agregadora às suas turmas, 

traçando estratégias para ter devolutivas e poder avaliar o aprendizado 

dos estudantes.
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Após reconhecer as dificuldades apresentadas por seus estudantes 

logo no segundo bimestre, Igor adotou uma nova abordagem. Deu segui-

mento às aulas em vídeo, com acesso via Youtube, nas quais introduzia 

os temas abordados na disciplina, porém, passou a indicar as páginas do 

livro didático e da apostila que tratavam do conteúdo àqueles que não ti-

nham equipamentos ou não estavam tendo acesso à internet, ou àque-

les que permaneciam com dúvidas. A ideia era que, mesmo sem conexão 

e com menos interação, o aluno tivesse possibilidade de desenvolver seu 

aprendizado, visto que os materiais impressos – livros e apostilas – fo-

ram distribuídos a todos. 

O roteiro da atividade, elaborado por Igor, utilizando os impressos como 

apoio, era enviado para a coordenadora e ficava disponível para o jovem 

que fosse até a escola. Outro método adotado pelo educador foi agendar 

aulas no centro de mídias, para o aluno que dispusesse do acesso a equi-

pamentos, mas não tivesse conexão à internet. Isso porque uma das ações 

da Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo foi franquear 

o uso de dados de internet para os alunos, por meio do aplicativo Minha 

Escola SP. Nesse pacote patrocinado pelo governo do Estado, os professo-

res da rede estadual também contaram com o aplicativo Diário de Classe 

SP sem ter de custear a internet. 

Essa importante ação ampliou a possibilidade de acesso por parte dos alu-

nos, entretanto apenas para as aulas gravadas pela Secretaria, que não inclu-

íam o material em vídeo preparado por professores como Igor. Além disso, 

mesmo com a disponibilidade dos dados, alguns educandos não tinham equi-

pamentos – computadores, tablets e celulares – para acessar esse material. 

De acordo com Igor, por esse motivo, foi fundamental que o educador 

trabalhasse a autoestima dos alunos, tendo em mente as dificuldades ma-

teriais, técnicas e cognitivas vivenciadas por eles. Então, trabalhou, não 

somente o conteúdo da sua disciplina, mas também questões de ética, 

sociedade e projeto de vida de seus estudantes. Para ele, é essencial que o 

educador produza materiais que sejam acessíveis e que tenham sentido 

para a vida do aluno, para que se sintam motivados pelos conhecimentos 

específicos de cada disciplina.
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Eu tento tornar a minha prática próxima ao meu aluno, para que ele não tenha 

dificuldade de alcançar o conteúdo, que por si só já é difícil. Se não facilito nem 

me aproximo deles, estou atrapalhando o meu próprio trabalho (Igor).

Na fala de Igor, fica clara a necessidade de criar práticas que estejam 

em diálogo com a realidade social e cognitiva do discente:

Assim, realça-se o pressuposto de que [...] há práticas docentes construídas pe-

dagogicamente e há práticas docentes construídas sem a perspectiva pedagó-

gica, num agir mecânico que desconsidera a construção do humano (FRANCO, 

2016, p. 535).

A prática de Igor foi notadamente construída sob uma perspectiva pe-

dagógica e, por essa razão, pode ser considerada exitosa. O professor in-

dicou também que, para além do conteúdo, fez parte de seus cuidados a 

escolha de uma linguagem simples e direta que garantisse a compreensão 

de seus alunos, mesmo de longe. Como educadores, precisamos entender 

que a linguagem é outro elemento que contribui para garantir a acessi-

bilidade. Por isso, é essencial dar atenção para a forma como o conteúdo 

é veiculado ao aluno. Igor buscou ser descomplicado, desde a maneira de 

se expressar. Também refletiu sobre a quantidade de tarefas indicadas. 

Considerando que os jovens recebiam deveres de outras disciplinas e que, 

por vezes, estavam se dividindo em outras obrigações em suas casas, do-

A
rquivo pessoal da professora.

Figura 11: 
Na lousa e 

no vídeo

Professor Igor 
em videoaula, 

explicando 
conteúdos 

de Física.
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sou a quantidade de tarefas, especificando melhor os objetivos para cada 

exercício: “Organizo a atividade de forma padronizada, simples e clara, 

para criar uma imagem visual de como ela funciona, onde está disponível 

o conteúdo on-line e off-line e o que o aluno precisa resolver”.

Nesse caminho, para facilitar e organizar a vida de estudo e não deixar 

ninguém sobrecarregado, o professor também flexibilizou o seu crono-

grama, de modo que as atividades foram passadas a cada duas semanas. 

Esse método favoreceu tanto os discentes quanto o docente, uma vez que 

este conseguiu tempo para preparar o conteúdo e controlar as devoluti-

vas, acompanhando o envolvimento dos alunos, bem como seu desenvol-

vimento na disciplina.

A avaliação na disciplina foi feita com base no retorno das atividades 

propostas e na participação das aulas realizadas pelo Google Classroom 

ou por WhatsApp, não incluindo os erros e acertos na execução da ativi-

dade. “Tento não avaliar tecnicamente, descontando ponto por erros na 

atividade, por conta da realidade na qual estamos inseridos. Isso é uma 

outra forma de incentivo”. Dessa forma, o educador coloca em prática o 

princípio de que avaliar um educando implica “[...] acolhê-lo no seu ser 

e no seu modo de ser, como está, para, a partir daí, decidir o que fazer”, 

pois “[...] a disposição de acolher está no sujeito avaliador, e não no objeto 

da avaliação” (LUCKESI, 2000, p. 1).

As diversas formas encontradas por Igor dialogam entre si, porque o 

mesmo conteúdo foi pensado e organizado para ser disponibilizado em 

diferentes meios e plataformas, com linguagem simplificada e acolhedora 

e com maior tempo e espaço para execução. No final, os educandos pude-

ram resolver as atividades em seus cadernos, utilizando os materiais da 

plataforma da Secretaria e de suas aulas remotas, ou com apoio do livro 

didático e da apostila.

Segundo Igor Godoi, suas ações agradaram os estudantes. Por se tra-

tarem de alunos do Ensino Médio, o contato com os pais é pequeno, e o 

feedback vem de depoimentos dos próprios jovens. Preocupado com seu 

processo de ensino, e esperando devolutivas sobre a aprendizagem, Igor 

elaborou um formulário e o enviou a seus alunos. As respostas mostra-

ram que grande parte dos alunos considerou a iniciativa e a forma pro-

posta para o trabalho bastante positivas.
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De acordo com o professor, sua prática pôde agregar os alunos que não 

tinham acesso à internet ou à tecnologia e aumentou a participação e a 

devolução de suas produções. Outro ponto destacado pelo docente é que, 

graças ao melhor planejamento das atividades, foi possível reduzir o nú-

mero de tarefas e, com isso, a relação de cobrança por número de entre-

gas foi substituída por uma relação qualificada em busca de compreensão 

e de aprendizado. O professor, então, passou de fiscal de entregas a me-

diador dos processos de aprendizagem. Além disso, segundo uma aluna 

do 1º ano do Ensino Médio “Os professores estão sendo muito compre-

ensivos e estão dando bastante oportunidade para os alunos de fazerem 

as atividades e ficarem com nota” (Aluna 1). 

Por outro lado, nem tudo foi positivo. Ele destacou aspectos que con-

sidera negativos em relação ao andamento do trabalho. Nesse formato 

de ensino, o professor disse não ter conseguido aprofundar o conteúdo, 

já que teve de simplificar os conceitos de seu componente curricular para 

que o aluno aprendesse à primeira vista. Nesse sentido, as devolutivas – 

de discentes para o professor e vice-versa - ficaram superficiais, devido 

ao fato dele não estar junto ao aluno durante a correção. Ou seja, mesmo 

considerando positiva a experiência, é possível notar que o diálogo, tão 

necessário para a troca de saberes, não pôde se estabelecer de forma ade-

quada para potencializar o aprendizado.

O “novo” e o “velho”: diferentes 
materiais para o ensino

As propostas e as ideias de Igor ampliam nosso campo de atuação. Fa-

zendo um exercício de autorreflexão, ele reconhece que utilizou todos os 

materiais disponíveis para alcançar seus alunos e que isso foi muito po-

sitivo. Ao usar diversas tecnologias digitais, como WhatsApp e Youtube, 

para fins educacionais, aproximou o uso educativo do uso cotidiano que 

se faz dessas plataformas, de maneira a superar “[...] uma estranheza e/ou 

dificuldade inicial. [...] Compreender este contexto torna-se fundamental 

para planejar e realizar ações de intervenção nos processos de ensino e de 

aprendizagem nas mais diversificadas modalidades de ensino” (SOUZA, 

BUSSOLOTTI, RIBEIRO, CUNHA, 2019, p.198).
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O professor destaca, também, a importância de que cada docente pos-

sa criar seus próprios materiais a partir de seus contextos e suas realida-

des. Ele lamenta que, de maneira geral, a gestão e as instituições escola-

res não estimulem, reconheçam ou reservem tempo para esse trabalho. O 

docente afirmou que, para produzir seu material didático, foi necessário 

tempo e empenho para planejar as atividades, em diferentes plataformas 

– audiovisual e impressa –, além de encontrar equilíbrio entre atividades 

propostas pelo livro (que segundo ele são muito difíceis) e pela apostila 

(muito simples). 

Igor reitera que pretende dar continuidade a esse trabalho de produ-

ção de conteúdo e alimentar com vídeos o canal que criou no Youtube, 

para abordar conteúdos relacionados à Física direcionados a sua turma e 

também a outros estudantes, promovendo o acesso à Educação em várias 

plataformas. Um de seus alunos afirmou: “[...] gosto dos vídeos explicati-

vos do professor, os outros professores deviam aderir à ideia”. Para Igor:

Na minha opinião, uma boa prática pedagógica é uma prática que seja agregado-

ra. Eu considero que, para os alunos, o conhecimento de mundo e das vivências é 

muito mais importante do que um conteúdo complexo bem dado (Igor).

A partir da prática apresentada, o professor mostra caminhos para de-

senvolver um ensino realmente preocupado com a aprendizagem. Usando 

diversas estratégias (agregando o “velho” livro didático impresso e ana-

lógico e usando as “novas” tecnologias, como videoaulas digitais), con-

seguiu estar bem mais próximo de seus alunos. Consequentemente, lidou 

com questões que fazem parte do grande desafio do aprendizado, ao traçar 

caminhos para superar a baixa adesão às atividades remotas e a dificul-

dade de organização de horários e locais para os estudos, e ao conseguir, 

de seus educandos, retornos sobre seus aprendizados. 
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De acordo com os estudos de Bacich e Moran (2015, p. 45), o trabalho 

em sala de aula aliado ao uso das tecnologias de informação e comuni-

cação amplia o alcance de conhecimento para além dos muros da escola. 

Apesar disso, é comum que os educadores não queiram se arriscar a sair 

da zona de conforto do cotidiano de suas práticas docentes, por motivos 

de comodidade ou por falta de instrução sobre uso da tecnologia.

Embora esse assunto seja debatido há alguns anos, 2020 motivou sig-

nificativamente o despertar para a nova era de ensino, da qual os pro-

fessores não poderiam fugir. O ensino remoto, exigido pelo afastamento 

social, demandou que o professor buscasse, nas tecnologias digitais, for-

mas inovadoras e didáticas de transmitir a seus alunos o conteúdo de sua 

disciplina. Esse modelo de ensino, que integra a relação professor/aluno, 

com ambientes outros que não o da escola, possibilita que um universo 

de conhecimento seja levado até a casa do estudante. Podemos imaginar, 

contudo, que não foi uma transição imediata, pois em nosso imaginário 

a Educação só é possível dentro da escola. 

Ainda assim, devemos questionar o uso de equipamentos ou suportes 

comunicacionais como substitutos da presença do professor e do ensino 

presencial. Afinal, há defasagens que podem ser criadas pela falta de tro-

cas entre os alunos e professores, da mediação exercida pelo professor e 

de fatores de humanização da Educação. 

Neste momento de pandemia, vemos que a desigualdade social do país 

limita o acesso de parte dos alunos ao conteúdo ministrado on-line, em 

Rádio e música 
movimentando 
o ensino 
remoto de 
Educação Física
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plataformas de ensino. Além disso, o ensino remoto é entendido e simbo-

lizado com a imagem de um aluno sentado em sua cadeira em frente a uma 

máquina que determina o que ele deve ou não fazer. Esse entendimento é 

bastante similar aos antigos modelos de ensino, expositivos e pouco in-

terativos - em especial, de aulas que tenham a intenção de movimentar 

o corpo, como é o caso da disciplina de Educação Física. 

É necessário compreender conjuntamente as temáticas da cultura di-

gital e do cotidiano de sujeitos e grupos sociais e culturais, considerando 

as transformações do saber e da cultura escolar, por conta da populari-

zação dos usos das tecnologias de informação e comunicação (SANTOS e 

RIBEIRO, 2011). Embora a cultura digital e suas tecnologias sejam elemen-

tos recentes, essa mudança é herdeira de outras tecnologias de informa-

ção e comunicação utilizadas há tempos nas práticas educacionais. Não é 

de hoje que professores utilizam músicas ou filmes como suporte peda-

gógico em sala de aula, a fim de ofertar mais dinâmica para que o aluno 

possa entender determinado conteúdo. 

Ao longo do tempo, várias ações educacionais utilizaram o rádio, a 

televisão e o cinema como instrumentos de formação. No caso do rádio, 

no Brasil, já são 90 anos de história de ações educativas. Pesam sobre o 

uso dessas tecnologias, críticas de que elas têm servido a uma Educação 

repleta de concepções mais conservadoras, que atenderam com eficiên-

cia um processo centrado no professor-emissor, na transmissão de con-

teúdos estagnados, na avaliação que cobrava a memorização de aspectos 

pontuais do conteúdo ensinado (ANDRELO, 2012) e na formação de um 

estudante cliente.

No Brasil, a relação do rádio com a Educação remete ao ano de 1939, 

quando foi criado o Instituto Rádio-Monitor. Em seguida, a abertura do 

Instituto Universal Brasileiro, em 1941, possibilitou o desenvolvimento de 

experiências educativas com o rádio, dentre elas o Movimento de Educação 

de Base (MEB), que visava alfabetizar jovens e adultos por intermédio de 

aulas transmitidas pelas ondas do rádio. O projeto Saci, Sistema Avança-

do de Comunicações Interdisciplinares, transmitido de 1967 a 1974, tam-

bém tinha finalidades educacionais. A televisão, da mesma forma, tem 

sido parceira da Educação através de transmissões educativas. Programas 

como Telecurso (1° e 2° graus e 2000) são parte dessas iniciativas. 
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Ademais, sabemos que há professores que produzem músicas, áudios 

e vídeos para suas aulas. Consequentemente, na atual e particular reali-

dade, de afastamento social, as produções audiovisuais puderam também 

ser utilizadas para retomada de atividades escolares, como fez o profes-

sor Elizeude, ao disponibilizar suas aulas no rádio!

Educação Física  
“nas ondas do rádio”

Trabalhar a Educação Física durante o 

período de isolamento social tornou-se um 

desafio para os professores da disciplina. 

Como abordaremos a seguir, a falta de espa-

ço e de materiais didáticos afetou o traba-

lho de Juliana (outra professora de Educação 

Física cuja prática encontra-se descrita no 

capítulo oito) e o interesse de seus alunos 

em praticar exercícios físicos nessa fase de 

isolamento. No entanto, o professor Elizeu-

de identificou outra dificuldade com a qual 

os professores em geral estão lidando e ela 

prejudica especificamente os docentes de 

Educação Física: o afastamento físico.

O professor relatou seu receio em suge-

rir atividades para seus alunos logo que as 

escolas foram fechadas, considerando que a disciplina de Educação Física 

exige contato presencial entre eles para o direcionamento das atividades 

teóricas e práticas, principalmente as últimas, que envolvem questões de 

segurança para amenizar eventuais acidentes.

Segundo Elizeude, já é comum que os alunos apresentem dificulda-

des para realizar as atividades práticas no ensino presencial, levando em 

conta que são crianças matriculadas nas séries iniciais do Ensino Fun-

damental, então, no ensino remoto a barreira é ainda maior para o pro-

cesso de ensinagem. Tendo em vista que nessa faixa etária grande par-

te das crianças aprendem de forma sinestésica, o distanciamento social 

A Prática de Elizeude

Problema: insegurança para 
aplicação da prática esportiva 
aos alunos em período de iso-
lamento social.

Causa: necessidade de conti-
nuidade do ensino de Educa-
ção Física e da realização de 
atividades práticas, frente ao 
distanciamento social.

Ação: compartilhar na rádio 
(104,9 FM) conteúdo informativo 
sobre a importância da prática 
educativa na pandemia e pro-
por atividades lúdicas (acom-
panhadas de músicas autorais) 
que envolvam todos os alunos 
e familiares que estão isolados.

Resultados: contribuir para 
a saúde física e mental nesse 
período de isolamento e in-
centivar a interação da família 
nas atividades.
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prejudica a transmissão (por parte dos docentes) e a absorção (por parte 

dos discentes) dos conteúdos técnicos. A preocupação está ligada ao fato 

de que o aluno, por não contar com a supervisão direta de seu professor, 

é passível de executar de forma errada a atividade, o que pode lhe oca-

sionar lesões físicas.

O professor Elizeude Ferreira da Silva Junior, que reside na cidade de 

Potim - SP, atua na educação há vinte anos. Iniciou sua carreira desen-

volvendo projetos de capoeira em escolas da Bahia. Graduou-se em Edu-

cação Física em 2010 e fez pós-graduação em Psicomotricidade e Ludope-

dagogia em 2017. Há dois anos trabalha no Vale do Paraíba paulista, como 

professor de Educação Física, na Escola Municipal Professora Rachel de 

Aguiar Loberto.

Eu acredito que a Educação seja a base de tudo, pois agrega conhecimentos, ha-

bilidades e valores fundamentais em um processo de formação e transformação, 

pois uma boa educação promove indivíduos capazes de se organizar nos diferen-

tes espaços, que aprendem a conviver e respeitar transformando o seu entorno e 

construindo uma sociedade justa e igualitária. Sem a educação nada disso seria 

possível (Elizeude).

A escola em que trabalha, localizada no bairro Vale das Acácias, no dis-

trito de Moreira César, na cidade de Pindamonhangaba-SP, atende alunos 

do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental, moradores daquele 

bairro e adjacências.

O projeto originou-se de um convite feito pela Rádio Superpop para 

que os professores conduzissem na rádio uma proposta de trabalho da 

sua área de atuação. Elizeude contou que o convite o deixou apreensivo, 

no início, devido ao seu entendimento de que é necessária a presença fí-

sica do profissional durante a execução de atividades práticas. O professor 

ponderou que seus alunos aprendem olhando, ouvindo, tocando e movi-

mentando-se, e a transmissão das atividades pela rádio só permitiria que 

as crianças as ouvissem (e não as vissem).

As adversidades exigiram uma preparação, e Elizeude passou a pesqui-

sar sobre a temática de ensino via ondas de rádio. Por essa razão, decidiu 

rever suas aulas e seu método de ensino, para encontrar formas de melho-

rar sua prática. “A resposta estava bem na minha frente, eu precisava ou-
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vir as pessoas que participam desse processo educativo, ou seja, pais, res-

ponsáveis e alunos, colocando-me em seus lugares e observando, por meio 

da perspectiva deles, quais dificuldades e desafios a pandemia nos impôs”.

O professor buscou aprimorar seus conhecimentos pedagógicos com 

o livro “Linguagem do Afeto”, de Celso Antunes, para aprender a ouvir, 

refletir e compreender as relações entre os indivíduos no ambiente fami-

liar, escolar, social. Ele afirma que a leitura fez com que saísse da “mes-

mice”, e ajudou “[...] a mudar e construir uma sequência de aulas desafia-

doras para levar informação, motivar e proporcionar uma atividade física; 

não só para os meus alunos, mas para todos aqueles que estão isolados”.

O projeto de Elizeude tem o objetivo de ensinar aos alunos as atividades 

físicas demandadas pelo currículo, mas de forma agradável e recreativa. 

Todas as aulas têm um escopo definido: o professor se apresenta, apre-

senta sua instituição e pede a compreensão 

e o apoio dos ouvintes para a realização da 

atividade. Em sequência, lança a questão: 

“você sabia?” ato contínuo vem a resposta 

informativa sobre a importância da reali-

zação de atividades físicas, especialmente 

no período de isolamento social.

As propostas são semanais, apresen-

tadas de forma divertida, criativa e lúdica: 

com canções de autoria do professor Elizeu-

de. Utilizando termos de fácil entendimen-

to, para alcançar a compreensão de todos os 

alunos, independente do seu grau de instru-

ção, o professor instiga todos a cumprirem a 

atividade durante os cinco dias da semana. 

Após a transmissão pela rádio, os conteú-

dos são disponibilizados via plataforma de 

ensino, Youtube e grupos de WhatsApp, de 

modo que eles continuem acessíveis.

Para recorrer a essa prática, Elizeude 

conta que já havia utilizado métodos pa-

recidos em suas aulas presenciais, os quais A
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Figura 12: 
Capoeira e 
aprendizado

Aluna 
praticando 
o gingado e 
aprendendo, nas 
ondas do rádio.
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conquistaram seus alunos. Antes de colocar no ar, ele enviou seus víde-

os para amigos que têm filhos, e esses amigos lhe fizeram apontamentos 

(como a indicação de materiais rotineiros) bem como questionamentos 

que o auxiliaram a moldar o projeto. O tamanho da exigência das crian-

ças na realização da atividade indicou que ele incluísse o quadro “Você 

sabia?”, como apontamos anteriormente, para despertar o interesse dos 

ouvintes e para que pudesse adequar sua fala para entendimento dos pais 

e dos alunos.

Como a intenção era dinamizar as aulas para ter uma maior partici-

pação, os desafios propostos semanalmente tinham como objetivo fazer 

com que os alunos se movimentassem no ritmo das músicas compostas 

por Elizeude. Uma das atividades sugeridas foi realização da ginga da ca-

poeira, acompanhada pela seguinte letra da canção:

A arte que ensina!

Eu me chamo Elizeude com muita dedicação

e pratico a capoeira do fundo do coração.

Se vocês não a conhecem, é preciso conhecê-la, 

ela é uma arte da cultura brasileira. 

Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer:

capoeira é cultura para todos conhecer.

Refrão: 

Venha ver, vamos fazer capoeira “pra” valer.

Venha ver, vamos fazer capoeira pra valer.

Escolhi a capoeira e também a educação,

pois é um trabalho nobre e que forma cidadãos.

É por isso que eu digo, preste muita atenção,

invista na cultura e em toda educação.

Refrão
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Eu amo o que eu faço, por isso não me arrependo,

escolhi a capoeira pelos seus ensinamentos.

Refrão

A capoeira é uma arte, é cultura e educação, 

vem aqui “pra” essa roda e participem, meus irmãos.

Refrão

Elizeude conta que ultrapassou os objetivos esperados uma vez que, com 

sua prática, pôde levar informação de qualidade junto às atividades criati-

vas para os ouvintes: seus alunos e público em geral. Dessa forma, promo-

ve a saúde física e mental e ameniza os efeitos prejudiciais do período de 

isolamento social para todos que não têm acesso às tecnologias e à inter-

net. Isso pode ser percebido no depoimento da mãe de uma de suas alunas:

Meu nome é Camila Bonifácio, nós gostamos muito 

de participar dessas aulas “nas ondas de rádio”. In-

teragi muito com minha filha nesse tempo e perce-

bi que eles gostam bastante de atividades com mo-

vimentos, e foi muito importante para nós, poder 

contribuir para o ensinamento das crianças nessa 

fase difícil de pandemia (Mãe de aluna 4).

A avó de um aluno assim se manifestou: 

“Gostei muito dessa aula, apesar de não mo-

rar na cidade, achei a proposta interessante e 

muito criativa, e as minhas netas e meu neto 

amaram essas atividades”. Relatos como es-

ses levaram o professor a perceber que sua 

prática oportunizou a “volta” do brincar em 

família, tendo em vista que os pais disse-

ram que a atividade passaria a fazer par-

te de suas rotinas com seus filhos e filhas:
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Figura 13: 
Movimentando 
o corpo

Estudante 
realizando 
atividade 
física proposta 
pelo professor.
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As atividades de Educação Física nas ondas da rádio foram bem interativas, di-

nâmicas e divertidas. Por isso, eu e minha filha nos dedicamos e fazemos as ati-

vidades com muito empenho e muito amor. Isso fortificou ainda mais nossa re-

lação (Mãe de aluna 4).

Elizeude relatou que pôde aprender muito com esse desafio e com a 

realização do seu projeto, que lhe permitiu refletir sobre sua prática, re-

ver conceitos e mudar paradigmas preestabelecidos. Compreendeu que 

é possível trabalhar sua disciplina de forma diferente, inovadora, di-

vertida e com qualidade, desde que tenha consciência e atue com amor 

e responsabilidade.

Além disso, sentiu-se orgulhoso de poder oferecer essa aula para um 

número maior de alunos, de outras escolas e localidades, que não teriam 

outras formas de manter as atividades físicas, por falta de acessibilidade.

Está sendo uma experiência boa em minha vida, me surpreendo a cada dia, prin-

cipalmente como pessoa, pois tenho feito um exercício diário de me colocar no 

lugar dos pais, dos responsáveis e dos próprios alunos, imaginando se esta ativi-

dade que estou planejando vai dar certo ou não, se o espaço é adequado. Procuro 

ouvir os questionamentos e as sugestões deles (Elizeude).

Ouvir e ter empatia fazem parte de forma estrutural da prática docen-

te de Elizeude. O número de retornos favoráveis que relatou ter tido, tor-

na evidente que o canal de diálogo com pais e responsáveis se manteve 

aberto. Uma dessas devolutivas foi expressa por um de seus alunos: “Eu 

gosto das suas atividades, são muito legais e bem criativas.”

“Pra ninguém ficar parado”

A implantação de uma Educação remota emergencial, que fez conteú-

dos curriculares chegarem aos alunos de novas formas, contornou a crise, 

mas exigiu muito empenho, aprendizado e boa vontade dos professores. 

A prática de Elizeude mostra a pluralidade de formas encontradas pelos 

docentes para que pudessem oferecer possibilidades educacionais, levan-

do ao aluno parte daquilo que se perdeu ao estar ausente do ambiente es-

colar. Essa situação foi especialmente vivenciada por disciplinas que têm 
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uma carga significativa de conteúdos práticos, como é o caso do compo-

nente curricular Educação Física. 

A rádio e a música foram meios encontrados pelo docente para dire-

cionar seus discentes, a distância, ajudando-os com seus estudos e movi-

mentos, de forma que, mesmo remotamente, a parte de execução de exer-

cícios da disciplina pudesse ser colocada em ação. É importante lembrar 

que essa iniciativa não substitui tudo que é trabalhado dentro da escola, 

afinal o ideal seria conciliar as aulas no rádio com exercícios presenciais, 

em quadra, por exemplo. No entanto, podemos considerar que a prática 

realizada foi bastante exitosa durante esse período de isolamento social.

As aulas na rádio cumpriam importantes funções, porque fizeram os 

alunos se movimentarem e mostraram aos estudantes que seu professor 

se preocupa com eles e pensa em formas de estarem mais juntos. Pode-

-se dizer também que as aulas, por envolverem outras pessoas da família 

e da própria comunidade, prestam um serviço mais abrangente. Em um 

momento em que academias e clubes estavam fechados, os ouvintes da 

rádio puderam também praticar, com auxílio, alguma atividade física. 
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Estimular a reflexão e a consciência é tarefa cotidiana dos educadores 

nas escolas. Por conta disso, já há um tempo, a introdução de tecnologias 

em sala de aula vem sendo tema de preocupação, discussão, formação e 

atuação. “Mediar”, aqui, é uma palavra-chave e, para tanto, é relevan-

te lembrar que, conforme aponta Vygotsky (1930, 1934, 2001), a mediação 

pode ocorrer por meio de instrumentos que ampliam as possibilidades de 

intervenção, de forma a permitir que o professor assuma a responsabili-

dade pela regulamentação das ações sobre o psiquismo das pessoas bem 

como das ações sobre os objetos e os signos.

O uso de “instrumentos”, como as Tecnologias Digitais da Informação 

e Comunicação - TDICs, passou a ser essencial para responder a demandas 

crescentes dos estudantes de estarem em contato com conteúdo na inter-

net e de se comunicarem através das redes sociais. Por isso, Morin (2003) 

alerta sobre a necessidade de ajudar os estudantes a se relacionarem com 

o mundo virtual e imaterial por onde circulam informações, representa-

ções e conceitos. O autor aponta também que estes podem ser tanto pro-

dutores dessas ideias quanto colocá-las em circulação, o que exigirá o de-

senvolvimento da autonomia e do domínio das linguagens desse mundo.

Considerando isso, até março de 2020, era possível concordar com afir-

mações como a de Almeida e Valente:

De um modo geral, é possível constatar que as Tecnologias Digitais de Informa-

ção e Comunicação (TDIC) e as mídias digitais têm causado grande impacto em 

Videoaulas: 
quando a 
sala é a tela
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praticamente todos os segmentos da nossa sociedade, da nossa vida e, sobretu-

do, no desenvolvimento do conhecimento científico e nos avanços da ciência. No 

entanto, na Educação, a presença destas tecnologias é muito pouco significativa 

e seu potencial é pouco explorado. Ainda não observamos nos processos de en-

sino e de aprendizagem, em distintos níveis, do Básico ao Superior, os mesmos 

impactos e transformações visivelmente identificados em outros segmentos, tais 

como no sistema bancário, nos processos administrativos, nos serviços e nas em-

presas em geral (ALMEIDA e VALENTE, 2012, p. 58).

Até a chegada deste ano, em que tudo mudou... As TDICs foram intro-

duzidas no mundo da Educação, muitas vezes, como única alternativa para 

que ocorresse a mediação entre professores e alunos. Atentando para o fato 

de que cada vez mais os aplicativos e sites são utilizados como mediadores 

da interação humana, os educadores puderam se apropriar das tecnologias 

digitais e provocar alterações nas atuais práticas educacionais, interferindo 

na comunicação, na socialização, e (por que não?) no próprio processo de 

aprendizagem. Diante da pandemia, mais do que nunca, as TDICs surgem 

como suporte pedagógico para permitir e ampliar o aprendizado. 

É verdade que há mais de uma década os conteúdos educacionais passa-

ram a ter novo meio de divulgação, com o uso da internet e de plataformas 

digitais de streaming, que ampliaram a produção e o acesso. Em fevereiro 

de 2005, foi criado o Youtube, que permite o compartilhamento de vídeos 

e a interação dos espectadores com seus autores pelos comentários. O site 

tem mais de 1 bilhão de usuários e, por dia, mais de um bilhão de horas de 

vídeos reproduzidos, sendo passível de uso como ferramenta no ensino. 

Professores passam a criar canais e neles veiculam videoaulas. Segundo 

Schneider, Caetano e Ribeiro (2012, p. 4), “[...] em sua grande maioria, os 

vídeos com conteúdo educacional disponibilizados no Youtube priorizam 

a combinação da linguagem verbal e textual, apresentando-se num for-

mato de aula expositiva, onde o professor explica o conteúdo” (2012, p.4). 

Como contraponto a essa questão expositiva, é preciso pensar sobre 

seus limites para alcançar objetivos mais amplos de aprendizagem. A Orga-

nização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNES-

CO recomenda que a Educação seja organizada a partir de quatro pilares: 

aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a 

ser. Esses saberes mostram que, em função da complexidade do proces-
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so formativo, ele deve envolver diversas estratégias para obter sucesso.

As TDICs, neste sentido, devem se conectar ao aprender a fazer, des-

de que sejam:

[...] utilizadas em contexto escolar como instrumentos mediadores da aprendi-

zagem de jovens que já as utilizam fora da escola e, principalmente, para inserir 

digitalmente os jovens que ainda se encontram sem acesso às tecnologias digi-

tais na sociedade contemporânea (COSTA, DUQUEVIZ, PEDROZA, 2015, p. 607).

 Para além do aprender a fazer, diversos aplicativos disponíveis para 

computadores ou celulares são utilizados para a comunicação e troca de 

experiências vividas entre seus usuários, o que indica que o uso das TDICs 

pode contribuir para o aprender a conviver. 

Professor e videomaker: ensino 
de História na pandemia

Abordar as questões teóricas da História 

no ensino presencial é um grande desafio 

para qualquer professor, tendo em vista que 

a disciplina, por vezes, é vista pelos alunos 

como maçante e complexa demais. O pro-

fessor dessa disciplina precisa criar um ce-

nário cativante para que os alunos possam 

se interessar por assuntos que, segundo 

eles, não fazem sentido, porque acontece-

ram no passado. O ensino remoto aumen-

tou a desmotivação por parte dos discentes 

e criou mais uma barreira entre os sujeitos 

no processo de ensino.

Para os alunos, a disciplina de História é reduzida a textos longos, 

termos complexos e muitas datas. A maneira como o conteúdo teórico é 

apresentado pelos materiais didáticos muitas vezes colabora para essa 

rejeição. A fim de facilitar o seu próprio trabalho, os professores devem 

apresentar aos discentes uma “tradução” desses materiais para que se-

jam mais facilmente compreendidos. 

A Prática de Ricardo

Problema: processo de ensi-
no remoto e desmotivação por 
parte dos alunos em relação a 
conteúdos teóricos relaciona-
dos à disciplina.

Causa: dificuldade de adequa-
ção de conteúdos teóricos para 
compreensão dos alunos. 

Ação: elaboração e disponibi-
lização de videoaulas no You-
tube com linguagem didática, 
lúdica, concreta (uso de lingua-
gem cotidiana, com referências 
à cultura pop próxima ao aluno).

Resultado: criação do canal no 
Youtube e alcance maior que o 
esperado (atendimento de alu-
nos de outras escolas do Brasil).
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Ricardo Leandro dos Santos, residente na cidade de Pindamonhangaba 

– SP, tem formação em Filosofia e História e é professor da Escola Estadual 

Prof. Eunice Bueno Romeiro. Trabalha há 18 anos na Educação e há 3 anos 

nessa escola. Localizada no bairro Residencial Pasin, em Pindamonhan-

gaba - SP, a escola recebe alunos do sexto ano do Ensino Fundamental ao 

terceiro ano do Ensino Médio residentes dos bairros adjacentes. O proje-

to desenvolvido por Ricardo compreende turmas do sexto ao nono ano.

“Consciência & História” é o nome do canal no Youtube criado pelo 

professor Ricardo, em parceria com um pai de aluno da comunidade, es-

tudante de História e habilitado em edição de vídeo.

O projeto surgiu devido à situação pandêmica instalada. O canal, um 

espaço para debate e vinculação das temáticas históricas, visa despertar 

a consciência de cada aluno frente à disciplina. Pensando nisso, o pro-

fessor passou a disponibilizar videoaulas em linguagem didática, lúdica, 

concreta, utilizando referências da cultura pop, sendo estas, em conjun-

to com as edições e a objetividade dos temas abordados, alvo de muitos 

elogios por parte do público.

Conforme relata o educador, despertar a consciência do aluno sobre o 

seu papel na História deveria ser a “missão” de cada professor, principal-

mente, do docente da disciplina de História. Isso porque ele é responsável 

por fazer a ponte entre os acontecimentos do passado e contextualizá-los 

no presente, de modo que o aluno entenda suas relações e não interprete a 

História como estática. O professor procura mostrar para seus alunos que 

estamos sempre construin-

do a história, em nosso coti-

diano. No entanto, vivencia-

mos hoje, um momento de 

grandes mudanças ao en-

frentar a pandemia e modi-

ficar formas de ensino e de 

aprendizado. Ainda segun-

do ele, é fundamental refle-

tir sobre estarmos vivendo 

esse período de forma cons-

ciente, de modo que possa-C
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Figura 14: 
Ensino e 
conteúdo

Professor 
em uma das 
videoaulas 
de seu canal 
“Consciência & 
História”
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mos utilizá-lo como referência futuramente. “A missão do professor é es-

timular o aluno e os pais a pensarem sobre sua existência e seu lugar no 

mundo” – essa é a proposta do canal, e seu nome traz tal provocação – do 

sujeito como um agente histórico. 

No processo de avaliação do projeto foram consideradas as manifes-

tações positivas dos alunos. De acordo com Ricardo, a proposta teve uma 

aceitação considerável, recebendo incentivo à produção dos conteúdos. O 

canal atingiu 1.000 inscrições em dois meses de trabalho, alcançando es-

tudantes de outras escolas do Brasil. A comunidade escolar também rece-

beu positivamente o projeto, reconhecendo o engajamento dos alunos no 

processo de promoção do canal e grande visibilidade dos vídeos postados. 

Os pais colaboraram divulgando e se inscrevendo no canal:

Estou revendo e aprendendo essa matéria que eu amo. Acho que é uma aula muito 

didática, criativa, com linguagem simples e de fácil compreensão. O professor tem 

uma ótima dicção, é espontâneo, domina os assuntos e passa tudo isso de uma 

forma prazerosa de se aprender. Eu estou amando essas aulas (Mãe de aluno 5).

Em função do sucesso alcançado, o canal segue aberto até hoje, impac-

tando novos alunos e driblando os desafios educacionais impostos pelo 

distanciamento social. Para Ricardo, sua prática é boa pois trata de um 

projeto pertinente ao seu momento. De acordo com um pai de aluno:
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Figura 15: 
História 
divertida

Imagem de 
videoaula 
disponibilizada 
em canal 
do Youtube.
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O canal tem sido um recurso muito valioso para as crianças, porque elas podem 

pausar, voltar, rever quantas vezes forem necessárias até adquirirem o conhe-

cimento. Esse canal transcendeu as expectativas. Eu, como pai, assisto o canal, 

não só as aulas dos meus filhos, mas assuntos diversos, como a História de Mo-

reira Cesar, por exemplo. Que os professores possam ter essa iniciativa de buscar 

novas ferramentas para alcançar os seus alunos (Pai de aluno 2).

Ricardo considera a linguagem objetiva, dinâmica e expansiva da in-

ternet como efetiva para os resultados de sua prática. Ela permite a utili-

zação de sons e imagens, tornando a aula mais impactante e expandindo 

o projeto, que atinge um maior número de pessoas e auxilia o processo de 

aprendizagem dos alunos. Para o professor, é essencial que mais profes-

sores entendam a importância de entrar no universo do aluno e utilizar 

essa linguagem na sua formação.

Eu fiquei muito feliz de participar do canal do meu professor. Foi muito legal! Eu 

amo os vídeos dele, porque ele ensina de um jeito dinâmico e fica mais fácil de 

entender. Eu gosto muito dos vídeos. Parabéns, professor! (Aluna 2).

Mas nem tudo são flores. O sucesso do projeto despertou tanto enga-

jamentos quanto críticas, em especial por parte de alguns colegas. O pro-

fessor considera que outros docentes entendiam o projeto como um dese-

jo de “estrelismo” e não como uma alternativa importante de inovação.

Ricardo, acredita na força de sua prática, porém compreende que há 

pontos de atenção em relação a ela. Por mais que essa tenha sido uma sa-

ída, no atual contexto, afirma que essa experiência não substitui o am-

biente e a realização que sente em sala de aula. “A sala do professor é um 

ambiente muito particular, é onde nós nos realizamos como educadores, onde 

nosso dom é posto à prova. É diferente de estar na frente de um computador 

sem saber a direção que seu material está tomando”. Outro fator relevante, 

que limita a prática do educador é que “o projeto é voltado para a rede, mas 

temos parte dos nossos alunos que não têm acesso à internet ou às tecnolo-

gias”. Com isso, mesmo reconhecendo um caminho trilhado, o docente 

mostra não esquecer de refletir, de forma crítica, sobre sua própria prá-

tica, mostrando que ser professor é tarefa complexa que exige a disposi-

ção de pensar e repensar estratégias. 
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Usos e abusos: reflexões para o futuro

Ricardo considera uma prática exitosa aquela que pode ser replicada 

e absorvida pelos demais professores e colegas, para que possam obser-

vá-la e retirar dela novas ideias. “A proposta do canal não traz uma receita 

de sucesso, mas é um plano de reflexão na área de História e de Humanas”. O 

grande ganho com o projeto, conforme aponta o professor, foi estabele-

cer uma parceria com os pais de alunos, em específico com Edson Alves, 

que se dispôs a fazer uma integração junto à escola e formatar o projeto. 

“Uma boa prática é a que te dá resultados positivos, aceitação considerável e 

retorno de críticas” (Ricardo).

Em meio à pandemia, mergulhamos no ensino remoto que nos obri-

gou a fazer uso de algumas ferramentas digitais, com o intuito de atender 

processos formativos que aconteciam de maneira presencial e que foram 

interrompidos. Videoaulas do Youtube foram instrumentos bastante po-

tentes nesse sentido. Contudo, cabe uma ponderação: a de que a videoaula 

produzida pelo professor só é possível com o ensino remoto, uma vez que: 

O que se nota entre os canais mais assistidos é uma preocupação com o dinamismo, 

característico do período de superexposição à mídia que vivemos. As videoaulas 

oferecem recursos que uma aula tradicional, em geral, não oferece. Um professor 

de um canal do Youtube, geralmente, vive por conta de gravar uma única video-

C
anal “C

onsciência &
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istória”, no Youtube.

Figura 16: 
Organização 
temática nas 
aulas de História

Tela inicial de 
videoaula do 
canal
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aula, que alcança milhares de pessoas, enquanto o professor escolar ministra de-

zenas de aulas por semana. Além disso, os canais que mais fazem sucesso contam 

com uma equipe especializada em edição de vídeos, que faz com que a videoaula 

tenha o dinamismo que uma aula tradicional não suporta. Até porque, um profes-

sor escolar também tem outras atividades – como elaboração e correção de pro-

vas – que um Youtuber não precisa se preocupar” (RAMOS NETO e SÁ, 2012 p. 183).

Não devemos esquecer que o Youtube, apesar de ajudar nas práticas 

pedagógicas, não atinge a todos os estudantes, pois para parte da popu-

lação brasileira o acesso à internet não é uma realidade em função de seu 

custo, por falta de equipamentos ou por falta de sinal em determinadas 

localidades. Portanto, essa parcela não está inserida no contexto digital 

exigido pelas videoaulas. Então, retomando o que foi exposto no início 

deste capítulo, além das aulas disponibilizadas em plataformas on-line, 

aquelas divulgadas pelo rádio podem ser alternativas interessantes, já que 

enfrentam barreiras menores, em virtude de sua maior acessibilidade.

Enfim, podemos afirmar que as iniciativas norteadas pelas TDICs são 

importantes, embora tenhamos que ponderar quando elas atendem so-

mente parte, e não a totalidade dos alunos. É fundamental considerar tam-

bém que, apesar de termos um número bastante grande de celulares no 

Brasil, a maioria de seus usuários não tem planos de dados de internet que 

suportem a demanda on-line e nem mesmo contam com espaço suficiente 

de armazenamento para os novos materiais didáticos digitais.

Ou seja, para dar um passo à frente na concatenação entre Educação e 

TDICs, precisamos compor outras ações de planejamento e investimento 

em médio e longo prazo, afinal a inclusão tecnológica não se faz da noi-

te para o dia. 

Em termos de universalização do acesso à internet, é possível inferir a emer-

gência de uma política nacional de acesso à rede de banda larga móvel, a partir 

de envolvimento de grupos privados de telefonia móvel que já possuem políticas 

de disponibilização de pacotes de dados que não contabilizam o gasto de dados 

em determinados aplicativos, como Whatsapp e Facebook. Tal política pode ser 

ampliada para sites específicos determinados por secretarias de estado de Edu-

cação ou o Ministério da Educação, de maneira a permitir o amplo acesso a con-

teúdo educacional produzido (ARRUDA, 2020, p. 270).
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A situação gerada pela pandemia enfatiza a importância de se estimular 

a criação e a implementação de políticas públicas para a universalização 

do acesso às informações, conhecimentos e saberes presentes na rede. No 

mais, o acesso não deve ser disponibilizado apenas nas escolas, em nível 

institucional, pois, como nos mostrou o coronavírus em 2020, a inclusão 

digital deve estar aberta a todos, ou seja, falar em Educação, a partir de 

agora, significa dar condições aos alunos de acessarem seus materiais di-

dáticos via internet. Assim como no passado foi preciso distribuir livros e 

cadernos para possibilitar condições de aprendizado aos estudantes, hoje 

isso exige equipamentos e acesso a dados móveis. Não obstante, sabemos 

que não é possível fazer download de aprendizados, o que evidencia a re-

levância da mediação dos professores, sem a qual é praticamente impos-

sível aprender. Neste período em que alunos e professores foram tirados 

da escola e isolados em suas casas ficaram mais evidentes os aspectos da 

exclusão digital e da desigualdade social vigente no Brasil. 

74

Caderno de Boas Práticas na Pandemia



75

Para trabalhar conteúdos junto aos educandos e estabelecer um relacio-

namento com eles, o professor utiliza artifícios facilitadores do processo 

de ensinagem como os denominados materiais didáticos ou pedagógicos, 

ferramentas fundamentais para o trabalho do educador, que se convertem 

em mediadoras entre o aluno e o conteúdo relacionado (BITTENCOURT, 

2008, p.295), ou seja, são suportes para a prática de ensino do docente e 

de aprendizagem do aluno, o qual deve ser figura central dessas trocas.

As discussões a respeito da confecção e do uso dos materiais didá-

ticos como apoio para o trabalho pedagógico estão na pauta central dos 

estudos acadêmicos sobre didática e métodos de ensino e de aprendiza-

gem dos últimos anos. Nessa perspectiva, é discutido como o professor 

pode e deve se apoderar de recursos não institucionais (ou oficiais) para 

auxiliá-lo no processo de produção de conhecimento em sala de aula. Os 

instrumentos paradidáticos, como filmes, jornais, revistas, músicas, etc., 

vêm ganhando espaço no planejamento dos professores. Dão um passo à 

frente os docentes que se desafiam a usar tais materiais (ainda recentes 

à rotina escolar) e que lhe atribuem novos sentidos de uso a partir do seu 

objetivo pedagógico.

Se analisarmos a conjuntura desigual da distribuição dos materiais 

pedagógicos entre as escolas do Brasil, concluímos que diversificar os re-

cursos de ensino proporciona atividades mais dinâmicas e criativas. Além 

disso, o professor, exercendo sua autonomia docente, pode desenvolver 

materiais e estratégias que respondam a seus interesses de ensino. E ain-

“Sob medida”: 
construir 
conhecimento 
na brincadeira 
é coisa séria!

8



da, ao fazer esses materiais estabelece um estreitamento da relação da 

criança com o conteúdo e torna o acesso ao ensino mais democrático. 

Se, por um lado, acumulamos críticas à quantidade e à qualidade dos 

materiais oferecidos para a Educação nas escolas, por outro, temos que 

compreender o agravamento dessa situação em 2020. Com a pandemia e 

o afastamento social, alunos e professores ficaram distantes dos recur-

sos presentes nas escolas. Sendo assim, a discussões sobre a construção 

das ferramentas pedagógicas foram intensificadas, porque os alunos pas-

saram a não ter acesso aos equipamentos que as escolas constituíram ao 

longo do tempo e à presença do professor/mediador.

Sem dúvida pode-se dizer que toda a Educação foi afetada. Entretanto, 

o trabalho com alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental deman-

dou criatividade por parte dos professores, para superação dos problemas 

que se apresentaram. Então, os professores tiveram que elaborar ativida-

des que desafiassem os alunos a produzirem seus próprios materiais. A 

produção de material didático representou um instrumento bastante re-

levante nesse momento de afastamento do âmbito escolar.

Cabe lembrar, no entanto, que a elaboração de materiais didáticos tem 

sido indicada como caminho para a articulação do protagonismo dos su-

jeitos escolares em seu processo de produção de saberes. Isso porque tal 

prática pode partir de uma situação problema que pretenda dinamizar e 

facilitar o ensino e a aprendizagem de conteúdos e conceitos em sala de 

aula, além de “emancipar” os professores e o alunos. Desse modo, os edu-

candos deixam de ser “meros consumidores” e passam a ser produtores 

de conhecimento (SANTOS, 2014, p. 7). Neste sentido, lembramos que há 

tempos os professores fazem de suas aulas “[...] laboratórios da produção 

de conhecimento, transformam seus alunos em ‘cientistas’, assumem, 

pois, uma visão crítica de sua disciplina e deixam de ser reprodutores de 

um conhecimento para assumirem junto a seus alunos o papel de pesqui-

sadores (RIBEIRO, 2008, p. 100-1).

Ao elaborar o seu material didático, os educadores conseguem domi-

nar melhor os objetivos formativos da atividade proposta. Esses profis-

sionais buscam suporte em experiências e estudos pessoais, tendo em 

vista que, normalmente, essa preocupação não faz parte de seu curso de 

formação inicial nem é incentivada pelas instituições escolares. Ademais, 
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a usual sobrecarga de trabalho dificulta que o professor elabore suas pró-

prias ferramentas, e ele acaba por fazer uso daquelas já prontas e elabo-

radas por outros. Silva (2012, p. 806) aponta a questão do uso sistemático 

do livro didático.

O livro didático tem assumido a primazia entre os recursos didáticos utilizados 

na grande maioria das salas de aula do Ensino Básico. Impulsionados por inúme-

ras situações adversas, grande parte dos professores brasileiros o transforma-

ram no principal ou, até mesmo, o único instrumento a auxiliar o trabalho nas 

salas de aula (SILVA, 2012, p. 806).

No entanto, as práticas apresentadas adiante demonstram que os do-

centes, ao construírem uma variedade de materiais, passam a contar com 

novas possibilidades para diversificar suas aulas. Para tanto, o professor 

deve considerar o nível de especialização do objeto, a identidade social da 

escola, seus alunos e o projeto pedagógico seguido pela instituição. Isso 

tudo é visto como trabalhoso e, muitas vezes, fora do alcance do docente, 

devido à falta de tempo. A respeito disso, Sandra Azzi (2002, p. 44) afirma:

Ao se defrontar com os problemas da sala de aula, que são bastante complexos, 

lança mão dos conhecimentos que possui, de uma maneira original e, muitas ve-

zes, criativa, elaborando sua própria intervenção na sala de aula. Mas esse pro-

cesso de elaboração do professor ainda é empírico, faltando-lhe uma organização 

intencional do saber que constrói. A construção do conhecimento requer inves-

tigação e sistematização, desenvolvidas com base metódica.

Em vista disso, os estudos acadêmicos revelam uma nova questão: 

como fazer com que os professores elaborem os seus próprios materiais 

didáticos para promover a prática da aprendizagem entre os alunos? Quan-

do o educador passa a confeccionar o seu material pedagógico, assume a 

função de professor/pesquisador. Porém, nos casos específicos das práti-

cas que analisaremos a seguir, questionamos: como o professor pode fa-

zer o aluno inventar os seus próprios materiais pedagógicos? 

As professoras Juliana Vitorino e Daniela Valadão relatam que tiveram 

que buscar informações na literatura para construir essas ferramentas: 

no caso da professora Juliana que leciona Educação Física, foram criados 

equipamentos para a prática esportiva, e no caso da pedagoga Daniela, 
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foram construídos brinquedos para estimular a ludicidade de sua turma. 

Embora os fins sejam diferentes, as propostas das educadoras dialogam 

no sentido de que, primeiro, estimulam a imaginação de seus educandos, 

segundo, dão protagonismo aos mesmos, porque eles passam a ser ela-

boradores desse material enquanto o professor assume um papel de fa-

cilitador do processo. Segundo Bittencourt (2008, p. 298), “[...] a produ-

ção de materiais didáticos pelo próprio aluno deve ser uma das metas do 

trabalho docente”.

Vídeo e ludicidade: aliados 
da atividade física em 
tempos de isolamento

O afastamento do ambiente escolar fez 

com que muitos alunos perdessem a dis-

posição para realizar seus deveres. Os do-

centes precisaram se desdobrar para criar 

condições e incentivos para que as au-

las despertassem o interesse dos discen-

tes. O contato cotidiano via redes sociais e 

a “obrigatoriedade” da realização de cer-

tas atividades impulsionaram a participa-

ção de alguns alunos, mas não de todos. A 

oficina de esportes, em que atua a Profa. Ju-

liana, não faz parte da grade curricular básica e acaba por ser uma ativi-

dade complementar realizada no contraturno da escola integral. Por con-

ta disso, a participação dos estudantes não foi oficialmente cobrada, em 

meio à pandemia, e muitos passaram a não praticar as atividades físicas.

Até aqui, neste caderno, vimos como o fechamento das escolas trou-

xe desafios para pais, alunos e professores. Esses últimos tiveram que se 

reinventar e produzir espaços de aprendizagem fora de sala de aula. Mos-

tramos também como os educadores de diferentes disciplinas têm utili-

zado (ou não) a tecnologia para estabelecer contato com seus educandos, 

ministrar suas aulas e acompanhar o desenvolvimento das turmas. Um 

dos aspectos que colaborou para que conseguissem dar seguimento aos 

A Prática de Juliana

Problema: falta de atividade 
física dos alunos.

Causa: ausência de equipamen-
tos esportivos e de espaço para 
a prática esportiva.

Ação: incentivar a criatividade 
dos alunos e elaborar materiais 
cotidianos e lúdicos para pro-
mover a prática esportiva, as-
sociando as demandas do cur-
rículo ao universo imaginário.

Resultado: maior desenvolvi-
mento dos alunos e estímulo 
ao movimento corporal durante 
a pandemia.
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seus trabalhos foi a distribuição, pela coordenação, de materiais didáti-

cos e paradidáticos, oferecidos aos alunos em suas casas.

Todavia, não foram todos os docentes que puderam ser beneficiados 

com a oferta desses materiais ou com a possibilidade de acompanhar dia-

riamente seus alunos executando as atividades. A professora de esportes 

Juliana Vitorino vivenciou essa situação na escola em que atua. A ausên-

cia de equipamentos esportivos e de espaço para a prática esportiva bem 

como a falta do contato diário com os estudantes seriam fatores a dificul-

tar a continuidade dos projetos durante o período de isolamento. Contu-

do, a professora contornou essas barreiras e nós vamos descrever como 

foi essa experiência.

Juliana Vitorino dos Santos, natural de Taubaté, é professora da Ofi-

cina de Esportes na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom José 

Antônio do Couto. Licenciada em Educação Física e especialista em Psi-

copedagogia e Psicomotricidade, atua há 17 anos na Educação e há 4 anos 

nessa escola localizada no bairro Vila São José, no município de Taubaté 

- SP. A escola de ensino integral recebe alunos do primeiro ao quinto ano, 

advindos de bairros próximos. Juliana atua como monitora da Oficina de 

Esportes, ministrando suas aulas no contraturno do ensino regular.

Na tentativa de vencer o desafio de ministrar as aulas de práticas es-

portivas durante o período de isolamento social, como também de man-

ter o vínculo com seus alunos, a professora Juliana criou o projeto “Vídeo 

Oficinas Esportivas”. Ele consiste em levar aos alunos de ensino integral 

as atividades da Oficina de Esportes em formato de vídeo, com atividades 

esportivas previstas no planejamento.

Sabemos que os conteúdos técnicos da aula de esportes por vídeo, mui-

tas vezes, exigem bastante concentração das crianças, que costumavam 

associar a disciplina a um tempo de recreação. Para escapar dessa reali-

dade, Juliana, em suas aulas, costuma somar às habilidades da prática es-

portiva o universo da imaginação infantil e as temáticas da cultura pop. 

Em minhas aulas sempre gostei de trabalhar com temas de desenhos, relaciona-

dos ao universo infantil mostrando o quão divertido e prazeroso é a prática es-

portiva, e nesse momento de pandemia não podia ser diferente. Construí as aulas 

sempre pensando que os alunos estariam treinando para serem grandes heróis 

do esporte e da vida (Juliana).
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Considerando o contexto de afastamento, sua preocupação foi construir 

atividades que fossem divertidas e que pudessem ser realizadas dentro de 

casa, com materiais do uso cotidiano, uma vez que seus alunos não con-

tavam com aparelhos esportivos. Nos vídeos disponibilizados, ela induz a 

criança a usar a imaginação e mostra opções de como reutilizar materiais 

comuns para fabricar seus equipamentos de forma simples. 

Logo, papéis amassados transformaram-se em bolas de handball; sa-

colinhas, em cestas de basquete; cabo de vassoura, em tacos de golfe e 

garrafas pet, em pinos de boliche. Com capricho e originalidade, ela fez 

com que a casa de seus alunos se transformasse em um “ginásio polies-

portivo”. Segundo a professora, as atividades podiam ser realizadas in-

dividualmente ou envolver os familiares. 

A
rquivo pessoal da professora.

Figura 16: 
Movimento 

quadro a quadro

Ludicidade 
e atividade 

física em 
vários espaços.
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Ao demonstrar as atividades, Juliana constrói várias personagens e ca-

tiva seus alunos com suas fantasias. Para ela, é importante, além de passar 

as técnicas do esporte, trabalhar as emoções, a imaginação e a autoestima. 

Portanto, produz um momento divertido e insere nele atividades refle-

xivas sobre amizade, colaboração e valores, de maneira que o aluno pos-

sa aprender e se divertir ao mesmo tempo. “Quando planejo minhas aulas, 

me coloco sempre a pergunta ‘O que eu gostaria de ver, se tivesse essa idade?’. 

Faço essa pergunta e agrego aos conteúdos que tenho que ensinar.” (Juliana)

Por tratar-se de uma experiência nova, tanto para os alunos quanto 

para a escola, sua adesão foi construída lentamente, já que nem todos os 

educandos tiveram acesso à plataforma em que Juliana postou os vídeos. 

Entretanto, a coordenação e os docentes trabalharam para atingir o maior 

A
rquivo pessoal da professora.

Figura 17: 
Brincadeira 

e fantasia 
na oficina de 

esportes

 Imagens de 
atividades 

propostas nos 
vídeos feitos 

por Juliana.
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número de crianças possível, compartilhando nas redes sociais da escola 

as videoaulas de cada disciplina de ensino integral.

A prática da professora Juliana destaca-se porque valoriza o trabalho 

de mediação do professor, incentiva o aluno a confeccionar suas próprias 

ferramentas, estimula a imaginação e o brincar, e ajuda na construção de 

uma consciência da preservação da natureza, por meio do reuso de ma-

teriais que normalmente seriam descartados. 

Ainda que a adesão não tenha sido significativa, algumas mães con-

tataram a escola e postaram mensagens elogiando o trabalho desempe-

nhado por Juliana: 

Muito legal esses vídeos! O Luiz Gustavo gosta muito. (Mãe de aluno 6)

Manuela está morrendo de saudades da tia Jujuba. (Mãe de aluna 7)

Conforme relata Juliana, desenvolver essa prática foi bastante interes-

sante pois possibilitou levar o conteúdo de aula para as crianças, ter um 

tempo maior para planejamento e colocar em ação a sua criatividade para 

apresentar as habilidades esportivas de uma forma divertida. No entanto, 

ela lamenta as dificuldades de acesso à tecnologia, o que impediu maior 

alcance das atividades e um resultado mais imediato das propostas. No 

mais, o fato de não estar próxima do aluno para desfrutar a relação entre 

educador e educando, segundo a professora, também foi uma barreira no 

processo de ensino. Para Juliana:

Uma boa prática é aquela em que o professor se engaja para planejar de maneira 

adequada e atinge seus alunos num aprendizado global. Na qual o motor, o cog-

nitivo e o afetivo social estejam caminhando de mãos dadas. 

E foi essa combinação que motivou a professora Juliana em sua prá-

tica educativa.
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O aprender e o brincar na 
produção de materiais didáticos 

A prática abordada a seguir também se 

relaciona com a elaboração de materiais, es-

tando, portanto, alinhada com a proposta da 

professora Juliana. Tal prática, que era re-

alizada antes da pandemia pela professora 

Daniela, com a sua turma do Educação In-

fantil foi adaptada e ganhou novos sentidos 

durante o período de afastamento social.

A professora conta que, segundo sua 

percepção, as crianças na faixa etária de 5 

a 6 anos gostam de explorar a sua inventividade. Então, buscou − em lei-

turas e formações da rede municipal − conhecer a temática da utiliza-

ção do material não convencional, fazendo uso de utensílios que estão 

disponíveis no dia a dia e que podem ser úteis às crianças no processo 

de aprendizagem.

Por meio desse método, a criança é estimulada a explorar a sua cria-

tividade para fabricar o próprio brinquedo e/ou material pedagógico. No 

decorrer desse processo, meninos e meninas estabelecem contato com 

cálculos, aprimoram noções de espacialidade, conhecem técnicas artís-

ticas e passam a construir um universo voltado para a invenção.

Daniela aplicou o projeto presencialmente, pela primeira vez, com uma 

turma de 30 meninos e meninas do Pré II, em 2019. Iniciou a atividade 

refletindo com eles sobre a importância de produzirem os seus próprios 

brinquedos e de cada material natural assumir um “poder mágico” de 

acordo com a nossa imaginação. A proposta ganhou visibilidade na escola, 

tanto com as crianças quanto com os familiares, que notaram a empolga-

ção com que seus filhos relatavam as experiências na escola. Consequen-

temente, o projeto criou uma expectativa para os alunos que chegariam 

ao “Pré II” em 2020. Mas, em função do afastamento social imposto pela 

pandemia, os trabalhos da professora Daniela ganharam novos forma-

tos. Foi necessário repensar o projeto e, para isso, a educadora pensou em 

A Prática de Daniela

Problema: dar segmento ao 
projeto durante a pandemia 
e a falta de materiais didáti-
cos e paradidáticos nas casas 
dos alunos.

Causa: afastamento social.

Ação: incentivar a criatividade 
das crianças na elaboração dos 
materiais cotidianos e lúdicos.

Resultado: maior desenvolvi-
mento dos alunos e incentivo à 
produtividade e à criatividade 
durante a pandemia.
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alternativas para dar sequência às atividades remotamente, incluindo os 

familiares das crianças no processo. Assim demonstrou que é viável criar 

materiais pedagógicos junto com as crianças, unindo ensino e diversão 

na mesma atividade.

Daniela Carla Valadão reside no município de São José dos Campos e 

é professora da Escola Municipal de Educação Infantil Padre José Rubens 

Franco Bonafé há dois anos. Ela destacou que a sua primeira formação foi 

em Arquitetura, o que lhe despertou o interesse de trabalhar esse projeto 

de construção com as crianças. Mais tarde, licenciou-se em Matemática 

e em Pedagogia, pós graduou-se em Gestão Escolar e em Alfabetização e 

Letramento. A educadora atua há 25 anos na Educação e há quatros anos 

é docente na rede pública. Ela trabalha desde 2018 na Educação Infantil.

Eu decidi experimentar, eu gostei, me apaixonei e não troco mais. Tenho me 

especializado, feito cursos, formações. As minhas inquietações são totalmente 

voltadas para a área de Educação Infantil. Eu sei que não existe o termo, mas eu 

gostaria de ser uma “criançóloga”, uma estudante de criança. (Daniela)

A EMEI Padre José Rubens Franco Bonafé está localizada na Vila Cân-

dida, no município de São José dos Campos. Recebe alunos da Educação 

Infantil que moram nas proximidades do bairro. A proposta consistiu em 

fornecer às crianças instrumentos diversificados que não fazem parte do 

cotidiano escolar. Esses materiais foram coletados, selecionados e orga-

nizados previamente pela professora. O objetivo era possibilitar a inte-

ração entre as crianças e esses objetos para que construíssem novos ma-

teriais – jogos, brinquedos, imagens – para uso educativo, conforme as 

suas vivencias pessoais.

Na experiência inaugural, o primeiro passo foi coletar os materiais. 

Eles foram agrupados segundo sua especificidade: materiais artificiais, 

materiais de encaixe e materiais orgânicos. Por estar, à época, em conta-

to direto com os pequenos, a professora participou dessa separação jun-

to com eles e evidenciou o propósito dessa coleta. Além disso, discutiu as 

possibilidades de dar novos significados a esses objetos, incentivando as 

crianças a brincarem com eles no parque ou no pátio externo, a fim de ex-

plorar novos espaços fora da sala de aula. Em seguida, a professora enviou 
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convites para as crianças, funcionários e pais da comunidade para parti-

ciparem das ações. Daniela auxiliava os pupilos na procura dos recursos 

e na organização dos espaços, bem como faziam os outros professores, 

funcionários e familiares.

A ideia inicial era que o projeto fosse efetivado na escola; porém, com 

a chegada da pandemia, foi necessário dar continuidade a ele através do 

portal digital da rede de ensino municipal e da interação em grupos via 

WhatsApp. A professora passou a ofertar as ideias semanalmente pelo link 

da rede municipal, dando sequência às descobertas e criações em casa.

Em 2020, o trabalho de coleta não pôde ser realizado “ombro a ombro”. 

Então, nos meios digitais a professora publicou explicações que embasa-

vam a produção de tal material. Explicitou como a atividade contribuía 

para atingirem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, já que 

abordava a reutilização de materiais, tal como a transformação e a brin-

cadeira com cores e formas. 

Segundo a professora, sua meta principal com aplicação do projeto foi

A
rquivo pessoal da professora.

Figura 18: 
Juntos na escola

Atividade 
desenvolvida 

em 2019, 
presencialmente.
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[...] proporcionar às crianças a ampliação do seu conhecimento acerca das ex-

pectativas dos campos de experiências do currículo paulista, principalmente nos 

campos: O eu, o outro e nós; Espaços, tempos, quantidades, relações e transfor-

mações; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e formas. 

Evidenciando vivências, experiências, a escuta ativa e o protagonismo das crian-

ças. (Daniela)

Conforme a professora relatou, era impossível prever os rumos que a 

atividade tomaria na casa dos alunos, tendo em vista que a criação é um 

processo intenso e subjetivo. Então, coube a ela pedir aos responsáveis que 

ajudassem a mediar a produção das crianças, propondo desafios e criando 

expectativas. A professora enfatizou aos responsáveis que a criança de-

veria assumir o papel de criador. Como as atividades aconteceram remo-

tamente, os pais tornaram-se facilitadores do processo, fazendo o regis-

tro e relatando à professora os resultados. Tal proposta possibilitou que 

pais e responsáveis se envolvessem diretamente no processo de ensino e 

de aprendizagem.

Foi muito interessante. Nossa família se envolveu com as atividades e foi muito 

importante para nós nesse tempo de pandemia poder ajudá-los e entender como 

eles enxergam o mundo (Mãe de aluno 8).

A
rquivo pessoal da professora.

Figura 19: 
Produzindo em 

casa

 Atividade 
desenvolvida em 

2020, em casa.
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Então, para Daniela, esse novo formato para execução do projeto foi 

importante pois possibilitou que os alunos passassem a explorar o seu 

ambiente e atribuíssem novos significados a objetos e instrumentos em 

desuso. Em razão disso, eram estimulados a olhar para fora de si, desco-

brir o mundo e diversificar suas observações sobre o ambiente. Afasta-

vam-se, dessa forma, dos métodos de aprendizagem rotineiros ao mes-

mo tempo em que passaram a construir seus aprendizados, tornando-se 

sujeitos “aprendentes”. 

Foi possível proporcionar às crianças uma maneira rica, desafiadora e agrega-

dora de construir relações onde elas são as protagonistas na construção de seu 

conhecimento, que de forma autônoma investigam, fazem perguntas, criam si-

tuações, modificam e ampliam a brincadeira, ativam seu pensamento, constro-

em, fazem conexões e exploram todos os seus sentidos. (Daniela)

Segundo a professora, foi interessante compreender que cada um age 

de maneira única, a partir do contexto, e isso se intensificou no trabalho 

realizado remotamente. A professora tinha notado que, no primeiro ano, 

a atividade tinha oportunizado a interação entre as crianças na escola, 

em função da possibilidade de poderem se reunir em suas áreas exter-

nas. Já no segundo ano, a interação com o ambiente foi mais intensa. Uma 

de suas alunas compartilhou: “Eu gostei muito de fazer meus brinquedos 

com reciclagem, com a terra, com a natureza e também com as folhas”.

Sobre esta questão, uma das mães que acompanhou as atividades 

afirmou: 

Foi muito bacana ver no rosto do meu filho a alegria de ir para a natureza encon-

trar os elementos naturais que ele usou na atividade (água, pedra, areia, folha). 

Foi bacana ter esse contato, poder sentir e tocar as coisas, foi bem interessante 

tanto para ele, quanto para a gente, ajudar ele a montar essa atividade. É bem in-

teressante ver o envolvimento dele com a atividade e como ele está se desenvol-

vendo com a proposta. Ele está cada vez mais interessado em conhecer e fazer o 

novo, porque é uma realidade nova. (Mãe de aluno 9)

Segundo Daniela, o projeto deu um novo significado para as crianças 

sobre o modo de pensar, ver, descobrir e criar, já que, a partir de um mate-

rial “sem valor”, elas poderiam produzir novos objetos. Logo, ela assume 
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o papel de protagonista no processo de ensinagem, agora sendo auxilia-

da pelos professores e pais. Para a professora, proporcionar essa situação 

ao aluno, de tomar decisões, favorece o seu envolvimento com o projeto e 

incentiva sua autonomia frente a outras atividades do cotidiano.

Aprender fazendo: protagonismo infantil 
na construção de materiais

Concluímos, a partir das duas práticas descritas neste capítulo, a im-

portância de se valorizar as possibilidades inovadoras, tanto de profis-

sionais docentes, quanto de suas crianças. Percebemos que, nesse proces-

so de valorização, surgem possibilidades de um agir autônomo, em que 

se reforçam protagonismos e são desenhados novos formatos de ensino 

e de aprendizagem. 

Para que isso aconteça é necessário que os educadores se proponham 

a refletir sobre suas práticas e a pesquisar outras. Essa, inclusive, é a in-

tenção desse Caderno. Não é um caminho fácil, mas, quando o docente 

reflete sobre sua atividade e a reconstrói, passa a ter domínio de situa-

ções imprevistas e a acessar elementos que lhe possibilitem contorná-las. 

Com esse arcabouço de saberes e conjugando prática e teoria, os professo-

res conseguem responder às exigências de cada contexto, mesmo diante 

das grandes transformações, como as que aconteceram no ano de 2020. 

E também, se preparam para as incertezas que sempre estarão presentes 

em seu percurso.

Refletimos ainda sobre o impacto das ações desse professor/pesquisa-

dor em suas práticas, que produzem materiais pedagógicos específicos e 

voltados para as meninas e os meninos. Foi possível também ver que, no 

contexto da pandemia, professoras como Juliana e Daniela desafiaram as 

crianças a assumirem uma postura de aluno/pesquisador, que confeccio-

na seus próprios materiais.

Isso responde às demandas da escola atual, que propõe formar alu-

nos reflexivos, críticos e autônomos, que aperfeiçoem suas habilidades a 

partir da interação e do domínio do mundo ao seu redor. Essa realidade 

estará cada vez mais próxima quanto mais nos distanciamos da ideia do 

docente como único detentor de saber e, do espaço escolar apenas como 
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reprodutor de conhecimento. Realizar práticas como as descritas, que re-

conhecem e favorecem o protagonismo dos discentes, assegurando a ele 

o papel de produtor, e não de reprodutor, aguçando as “[...] habilidades 

para a resolução de problemas, a articulação de conhecimentos adquiri-

dos, o desenvolvimento da criatividade, da autonomia e da colaboração” 

(ULHÔA et al., 2011, p. 25). 

As crianças, por sua vez, passam a demonstrar interesse em partici-

par ativamente de projetos, como foi mencionado por uma das mães. De 

certa maneira, todos acabam por valorizar a responsabilidade de pensar, 

pesquisar e produzir que lhe é atribuída pelos docentes. Esse foi o foco do 

trabalho dessas educadoras. Suas práticas são exitosas por terem tirado 

seus alunos da posição de consumidores do saber, tornando-os pesqui-

sadores, protagonistas, aprendizes.

Também podemos destacar que tais práticas são alternativas possíveis 

para realidades que não contam com recurso para investir em materiais 

didáticos. Fazer uso de recursos disponíveis no cotidiano é uma possibili-

dade original e sustentável. Sendo assim, ao descrever as práticas busca-

mos mostrar como materiais comuns podem ser utilizados como supor-

te pedagógico nas práticas educativas e como as professoras inovaram, 

ao mediar a distância, a produção de material pelas próprias crianças. 
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O abandono e a evasão escolar são problemas há muito tempo enfren-

tados pelas escolas. Diversos fatores estão associados a essa questão grave. 

Diferentes também são as formas de interpretação dos conceitos “evasão” 

e “abandono”, cujas disputas de significação não indicam uma definição 

precisa. Tais indefinições estão nos textos de políticas públicas do Inep 

(1998) e do Ideb (2012) e nos trabalhos acadêmicos de Abramovay e Castro 

(2003), Steinbach (2012) e Pelissari (2012). Portanto, visando os entendi-

mentos comuns, mesmo frente às disputas de significados apontadas, to-

maremos neste texto a definição de Abramovay e Castro (2003) como fun-

damento. Para as autoras abandono se diferencia de evasão, porque evasão 

refere-se ao sujeito que se ausenta da escola no decorrer de um ano letivo, 

mas que não descartou a possibilidade de seu retorno. Já abandono escolar 

diz respeito ao estudante que deixa definitivamente a escola.  

A legislação define como dever da família e do Estado a orientação de 

crianças e jovens em seu percurso socioeducacional. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB, em seu Artigo 2º estabelece que:

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho (BRASIL, 1996).

Mesmo estabelecida por lei, observa-se que a Educação não tem sido 

garantida a todos os cidadãos. O distanciamento entre as leis e as práticas 

Estudar ou 
trabalhar? 
Um dilema 
dos alunos de 
Ensino Médio
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sociais mostram que o acesso e a permanência dos estudantes no Ensino 

Médio ainda enfrentam muitos desafios. Por isso mesmo, o abandono e 

a evasão escolar estão entre os temas historicamente mais debatidos na 

Educação pública brasileira. 

Essa problemática se deve a uma questão social, relacionada à condi-

ção econômica. Desse modo, não se pode considerá-la responsabilidade de 

indivíduos isolados. Trabalhar no sentido de minimizar ou resolver esse 

dilema é um processo complexo, posto que envolve o reconhecimento das 

desigualdades de nossa sociedade, que marcam o fracasso escolar e o re-

laciona às camadas populares (ARROYO, 1991, p.21). Dentre os fatores que 

implicam no abandono dos estudos estão: a inserção precoce do jovem no 

mercado de trabalho (para gerar renda para a família), a dificuldade de 

acesso à escola (devido às distâncias e à falta de transportes escolares), 

a oferta reduzida de vagas, e, até mesmo, o desinteresse dos alunos, que 

acabam sem tempo para se dedicar às disciplinas escolares.

Há um consenso sobre o fato de que o Ensino Médio é a etapa de for-

mação que mais sofre com a evasão e com o abandono, visto que atende 

uma faixa etária que vivencia mais intensamente os fatores supracitados. 

Carências imediatas fazem com que essas pessoas não reconheçam que a 

Educação pode trazer melhores oportunidades no futuro. Evidentemen-

te, frente ao isolamento social, à crise econômica e aos impactos vividos 

pela pandemia, esse problema foi agravado. 

Alunos matriculados nas unidades escolares passaram a faltar cons-

tantemente e não realizavam as atividades remotas propostas pelos pro-

fessores. Eles estavam abandonando as aulas, abandonando as escolas. 

Essa realidade exigiu que as instituições, preocupadas em não perder o 

vínculo com seus estudantes, criassem mecanismos que possibilitassem 

a interação e o diálogo para compreenderem os motivos pelos quais es-

ses jovens estavam se afastando e, posteriormente, para que buscassem 

soluções por meio de práticas de intervenção que combatessem o aban-

dono e impedissem a evasão escolar. 

As escolas precisaram firmar um compromisso com os alunos a fim 

de viabilizar possibilidades de futuro e contribuir para que, mesmo com a 

mudança de cenário, eles pudessem continuar realizando suas atividades. 

Nesse processo, o professor desempenhou e continua desempenhando pa-
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pel central, ao projetar expectativas positivas, estabelecer formas de moti-

vação, transformar o aprendizado em uma atividade atraente e criar pon-

tes para que a relação de ensino e de aprendizagem ocorra efetivamente. 

Uma caçada contra a 
evasão escolar

 É fundamental que sejam feitos regis-

tros de todas as práticas que lidaram com 

essa questão durante a pandemia, pois, 

ainda que sejam ações isoladas, podem ser 

adaptadas e replicadas em outras conjun-

turas. Já que, infelizmente, tudo indica que 

o distanciamento da escola e a convivência 

com a Covid-19 são problemas que acom-

panharão a Educação brasileira ainda por 

algum tempo. 

A prática que descreveremos a seguir di-

reciona para duas reflexões. A primeira de-

las remete à dificuldade em modificar a re-

alidade da evasão, uma vez que, mesmo em tempos de aulas presenciais 

obrigatórias, já não havia adesão total dos alunos. A segunda refere-se 

às atitudes que a escola e os professores podem assumir, na tentativa de 

manter os alunos aderentes ao seu processo de desenvolvimento escolar, 

mesmo em tempos pandêmicos. Esses aspectos trazem certa desconfiança 

sobre a possibilidade de combate do problema. Será que a coordenação e/

ou os professores teriam alguma chance de “resgatar” esses estudantes? 

Uma resposta positiva veio da escola onde atua a professora Kátia Murad, 

na qual se conduziu um trabalho de busca ativa pelos seus alunos. 

A fim de compreendermos a situação vivida pela docente e por seus 

colegas é relevante apresentar a educadora, o ambiente em que atua e o 

projeto que idealizou.

Kátia reside em Guaratinguetá-SP, tem 43 anos, é graduada em Letras 

e em Pedagogia e especialista em Gestão Escolar. Atua na docência há 20 

anos e é professora de Língua Portuguesa, de Projeto de Vida e de Orien-

A Prática de Kátia

Problema: enfrentar o aban-
dono escolar e evitar a eva-
são escolar.

Causa: distanciamento social 
e crise financeira gerados pela 
pandemia e consequente inten-
sificação da necessidade de tra-
balho juvenil para completar a 
renda familiar.

Ação: busca ativa pelos alunos, 
contato e auxílio do grêmio e 
flexibilização de horário para 
atendimento aos estudantes.

Resultados: melhor e maior 
participação nas aulas, retor-
no das atividades propostas e 
redução da evasão escolar.
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tação de Estudos na Escola Estatual José Pereira Éboli. Sendo essa escola 

de período integral, trabalha em tempo estendido para o desenvolvimen-

to global de seus estudantes.

A professora relatou que a presença dos 

seus alunos diminuiu consideravelmente na 

transição do primeiro para o segundo bi-

mestre. Os alunos não apareciam durante 

o momento de interação nas aulas remotas 

ou nas transmissões de aulas ao vivo (o que 

vem sendo chamado de lives). Também não 

cumpriam os prazos e deixavam de entre-

gar as atividades. A realidade estava posta: 

os estudantes estavam afastados de todo 

âmbito escolar. E era preciso agir. Os ado-

lescentes e os jovens que estavam afastados 

de seus estudos para atender às demandas 

financeiras de suas famílias estão em so-

frimento, mas sofrem também os que lidam 

com o isolamento e a falta de apoio de seus 

colegas, aqueles que seguem sozinhos em 

uma fase em que amizades e convívios são 

cruciais para o desenvolvimento.

Após essa percepção, a docente e a coordenação da escola refletiram 

sobre os motivos que estavam causando tal abandono. Essa etapa é muito 

relevante, dado que cada escola tem uma realidade e a origem do proble-

ma pode ser diversa. Nesse sentido, cabe à coordenação e ao professorado 

analisarem as conjunturas que conduzem os alunos à evasão na sua res-

pectiva escola. Kátia e seus colegas constataram que muitos educandos 

haviam começado a trabalhar no decorrer dos meses do início da pande-

mia. Considerando que essas “oportunidades” de emprego, infelizmen-

te, muitos não conseguiram dar conta de seus compromissos escolares.

Somos de uma escola integral, sendo assim, nos baseamos nos quatro pilares da 

educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a con-

viver. Mas como esse aluno, que não está interagindo, vai atingir as quatro me-

tas? Tínhamos que pensar em algo que pudesse resgatar nossos alunos (Katia).
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Figura 20: Apoio de longe

Imagem de vídeo feito pela profa. Kátia, 
enviado para os alunos da escola.
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Buscando respostas para essa questão, surgiu o projeto “Caça ao Te-

souro”. Nome significativo para a professora, que afirma que seus estu-

dantes são “tesouros” em sua vida. Esse projeto consiste em promover 

ações para estabelecer contato, e ainda acompanhar e dar suporte ao aluno 

para que ele mantenha o vínculo com a escola e não desista de seus estu-

dos. Dentre essas ações, estabeleceu-se uma intensa busca ativa de cada 

sujeito em diferentes ambientes, tanto em redes sociais como nos espa-

ços frequentados pelos educandos.

Nossos alunos são nossos tesouros, por isso ini-

ciamos uma ‘Caça ao Tesouro’ no início da pande-

mia, quando eles estavam se distanciando das ati-

vidades escolares. Não tivemos férias, pois desde 

o início estabelecemos um atendimento via Goo-

gle Classroom, e selecionamos professores tutores 

para buscar os alunos, por meio de todas as redes 

sociais (Katia).

Cabe destacar que o projeto, ainda vi-

gente, não contou apenas com o esforço da 

equipe escolar, tendo em vista que os es-

tudantes contribuem nessa tarefa, fazendo 

contato com aqueles colegas que não estão 

participando das atividades, sob orienta-

ção do grêmio estudantil. O papel do grê-

mio merece, também, destaque. Kátia rela-

tou que, no contexto da Educação remota, 

foi criado o “grêmio estudantil da pande-

mia”, que realizou ações essenciais, que in-

cluem a produção de lives, vídeos e materiais 

que despertaram a atenção dos estudantes, 

aproximando-os das ações da escola e dos próprios colegas. Cabe explicar 

que a agremiação que havia sido eleita antes da pandemia não conseguiu 

estruturar ações no período emergencial. No entanto, a agremiação que 

se estruturou depois disso cumpriu papel relevante em diversas ações da 

Escola Estadual José Pereira Éboli.
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Figura 21: Nenhum a menos

Mensagem da profa. Katia, mobilizando os alunos para 
buscar colegas que estavam abandonando seus estudos.
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Segundo Kátia, todas essas atividades foram pensadas e executadas 

pelos alunos do novo grêmio, que se organizou frente às demandas que 

surgiram a partir do fechamento das escolas. A correalização dessa prá-

tica pelos alunos do grêmio estudantil demonstra o valor do mesmo em 

estabelecer um diálogo entre discentes e docentes, de modo a tornar a 

escola um espaço mais democrático e compartilhado. Esse novo grêmio, 

portanto, provou que, à medida que estimulamos a colaboração dos alu-

nos na escola e na comunidade escolar, promovemos o protagonismo ju-

venil e fortalecemos a construção de uma cidadania ativa. Um dos alunos 

do grêmio contou:

No começo dessa quarentena, eu não estava muito motivado, porque era a mesma 

rotina de atividades, mas depois de um tempo quis me empenhar mais e pensei 

em deixar tudo mais interessante. Eu me inscrevi e criei projetos junto com os 

professores que pudessem informar e divertir os alunos, para que eles voltas-

sem a participar das aulas, pois eu tinha ficado na mesma situação. Então, me via 

obrigado a fazer algo. (Aluno 3, integrante do grêmio)

Embora os contatos virtuais não tenham a mesma qualidade e intensi-

dade que os presenciais – bem como a Educação remota versus Educação 

presencial –, podem despertar soluções exitosas para o presente contexto. 

No entanto, o professor que se depara com tal situação pode não se con-

vencer da eficácia dessa busca pelos alunos ausentes. Isso porque locali-

zar o aluno não garante sua participação nas atividades propostas. Tra-

ta-se de uma verdade, ainda mais considerando que a crise se prolongou 

e as necessidades aumentaram. Desse modo, não bastou que Kátia iden-

tificasse o problema; foi necessário que encontrasse maneiras para solu-

cionar ou amenizar os seus impactos. 

A saída encontrada por ela foi a flexibilização dos horários de aulas e 

dos prazos para a entrega das atividades, como relata:

Adaptamos os horários de aula pela plataforma e, quando necessário, nos comuni-

camos por WhatsApp. Diversas vezes eles nos mandam dúvidas ou questionamen-

tos à noite, pois é o horário que estão estudando na volta do trabalho, daí na manhã 

seguinte respondemos. Muitos professores trabalham 24 horas por dia, pois en-

tendemos que o importante é que os alunos permaneçam ligados à escola. (Katia)
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Notamos, na afirmação da docente o engajamento dos profissionais da 

escola e também que seus tempos de atividades tiveram que ser alterados 

e reorganizados, por conta do novo contexto educacional. Utilizando os 

períodos destinados ao fazer pedagógico, foi possível entrar em contato 

com cada estudante. Segundo a professora:

[...] isso demanda tempo, mas tem dado resultado! Os alunos estão se sentindo 

cuidados por nós, algo que é importante, nesse período. Cada aluno que passa a 

estar mais presente conosco é uma conquista, e comemoramos muito. Não que-

remos que eles pensem que este ano está perdido (Katia).

Segundo sua avaliação: “Não são todos que participam, mas houve um 

aumento de alunos que entregam as atividades, que nos procuram para tirar 

as dúvidas. Ao meu ver está tendo resultado e isso é gratificante”. Uma aluna 

“resgatada” pela prática relata: 

No início da pandemia foi bem difícil para me adaptar ao ensino remoto, às pla-

taformas de ensino, ao centro de mídias, aos aplicativos. Não é a mesma realida-

de da escola, estar em casa muda a nossa relação com os estudos. Mesmo sendo 

uma boa aluna, eu não queria fazer as atividades, porque não estava chamando 

a minha atenção e porque achava que todos reprovariam esse ano. O trabalho da 

professora Katia com os outros professores nos ajudou a organizar nossa rotina 

de estudos e nos deu ânimo e motivação para realizar as atividades. Nós fomos 

mudando a nossa cabeça. Comecei a fazer com mais vontade, o projeto foi muito 

bom para mim. Foi um ano difícil, mas essas propostas dos professores nos aju-

daram muito (Aluna 4).

Ao ler sobre a experiência de Kátia e de seus companheiros da Escola 

Estadual José Pereira Éboli, aprendemos que é possível fazer a diferen-

ça por meio da organização da equipe escolar e disponibilidade de tempo 

para cuidar dos educandos. A prática concebida naquela escola considera 

a situação vivida por todos e propõe um atendimento que possa ser mo-

tivador e facilitador da permanência do aluno aderente ao projeto escolar, 

ainda que em tempos de crise. Mais que isso, Kátia Murad e seus colegas 

de trabalho colocaram-se à disposição de seus aprendizes que tiveram a 

oportunidade de realizar, em seu tempo, as suas atividades escolares, não 

perdendo o vínculo com a escola.
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Pensando fora da caixa: sucesso de práticas escolares

Fundamentados em Abramovay e Castro (2003) compreendemos que 

evasão escolar apresenta uma possibilidade de retorno. E é exatamente 

por isso que a prática contada por Kátia, de busca ativa pelos alunos, é tão 

importante como instrumento efetivo de combate à evasão. 

Identificadas as causas contextuais de abandono escolar vivenciadas 

na quarentena pelos alunos desta escola, foi preciso agir. Ao estabelecer 

contato com os educandos, foi possível romper com a sensação de ano 

perdido e com o sentimento, por parte dos estudantes, de que não valeria 

a pena empenhar-se para cumprir as atividades acadêmicas. 

A flexibilização de datas de entrega e de horários de atendimento fez 

com que os alunos, mesmo cansados depois da jornada de trabalho, pu-

dessem se motivar e realizar seus estudos. Nesse contexto, a equipe da 

escola mostrou-se eficiente e prestadora de um bom serviço público, ao 

garantir equidade entre os discentes e respeito cidadão a suas diferentes 

maneiras de viver e a suas necessidades particulares. 

Sobre o tema do fracasso escolar, Charlot (2000, p.14) afirma que não 

podemos considerar que existem alunos que fracassam, o que existe, de 

fato, são estudantes em situações de fracasso. Neste sentido, ganha va-

lor a prática da professora, já que a maneira como a escola buscou seus 

“tesouros” permitiu que alguns pudessem se ver em uma conjuntura de 

possível sucesso, mesmo frente aos problemas vividos. 

A ética profissional fez com que docentes, apoiados por discentes do 

grêmio estudantil, se responsabilizassem por encontrar e oferecer con-

dições de estudo, por meio do auxílio mútuo e reconhecessem cada um 

como sujeito autônomo, capaz de solucionar problemas. Ao procurar cada 

educando, mostraram caminhos possíveis para combater o abandono e 

evitar a evasão, ou seja, caminhos poderão ser trilhados novamente, mes-

mo em outros contextos históricos. 
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Neste caderno apresentamos 11 práticas desenvolvidas por docentes 

que, em 2020, um ano de muitas adversidades vividas na Educação, en-

frentaram os desafios e criaram formatos inovadores e potentes de ensinar. 

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, as dificuldades vivenciadas por 

equipes escolares, professores e alunos, deram nova forma a práticas pe-

dagógicas, exigindo um movimento para fazer a Educação acontecer em 

um momento de distanciamento social. 

Neste sentido, cabe explicar que o que se praticou em 2020 não foi Edu-

cação a distância. Isso porque, como explica Arruda (2020, p. 265):

Atender, por meio de tecnologias digitais, alunos afetados pelo fechamento das 

escolas, não é a mesma coisa que implantar Educação a Distância, ainda que tec-

nicamente e conceitualmente refira-se à mediação do ensino e da aprendizagem 

por meio de tecnologias. A EaD envolve planejamento anterior, consideração so-

bre perfil de aluno e docente, desenvolvimento a médio e longo prazo de estra-

tégias de ensino e aprendizagem que levem em consideração as dimensões sín-

cronas e assíncronas da EaD, envolve a participação de diferentes profissionais 

para o desenvolvimento de produtos que tenham, além da qualidade pedagógica, 

qualidade estética que é elaborada por profissionais que apoiam o professor na 

edição de materiais diversos... 

Ou ainda, segundo Martins e Almeida (2020, p. 21):

A partir do nosso olhar como educadoras e atentas aos movimentos contemporâ-

neos ciberculturais e educacionais, buscamos refletir a respeito de como a edu-

cação brasileira está se ressignificando ao longo do distanciamento social físico 

Professores que 
fazem a diferença no 
ensino emergencial
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forçado pela Covid-19. Sendo assim, optamos por nomear o que está sendo fei-

to, hoje, de ensino remoto, não educação a distância. A educação a distância de 

qualidade possui metodologias próprias de ensino e aprendizagem que não estão 

sendo consideradas no momento. O que nós observamos em nossas pesquisas a 

respeito da educação no momento atual é a transposição didática emergencial da 

educação presencial tradicional para as redes. 

Feita essa ressalva e diferenciada a Educação remota da Educação a 

distância (EaD), vemos que o que está sendo praticado de maneira emer-

gencial por boa parte das escolas públicas brasileiras foi a resposta pos-

sível, diante do contexto da pandemia. O ensino emergencial remoto im-

plementado nas escolas não responde a todas essas questões, no entanto, 

mediante o inesperado e ao prolongamento de uma crise sanitária, po-

de-se dizer que esses e outros milhares de docentes fizeram muito, bus-

cando caminhos próprios a partir de seus conhecimentos. 

Na situação de fechamento das escolas, os educadores esforçaram-

-se, e ainda se esforçam para oferecer condições para que os alunos não 

ficassem isolados e sem atenção. Apesar dos inúmeros problemas, vimos 

emergir práticas bastante interessantes, motivadoras e exitosas. 

Nelas pudemos observar soluções para o engajamento de toda a co-

munidade escolar atentando para questões do desenvolvimento humano, 

mediando problemas pedagógicos e protagonizando processos de ensino.

A união de escola, família e estudantes, o apoio da coordenação pe-

dagógica ao empenho dos docentes, o compartilhar de preocupações de 

professores e familiares e o empenho de alunos no suporte de seus cole-

gas ampliaram as possibilidades formativas. Então, o que fica evidenciado 

por essa publicação é que tudo isso foi fundamental para nos mantermos 

firmes e para manter a Educação viva, ainda que remota. 

O uso das tecnologias de comunicação, obviamente, foi muito impor-

tante. As práticas contam sobre o uso de aplicativos, videoconferências, 

redes sociais, vídeos e rádio. No entanto, foram as pessoas que fizeram 

a comunicação acontecer, visto que os educadores se disponibilizaram a 

aprender sobre novas formas de se comunicar com seus alunos, demons-

trando velocidade e efetividade na transformação de sua prática. Demons-

traram, também, que com autonomia e apoio são capazes de fazer gran-

des adaptações e mudanças em sua atuação cotidiana. 
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As práticas descritas fazem ver que, na pandemia, a troca de saberes 

motivou encontros, compartilhamentos, reflexões e escancarou a falta 

que nos faz estar juntos, trabalhando coletivamente. Além disso, algu-

mas experiências mostraram a possibilidade de se aprender para além do 

espaço das escolas, de modo a ressignificar materiais do uso cotidiano e 

espaços das casas dos alunos. 

Por fim, ficou claro que a Educação não pode deixar ninguém para 

trás. Então, professores tiveram que estabelecer formas afetivas de con-

tato com alunos com deficiência e também buscar ativamente crianças 

que não tinham acesso a tecnologias e jovens que tiveram que assumir 

postos de trabalho no contexto da crise econômica. Em suma, fizeram de 

tudo para criar estruturas para uma Educação democrática e inclusiva. 

Em suma, o analógico e o digital, a escrita e o audiovisual, o novo e o 

velho caminharam lado a lado nesse período de Educação remota, esta-

belecendo ensino e promovendo aprendizagens. 

As práticas presentes neste livro não se pretendem generalizáveis. Sua 

força deriva do pensar sobre as especificidades de seus contextos e as 

subjetividades de seus alunos. Entendemos que, em geral, são reflexões 

para usos futuros, uma vez que podem (e devem) ser adaptadas a dife-

rentes realidades. É com esse espírito que finalizamos este caderno, com 

a perspectiva de que cada educador leitor possa, a partir e com ele, ade-

quar, combinar, compor e criar suas próprias práticas do ensinar, focando 

sempre nas possibilidades de desdobramento do aprender. 
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