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Apresentação 
 

Os organizadores 

 

 

Pensar, lutar, adiar e sonhar são elementos que compõem uma uto-

pia. Ela é o ato de sonhar desperto e que permite, que da angústia e do 

desejo, surja a esperança de um mundo refeito. Ernst Bloch em seu texto 

“O Princípio da Esperança”, escrito em 2005, propõe uma utopia concreta 

adversa ao senso comum da utopia como abstração. Uma utopia como 

produto da imaginação social, criadora, subversiva, construtiva, com força 

antecipadora e anunciadora de um futuro que é emancipação, com ideais 

de igualdade, dignidade, fraternidade e liberdade.  

Nessa utopia que cria, subverte, constrói e anuncia a emancipação, é 

que os trabalhos presentes neste primeiro volume da Coleção “Educação e 

trabalho, utopias possíveis nos espaços da EPT” registram o pensar sobre 

a educação e o mundo do trabalho. Logo, os leitores encontrarão nos capí-

tulos, aqui reunidos, o resultado de discussões em sala e aula e produções 

técnicas e científicas pensadas e elaboradas por discentes e docentes do 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT 

IF Goiano – resultados da utopia de projetar, transformar e agir na e pela 

educação profissional e tecnológica. 

Nesse sentido, a coletânea contempla o uso de Tecnologias de Infor-

mação e Comunicação como apoio às práticas de aula na formação 

profissionalizante de nível técnico; a política de assistência estudantil e 

suas implicações na permanência dos estudantes; o uso dos objetos de 

aprendizagem no processo de ensino; as propostas de ensino baseada na 

resolução de problemas envolvendo medidas de superfícies; a evasão 
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escolar, permanência e êxito no processo de ensino-aprendizagem no Ins-

tituto Federal Goiano; o produto educacional e seus impactos na formação 

de jovens para/no mundo do trabalho; a construção de jogos lúdicos no 

trabalho com os conceitos de pesquisa científica e o pensamento de Paulo 

Freire e as possibilidades de uma educação emancipadora no sistema pri-

sional. 

Agradecemos a todos os envolvidos nesse processo, alunos, egressos 

e professores do ProfEPT e especialmente ao Instituto Federal Goiano, que 

funcionou utopicamente como o vento que areja as ideias sobre o presente 

e permitiu imaginar outras possibilidades, como esta, que acreditamos, 

provocará reflexões sobre o ensino, o fazer pedagógico e a pesquisa. 

Boa leitura!  

 



 
 
 

Prefácio 
 

Francisco das Chagas Silva Souza 1 

 

 

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a soci-

edade muda”2 

 

Fui gentilmente convidado para prefaciar a obra Educação e traba-

lho, utopias possíveis nos espaços da EPT: produtos educacionais, 

sujeitos e aproximações em ambientes sociais, fruto de pesquisas de 

docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Educação Profis-

sional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Goiano (IF Goiano), uma das quarenta Instituições Associa-

das desse Programa. 

Senti-me honrado e lisonjeado com o convite, pois não é para “qual-

quer um” que fazemos tal chamado e, não sendo eu uma das “estrelas” da 

grande constelação que faz a ciência no Brasil, fiquei sem saber como ini-

ciar um texto tão importante. Após a leitura das sínteses dos capítulos, 

resolvi iniciar esse trabalho com uma homenagem ao educador Paulo 

Freire, Patrono da Educação Brasileira e um dos nomes mais citados no 

mundo quando o tema é educação, e que, infelizmente, no nosso país, vem 

sendo “demonizado”, defenestrado pela extrema direita que tomou de as-

salto o poder no Brasil desde 2016. 

Aparentemente, a frase que abre esse prefácio diz o óbvio, visto que 

nunca se falou tanto na importância da educação, para muitos, um “inves-

timento”, como encontramos muitas vezes nos discursos políticos, nas 

 
1 ProfEPT/IFRN 

2 FREIRE, P. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Editora UNESP, 2000. 



12 | Educação e trabalho, utopias possíveis nos espaços da EPT, volume 1 

 

inscrições em eventos e aquisições de cursos de capacitação. Todavia, a 

afirmação de Paulo Freire não é nenhum clichê e nos obriga a uma refle-

xão: que mudanças queremos a partir da educação? Que tipo de sociedade 

queremos construir? Ou ainda, que educação queremos?  

A resposta, para mim, é dada no parágrafo seguinte à afirmação feita 

pelo educador na obra “Pedagogia da Indignação”: “Se a nossa opção é 

progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não 

da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e 

não com a sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente 

a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que fize-

mos e o que fazemos” (FREIRE, 2000, p. 67, grifo meu). 

Não podemos simplesmente nos ancorar na repetição de frases feitas 

como tem sido comum; precisamos ir além, construir a utopia e reduzir a 

distância entre a teoria e a prática, entre a formação humanística e a vol-

tada para o trabalho. Eis o grande desafio: a combinação contraditória de 

“medo e ousadia”3 necessária ao exercício diário da docência em um país 

onde os professores estão na berlinda4, temerosos do que pode lhes acon-

tecer por contestar a ordem vigente e, por isso, serem apontados como 

"doutrinadores" de crianças e jovens.  

Nesse cenário de resistência, a Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT) se apresenta como um dos espaços de contra-hegemonia, ao pro-

porcionar, por meio do ProfEPT, uma formação a partir dos eixos trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura. Evidentemente, nas instituições que com-

põem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

como em quaisquer espaços de educação formal, as políticas de currículo 

estão em uma constante disputa desde a sua elaboração até o contexto em 

 
3 FREIRE, P.; SHOR, I. Medo e ousadia: O cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

4 SOUZA, F. C. S.; SILVA, J. F.; LEITE, M. C. S. N. C. Escolas e professores na berlinda: a extrema direita e o Programa 
Escola Sem Partido. Labor, Fortaleza, v. 1, n. 22, p. 114-130, 2019. DOI: https://doi.org/10.29148/labor.v1i22.44040 
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que são praticadas, como nos ensinam Stephen Ball e Richard Bowe a par-

tir da abordagem do ciclo de políticas5.  

Desse modo, não é difícil vermos confrontos de ideias e de propostas 

sobre o que é e para que serve a EPT. De um lado, encontramos aqueles 

que compreendem a formação para o trabalho como etapa necessária para 

constituição do ser humano, visto que somos o que somos pelas nossas 

ações e mediações sobre e com a natureza. “O que homem é, é-o pelo tra-

balho. A essência do homem é um feito humano” nos diz Saviani6.  

A contrapelo da concepção de trabalho como princípio educativo, te-

mos os defensores de uma formação pragmática para o trabalho, restrito 

apenas à oportunidade de se inserir no mercado e satisfazer as demandas 

deste, visto que, diariamente as empresas exigem mais qualificação, tor-

nando o trabalhador culpado pelo fato de estar desempregado.  

Felizmente, a obra Educação e trabalho, utopias possíveis nos es-

paços da EPT: produtos educacionais, sujeitos e aproximações em 

ambientes sociais, parece seguir pelo caminho oposto às determinações 

do mercado ao apresentar, nos seus oito capítulos, alternativas para a in-

clusão social e metodologias para o ensino na EPT. É a partir desses dois 

eixos (inclusão e processos de ensino-aprendizagem) que destacarei a im-

portância da obra que tenho o prazer de prefaciar. 

Num primeiro grupo, damos realce aos textos que têm como foco po-

líticas de assistência aos estudantes de modo a lhes permitir a 

permanência e o êxito nos cursos técnicos de nível médio nos campi do IF 

Goiano. São políticas que permitem a manutenção de alunos carentes na 

escola, trazendo, como efeito, a redução da evasão escolar, um dos maiores 

 
5 MAINARDES, J. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de políticas educacionais. 
Educação e Sociedade, Campinas, v. 27, n. 94, p. 47-69, jan./abr. 2006. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/es/v27n94/a03v27n94.pdf Acesso em: 13 fev. 2021. 

6 SAVIANI, D. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de Educação, Rio de 
Janeiro, v. 12, n. 34, p. 152-180, jan./abr. 2007. 
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problemas enfrentados na educação brasileira, como mostram as estatís-

ticas. Ainda com relação à inclusão, chama a atenção dois capítulos que 

tratam de educação em espaços não convencionais de ensino: o Programa 

Jovem Aprendiz, desenvolvido em um Centro de Referência de Assistência 

Social (Cras) em um município goiano proporcionando aos jovens em vul-

nerabilidade social a ir além do que a sociedade lhe reservou; e a educação 

no cárcere, destinando aos sujeitos privados de liberdade o direito a pro-

gredir na vida e a se inserir socialmente após à saída da penitenciária, 

apesar do estigma de ex-presidiários que os acompanhará ao longo de suas 

vidas. 

Noutro grupo, percebe-se a preocupação dos autores em trazer, para 

o espaço da sala de aula, métodos de ensino-aprendizagem inovadores 

apesar de alguns existirem há alguns anos, mas serem pouco usados pelos 

docentes. Nesse sentido, são enfatizadas as chamadas Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação, os jogos, e as metodologias ativas e de re-

solução de problemas. O objetivo é desenvolver nos alunos a facilidade e o 

gosto pela aprendizagem, superando métodos tradicionais, alguns destes 

baseados no que Freire chamou de “educação bancária”7.  

Por fim, felicito os corpos docente discente do ProfEPT do IF Goiano 

e os autores e autoras dos capítulos dessa obra pela dedicação à EPT, um 

campo que ainda carece de muitas atenções.  

Concluo novamente com uma citação de Paulo Freire. Num trecho da 

“Pedagogia do Oprimido”, após comentar a necessidade de rompermos 

com a educação bancária, o educador pernambucano sabiamente nos en-

sina que as ações não devem ser apenas uma diligência, um ato, um 

exercício, mas uma atividade que vá além disso e busque a transformação 

social e a superação da opressão: “[...] se o momento já é o da ação, esta 

 
7 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. 
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se fará autêntica práxis se o saber dela resultante se faz objeto da reflexão 

crítica. [...] A não ser assim, a ação é puro ativismo”. 

 

Mossoró-RN, 13 de fevereiro de 2021. 

 



 
 
 

1 
 

Política de assistência estudantil no IF Goiano Campus-
Morrinhos: implicações na permanência dos estudantes 

 
Sidineya Aires de Medeiros 1 

Sangelita Miranda Franco Mariano 2 
Marcos Moraes Sousa 3 

 
 
1 Elementos introdutórios 
 

Este capítulo aborda a discussão dos resultados de uma pesquisa de 

mestrado realizada no âmbito do Programa de Pós-graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica e trata das políticas de assistência 

estudantil desenvolvidas no âmbito do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Morrinhos. A referida investigação 

objetivou analisar os impactos da Política de Assistência Estudantil (PAE) 

e as implicações do desenvolvimento dessa política no processo de 

permanência e êxito dos discentes dos cursos técnicos de nível médio dessa 

instituição.   

As ações de assistência estudantil implementadas no IF Goiano 

decorrem do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), cuja 

finalidade é contribuir para a permanência dos estudantes nas Instituições 

Federais de Ensino (IFEs). Sob esse viés, o PNAES pode ser considerado 

um avanço nas políticas de assistência estudantil, haja vista que além de 

viabilizar auxílio para alunos em situação de vulnerabilidade social, propõe 

 
1 Licenciada em Pedagogia e doutora em Educação. Docente permanente do Mestrado Profissional em Educação 
Profissional e Tecnológica no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Goiano 

2 Bacharela em Serviço Social e mestra em Educação Profissional e Tecnológica.  Servidora técnico-administrativa do 
IF Goiano – Campus Morrinhos. 

3 Bacharel em Administração e doutor em Administração. Docente permanente do Mestrado Profissional em 
Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Goiano e do Programa de Pós-
Graduação em Administração da Universidade Federal de Goiás- PPGADM-UFG. 
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a implantação e gerenciamento de ações de permanência de todos os 

estudantes na instituição. 

No âmbito educacional, as desigualdades sociais acarretam prejuízos 

àqueles que necessitam inserir-se precocemente, e sem formação, ao 

mundo do trabalho, para desde cedo colaborar com o sustento da família. 

Saviani (2003) destaca que os filhos da classe trabalhadora têm 

necessidade, antes mesmo de completar a maioridade, de ingressar no 

mundo do trabalho, com objetivo de complementar a renda da família e, 

em algumas situações, para autossustentação. 

Essa situação provoca, como consequência, altos índices de evasão, 

principalmente no ensino médio, fase em que os estudantes necessitam ou 

acreditam estarem em idade para entrar no mercado de trabalho, 

resultando em um grande problema na educação brasileira, 

principalmente na rede pública de ensino. Um agravante para esse 

problema é o fato de que a evasão escolar possui causas complexas e de 

difícil identificação.  

Nessa perspectiva, percebe-se a complexidade do problema, pois, 

além de envolver o estudante, a família, os professores e toda a 

comunidade escolar, abarcam também questões que envolvem os aspectos 

econômicos, sociais, políticos, culturais e educativos. Diante disso, a escola 

representa a principal oportunidade para superar as limitações impostas.  

Para tanto, é necessário a permanência do estudante na escola. 

Especificamente em relação à educação brasileira, “[...] as condições de 

acesso e de permanência do estudante na escola e, particularmente, na 

escola técnica, são definidas em grande medida pela política educacional 

voltada a essa modalidade de ensino e a sua relação com o ensino de nível 

médio”. (DORE; LÜSCHER, 2011, p. 778). 

Estudos sobre o assunto destacam a importância da prevenção e 

identificação precoce do problema e o acompanhamento individual dos 
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estudantes que estão em situação de risco de evasão e/ou retenção. Diante 

disso, é necessário criar estratégias objetivando combater esses problemas 

ou ao menos minimizá-los. Pois, como afirma Saviani (2003), os evadidos 

da escola seguem, sem nenhuma qualificação profissional e com 

baixíssima escolaridade, engrossando as fileiras do trabalho simples, ou 

seja, aquele tipo de trabalho que não exige escolarização, provocando o 

ingresso prematuro, e sem formação, no mundo do trabalho, e ainda 

contribuindo fortemente para a valorização do capital. 

De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), há no Brasil, em situação de desemprego, 

“cerca de 33 milhões de jovens com idade entre 15 e 24 anos, o que 

corresponde a mais de 17% da população.” (IPEA, 2018). Muitas vezes há 

postos de trabalho vagos e falta mão-de-obra qualificada, como é o caso da 

área de tecnologia, que segundo Scheller e Scaramuzzo (2019), pelo menos 

metade dos 70 mil empregos que devem ser criados em Tecnologia da 

Informação (TI) por ano, até 2024, podem não ser preenchidos, mesmo 

tendo 13,4 milhões de brasileiros desempregados. Dados como esses 

reforçam a necessidade de uma formação educacional básica que tenha o 

trabalho como princípio educativo “[...] o papel fundamental da escola de 

nível médio será, então, o de recuperar essa relação entre o conhecimento 

e a prática do trabalho.” (SAVIANI, 2007, p.160). 

Quando se trata do ensino médio integrado, além da necessidade de 

integralização curricular, percebe-se a importância da implementação de 

programas de assistência estudantil, pois a forma de ensino articulada 

entre educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio, exige 

dos estudantes dedicação em tempo integral, o que impede ou dificulta a 

conciliação entre os estudos e a empregabilidade.  

Diante disso, uma das estratégias criadas em âmbito federal foi a 

instituição do Programa Nacional de Assistência Estudantil, pela Portaria 
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Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007. Este é direcionado para os 

estudantes de cursos de graduação presenciais das Instituições Federais de 

Ensino (IFEs), tendo sido implementado a partir do ano de 2008 e 

regulamentado por meio do Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010. O 

programa traz um conjunto de ações que visam a permanência e êxito na 

perspectiva de melhoria do desempenho escolar, produção de 

conhecimento, qualidade de vida e inclusão social. Embora esse ato 

normativo apresente em sua literalidade apenas os estudantes de cursos 

superiores, é legal o desenvolvimento de suas ações nos cursos técnicos de 

nível médio das referidas insituições. 

 
2 Percurso metodológico 
 

A pesquisa realizada pautou-se na abordagem qualitativa e 

configurou-se como um estudo de caso, que de acordo com Yin (2010, p. 

37-38) representa “um estudo empírico que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente evidentes [...]”. Portanto, trata-se de um estudo de caso, 

envolvendo os discentes dos três cursos técnicos integrados ao ensino 

médio do IF Goiano campus Morrinhos, os quais são: Técnico em 

Agropecuária, Técnico em Alimentos e Técnico em Informática. 

 Assim, com o intuito de alcançar o objetivo proposto, foram 

aplicadas entrevistas e questionários como instrumentos para obtenção de 

informações dos participantes da investigação. Os sujeitos da pesquisa 

foram: gestores anteriores (2 Diretores gerais, 1 Diretora de ensino, 1 

Coordenador da assistência estudantil), gestores atuais (Diretora de 

Ensino, Coordenador dos Cursos Técnicos, Coordenador da Assistência 

Estudantil e a Coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico) e 87 

estudantes.  
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Para conhecer o perfil dos estudantes, participantes deste estudo, foi 

destinado a eles um questionário contendo 21 perguntas, sendo 19 

fechadas e 2 abertas, abordando questões socioeconômicas e relacionadas 

à PAE. Esse questionário foi entregue impresso, buscando, desta forma, 

facilitar e alcançar o máximo de participantes. Ainda como forma de 

coletar os dados, recorreu-se às entrevistas com a intenção de permitir que 

os sujeitos expressassem seus conhecimentos, percepções e sentimentos 

com relação ao objeto de estudo. Para este trabalho, foi utilizada a 

entrevista semiestruturada. 

A fim de delimitar a pesquisa, optou-se por um recorte temporal, 

sendo realizada com os alunos matriculados nos primeiros e segundos 

anos dos três cursos técnicos integrados ao ensino médio do ano de 2019. 

Sendo assim, a pesquisa aconteceu em nove turmas. Sendo duas turmas 

de primeiro ano e duas turmas de segundo ano, no curso técnico em 

Informática. No curso Técnico em Agropecuária, duas turmas de primeiro 

ano e uma turma de segundo ano. No curso Técnico em Alimentos, uma 

turma de primeiro ano e uma turma de segundo ano. Destaca-se que a 

participação dos discentes ocorreu respectivamente nesses moldes: 42 do 

curso Técnico em Agropecuária; 16 do curso Técnico em Alimentos e 29 

do curso Técnico em Informática. 

Quanto aos procedimentos utilizados para análise dos dados, foi 

utilizada a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2016), que prevê três 

etapas principais: a primeira, a pré-análise; a segunda, a exploração do 

material; e, a terceira, o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. Inicialmente, na pré-análise foram selecionados, livros, 

teses, dissertações, legislações, arquivos da secretaria de registro escolar 

da instituição, artigos científicos impressos e digitais, relacionados à EPT 

e ao Pnaes.  A segunda etapa constituiu-se da exploração do material que 
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de acordo com Bardin, (2016) é a aplicação sistemática das decisões 

tomadas.   

E por fim, na terceira etapa, a que diz respeito ao tratamento e 

interpretação dos resultados, foi utilizada a categorização a partir dos 

formulários de transferência encontrados na secretaria e das respostas 

obtidas pelos questionários e entrevistas desenvolvidos com os 

participantes.  

 
3 Política de Assistência Estudantil no âmbito do IF Goiano e no Campus 
Morrinhos a partir da implementação do Pnaes 
 

A Política de Assistência Estudantil (PAE) está presente na educação 

profissional desde sua criação e possui uma origem assistencialista, que 

vem desde a criação do Colégio das Fábricas, no início do século XIX. Esse 

entendimento permanece enraizado na atual sociedade capitalista 

brasileira. No entanto, estudiosos da educação vêm ao longo dos anos 

travando uma disputa política e teórica com as forças conservadoras, 

sempre objetivando a superação do dualismo da educação brasileira. Para 

tanto, a PAE não deve ser vista como uma ajuda nas necessidades básicas, 

mas como ponte para emancipação do sujeito e um viés promotor da 

redução das desigualdades de oportunidades no ambiente escolar. 

Cavalheiro (2013) aponta em sua pesquisa que “a maioria dos 

Institutos Federais se refere à Assistência Estudantil considerando três 

principais aspectos: a) consideram-na uma política social; b) almejam a 

universalidade de suas ações; e c) fazem uma interface com a assistência 

social.” (CAVALHEIRO, 2013, p.27). Ainda sobre esse último aspecto, é 

preciso destacar que é um equívoco relacioná-la a assistência social, que é 

uma das políticas públicas asseguradas pela Constituição Federal de 1988 

em seu Art. 194, a qual compõe a Seguridade Social. Esta “compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 
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sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social.” (BRASIL, 1988, p. 60). Esse 

entendimento transforma a Assistência Estudantil em uma política de 

combate à pobreza, apesar de não ser esse o objetivo da assistência 

estudantil. Ela visa a permanência e êxito na perspectiva de melhoria do 

desempenho escolar, produção de conhecimento, qualidade de vida e 

inclusão social. 

Sob esse viés, a PAE consiste em um direito social e de cidadania, 

estruturada em bases legais e caracterizada como dever do Estado. A 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 206 e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº 9.394/96, no art. 3º discorrem sobre a igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola. Para que isso seja 

posto em prática são necessárias políticas públicas voltadas para este fim. 

Uma efetiva PAE pode ser determinante para que a trajetória dos 

estudantes não seja interrompida. 

A Política de Assistência Estudantil (PAE) deve ser entendida como 

um direito social, com vistas à formação plena, inclusão social, produção 

de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e o bem-estar 

biopsicossocial. Para dar suporte aos campi, no âmbito do Instituto Federal 

Goiano, foi criada, na Reitoria, a Diretoria de Assistência Estudantil (DAE). 

No campus Morrinhos, esta política está presente desde sua origem, 

quando ainda era escola Agrotécnica Federal de Urutaí, Unidade 

Descentralizada de Morrinhos (UNED). Tendo como base as entrevistas 

realizadas com os primeiros gestores da escola, percebe-se a existência de 

ações de assistência aos educandos, no entanto, em comparação ao Pnaes, 

à época, as áreas que havia algum tipo de ação eram bem restritas. De 

acordo com o primeiro diretor geral da então Escola Agrotécnica, essas 

ações eram voltadas para moradia, alimentação e apoio pedagógico. 
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Porém, alimentação e moradia eram oferecidas apenas aos alunos 

residentes. 

Como citado anteriormente, Política de Assistência Estudantil (PAE) 

do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) possui na Reitoria, a Diretoria de 

Assistência Estudantil (DAE), criada para dar suporte aos campi do IF 

Goiano em tudo que estiver relacionado à PAE. Ela é composta por dois 

professores e três servidores técnico-administrativos em educação, sendo 

um assistente em administração, um tradutor intérprete de linguagem de 

sinais e um fonoaudiólogo. Essa equipe auxilia os campi na implantação 

das ações provenientes da política de assistência estudantil, após serem 

aprovadas pelo Conselho Superior da Instituição.  

Os Institutos Federais implementam as suas próprias ações de 

assistência estudantil, de acordo com a autonomia que possuem, dada a 

condição de autarquia federal, desde que sejam desenvolvidas observando 

as áreas de atendimento do Pnaes, compreendidas por: moradia 

estudantil; alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; 

cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Sendo assim, o IF 

Goiano recebe recursos da União e esses recursos são distribuídos aos 

campi proporcionalmente ao número de alunos matriculados.  

No campus Morrinhos, a PAE é regida pela Unidade de Assistência 

Estudantil (UAE), setor ligado à Diretoria de Ensino no campus e à 

Diretoria de Assistência Estudantil da Reitoria. A UAE busca não apenas 

viabilizar auxílios para alunos em situação de vulnerabilidade social, mas 

propor, implantar e coordenar ações de permanência de todos os alunos 

matriculados, independente de idade e nível de ensino. Diante disso, a 

implementação do Pnaes nos institutos e universidades federais pode ser 

considerada um avanço nas políticas de assistência estudantil. 
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Para as áreas de transporte e moradia no campus Morrinhos foram 

criadas as seguintes ações: Residência Estudantil; Auxílio Moradia; Auxílio 

Transporte Intermunicipal e Auxílio Transporte Municipal. Para terem 

acesso a essas ações, os estudantes precisam se inscrever nos processos 

seletivos, por meio dos editais que são publicados anualmente. Em 

conjunto às ações do Pnaes, para enfrentar o problema da evasão, o IF 

Goiano conta com o Plano Estratégico de Permanência e Êxito (PEPE), cujo 

objetivo é “[...] promover, por meio de ações sistêmicas e locais 

articuladas, a permanência e o êxito dos estudantes à luz do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI)”. (IF GOIANO, 2020). 

Entre as principais ações desenvolvidas destaca-se a elaboração de 

um formulário para uso da secretaria. Nesse documento, o estudante ou 

seu responsável, em caso de aluno menor de idade, deverá indicar o 

motivo da sua saída, seja por transferência, por trancamento de matrícula 

ou até mesmo por desistência. Outra ação realizada pelas comissões locais 

é a aplicação de um questionário com todos os estudantes para 

diagnosticar os principais fatores de evasão e retenção tanto nos cursos 

técnicos de nível médio, quanto nos cursos superiores, na modalidade 

presencial e a distância, a fim de apontar ações pedagógicas e 

administrativas de superação que visem o monitoramento e a diminuição 

das taxas de evasão e retenção. 

 
4 A percepção dos participantes: (des)caminhos sobre a Assistência 
Estudantil 
 

Os estudantes são a razão de a instituição escolar existir e 

constituem-se como os participantes, que de forma efetiva, são 

diretamente impactados pelo objeto dessa pesquisa, qual seja a Política de 

Assistência Estudantil. Nesse sentido, vale ressaltar que o questionário, um 

dos instrumentoss de pesquisa utilizados, apresentou duas perguntas 
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abertas. Uma dessas questões indagava sobre o desejo dos estudantes de 

acrescentar outros comentários, de falar algo que não havia sido 

perguntando. No entanto, essa questão não obteve número significativo 

de respostas. Esse fato demonstra o quanto há a necessidade de incentivar 

e formar esses estudantes para que tenham voz na sociedade. 

A outra questão proposta questionou quais os principais desafios 

encontrados, enquanto aluno do Ensino Médio Integrado, no IF Goiano 

campus Morrinhos. As respostas foram categorizadas e os principais 

desafios são: 35% carga horária, disciplinas e conteúdos extensos; 23% 

cansaço/adaptação; 22% custo com o transporte; 7% Alimentação; 2% 

morar longe da família e 11% não responderam à questão.    

Diante dessa realidade, percebe-se a necessidade de intensificar as 

estratégias para auxiliar esses estudantes, não apenas no sentido 

financeiro, mas dialogando e colaborando na organização dos estudos. 

Pois, o aluno deixa muitos sinais antes da evasão e é função do grupo 

gestor, juntamente com toda a comunidade escolar e famíliar, 

identificarem esses sinais e criarem projetos objetivando minimizar a 

retenção e evasão nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. 

Corrobora com esse pensamento Dore e Lüscher (2011, p. 776) quando 

afirmam que “a evasão é influenciada por um conjunto de fatores que se 

relacionam tanto ao estudante e à sua família quanto à escola e à 

comunidade em que vive.” Nessa perspectiva percebe-se a complexidade 

do problema, pois além de envolver o estudante, a família, os professores 

e toda a comunidade escolar, abarca também [...] questões econômicas, 

sociais, políticas, culturais e educativas, [...].” (DORE; LÜSCHER, 2011, p. 

778). 

É importante lembrar que, neste estudo, quando se reporta à evasão, 

refere-se não somente àquele estudante que abandona a escola 

completamente, mas àqueles que abandonam o ensino médio integrado e 
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vão para um curso regular de ensino médio e muitas vezes em período 

noturno, para dessa forma conseguirem conciliar o estudo com um 

emprego formal. 

Nesse contexto foi criado o Pnaes, programa que possui a função de 

democratizar as condições de permanência dos jovens na escola até a 

conclusão dos estudos. Porém, esta análise traz evidências de que as ações 

implementadas não estão sendo suficientes. Percebe-se a necessidade de 

ampliar as vagas nos editais e os valores dos auxílios, principalmente o 

auxílio transporte, que apresentou elevado número de motivos para 

transferência. 

Quanto às residências estudantis do campus, são destinadas apenas 

a estudantes do sexo masculino. Atualmente são disponibilizadas 23 vagas 

entre alunos dos cursos superiores e técnicos. Esse é o benefício de 

assistência estudantil mais antigo da instituição, havia também 

alimentação para os estudantes residentes. Para os demais estudantes, no 

ano 2000, quando começou a servir almoço, era cobrada uma pequena 

taxa, o que foi constatado por meio de entrevista realizada com um ex-

coordenador da assistência estudantil da então Escola Agrotécnica Federal 

de Urutaí - Uned Morrinhos. Segundo esse servidor, naquela época, os 

estudantes que moravam na escola, eram alunos dos cursos: Técnico 

Agrícola, Técnico em Agropecuária e Técnico em Zootecnia. “A presença 

deles era importante para cuidarem da plantação e dos animais, realidade 

diferente dos dias atuais” (Entrevistado 01, 2019). 

Diante dessa fala, percebe-se que àquela época não havia 

impedimento de utilização de alunos como mão-de-obra, realidade 

diferente da vivenciada nos cursos técnicos atuais, pois houve muitas 

mudanças nas últimas décadas. Entre elas, a criação do Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

elenca no seu capítulo V uma série de artigos, impedindo que esses 

about:blank
about:blank
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procedimentos adotados pelas escolas agrícolas permanecessem. Essas 

mudanças interferiram na relação teoria e prática, visto que essas duas 

dimensões devem estar associadas, uma complementando a outra e a 

vivência que os estudantes tinham possibilitava isso. 

Somente a partir do ano de 2016, a área de moradia do Pnaes foi 

destinada a estudantes do sexo feminino. Pois, algumas estudantes 

questionaram a ausência e demandavam residência estudantil para elas. 

Diante disso, foi criada uma nova ação voltada para essas estudantes. Foi 

criado o auxílio moradia para o pagamento de aluguel de imóvel na cidade, 

que atualmente conta com 11 benefícios, no valor de R$ 400,00. 

O fato de não residir estudantes do sexo feminino no campus é para 

que não haja alunos e alunas convivendo nas residências estudantis, pois, 

de acordo com o atual coordenador da assistência estudantil, não há 

servidor disponível para estar presente o tempo necessário com esses 

estudantes. Por isso, em contrapartida, foi criado o auxílio moradia. Outro 

questionamento relevante foi acerca da divulgação do Pnaes, quando foi 

perguntado aos estudantes se eles conhecem o programa, 68% 

responderam que não conhecem e 32% responderam que conhecem. No 

entanto, os que conhecem, acreditavam que as ações eram somente 

aquelas publicadas em editais. Constata-se, portanto a importância e a 

necessidade da divulgação das 10 áreas preconizadas no Decreto nº 7.234 

de 19 de julho de 2010. 

A seguir, é descrito como se constitui a Política de Assistência 

Estudantil no Campus Morrinhos sob a ótica da Assistência Estudantil e 

da Comissão de Permanência e Êxito. A primeira entrevista 

semiestruturada foi realizada com a coordenação de assistência estudantil 

e alguns pontos merecem atenção. O primeiro é relativo à participação e 

periodicidade com que ocorrem as reuniões referentes à Política de 

Assistência Estudantil (PAE). Quando foi indagado ao coordenador se ele 
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participa de reuniões e ou decisões a respeito da Política de Assistência 

Estudantil (PAE) e com que frequência essas reuniões acontecem, obteve-

se o sequinte esclarecimento: 

 

Sim, em reuniões esparsas, em encontros informais e mediante troca de cor-

respondência, os servidores da Assistência Estudantil e os gestores buscam 

encontrar os melhores mecanismos para atender as necessidades dos estudan-

tes de acordo com as possibilidades conforme a Política de Assistência 

Estudantil do IF Goiano. (Entrevistado 03, 2019). 

 

Infere-se que reuniões esparsas são aquelas que não acontecem com 

frequência no decorrer do ano letivo e os diálogos necessários às questões 

que envolvem a política de assistência estudantil, são realizados por e-

mail. É o que foi compreendido, quando ele menciona: “mediante troca de 

correspondência”. Ao lançar luz sobre o contexto apresentado, depreende-

se que não há um planejamento efetivo no que tange à sistematização das 

reuniões, além disso, ao tomar essas atividades como espaço-tempo de 

encontros informais, fica evidente o caráter periférico ocupado pela 

comissão na condução, decisão e acompanhamento da Política de 

Assistência Estudantil no campus. 

Ao ser questionado sobre os recursos destinados à PAE e se estes 

atendem à demanda, a resposta foi: 

 

Sim. No entanto, é importante considerar que as ações implementadas são 

postas em prática conforme a disponibilidade financeira e orçamentária. Não 

é realizado um estudo que possa levantar a real demanda da instituição. (En-

trevistado 03, 2019). 

 

Embora a resposta do entrevistado tenha sido “sim”, foi identificada 

certa contradição, revelada pelos motivos apresentados no momento do 

pedido de transferência, registrados em formulários na secretaria de 
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registros escolares. Pois, esses motivos estão relacionados a questões 

financeiras, principalmente à dificuldade em custear o transporte. 

Em relação à gestão participativa, foi questionado como é a 

participação da comunidade (pais, alunos, docentes e servidores técnico-

administrativo) nas decisões envolvendo a PAE.  

 

Durante o ano letivo, alguns pais buscam a instituição e apresentam deman-

das, bem como ouvimos os estudantes ao longo do ano, seja no dia-a-dia, seja 

nas reuniões com os representantes de turma com a Direção Geral e a Direção 

de Ensino. As demandas são repassadas/registradas pela equipe gestora que 

busca implementar políticas que atendam as demandas elencadas. (Entrevis-

tado 03, 2019). 

 

Diante dessa resposta, foi possível perceber a inexistência de uma 

gestão participativa, visto que há um repasse de demandas pelos pais e 

estudantes e não há diálogos e discussões para decidirem o melhor 

caminho. A participação colegiada nas decisões deve ser compreendida 

como dimensão essencial da gestão democrática e participativa, no intuito 

de permitir a criação de espaços e tempos de discussão e decisões coletivas 

a partir do diálogo constante nas instituições educativas. Tal 

posicionamento precisa ser debatido em sua relação com um projeto 

político de sociedade democrática, que possa ir de encontro a uma lógica 

gerencial que promove e alimenta desigualdades e disputas no processo de 

construção de possibilidades para a geração de novas relações e 

mecanismos democráticos na educação (OLIVEIRA, 2003). 

O próximo questionamento foi se a instituição realiza estudo social 

com seus estudantes e com que frequência este estudo acontece. O 

coordenador informou que, 

 

O estudo ou levantamento de dados sobre as questões sociais e econômicas 

dos estudantes é realizado mediante as inscrições dos alunos para os Auxílios 
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ofertados pela Unidade de Assistência Estudantil. Já foi tentando realizar um 

levantamento durante as matrículas mediante a aplicação de questionário, no 

entanto, a dinâmica das matrículas ainda não viabilizou a execução desse pla-

nejamento. (Entrevistado 03, 2019). 

 

Infelizmente, o preenchimento de um questionário socioeconômico, 

seja no ato da inscrição, para os auxílios, ou mesmo no momento da 

matrícula, não é capaz de mapear as reais mazelas e vulnerabilidades 

existentes entre os estudantes. Um estudo social realizado por um 

profissional do Serviço Social, fazendo uso de instrumentos apropriados 

como: visitas domiciliares e entrevistas seria o ideal para planejar e definir 

a oferta de vagas relativas às áreas preconizadas pelo Decreto nº 7.234 de 

2010, que dispõe sobre o Pnaes. 

Na esfera educacional, as discussões relacionadas à influência dos 

fatores socioeconômicos no desempenho do estudante tem se 

corporificado à medida em que o debate acerca das políticas públicas 

educacionais sustenta a importância de ações efetivas que caminhem na 

direção da democratização das oportunidades, visando a uma formação 

educacional de qualidade e, além disso, que possam promover a eficácia e 

a equidade (PINTO; TENÓRIO, 2020). 

Dando sequência aos questionamentos, foi perguntado ao 

coordenador, quais das áreas do Pnaes são mais requeridas pelos discentes 

e a que ele atribui tal demanda.  

 

Pela fala dos estudantes, o transporte é demanda que mais aparece. Segundo 

eles, gostariam de bolsas que pagassem integralmente o valor do transporte, 

haja vista que os ônibus e vans de algumas cidades chegam a cobrar entre R$ 

300,00 e R$ 400,00, um valor elevado quando se imagina que somos uma 

escola pública. Muitas meninas também reivindicam Residência Estudantil Fe-

minina, segundo elas, morar na escola seria melhor do que receber uma bolsa 

no valor de R$ 400,00, isso porque, não raro, o aluguel de uma moradia, por 
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vezes, ultrapassa esse valor, além disso, elas precisam pagar transporte e ali-

mentação, gastos que não fazem parte da realidade dos estudantes do sexo 

masculino que moram na escola. (Entrevistado 03, 2019). 

 

Essa resposta evidencia a necessidade de uma gestão participativa 

que promova o envolvimento de estudantes, pais e servidores em geral, 

em reuniões, para que, juntos, possam debater sobre os diversos assuntos 

que envolvem a PAE. Um ponto relevante a ser discutido é a questão que 

impede estudantes do sexo feminino de residirem na escola. Ademais, uma 

gestão participativa gera maior transparência e confiabilidade à sociedade 

em relação à instituição que tem por dever cumprir sua missão social, 

especialmente com a manutenção na instituição da população com menor 

poder aquisitivo. 

 

[...] no campo da educação, muito se pode reconhecer como medidas de equi-

dade em busca da igualdade. Mais anos de estudo estão associados a melhores 

condições de trabalho, melhores condições de vida, melhores posições sociais. 

Ocorre que o acesso à educação tem sido historicamente no Brasil, privilégio 

dos mais ricos, face aos mais pobres [...] (SPOSATI 2010, p. 2). 

 

Para finalizar a entrevista, foi aberto um espaço, para que o 

coordenador pudesse acrescentar algo que não tenha sido questionado. E 

ele deixou a seguinte mensagem: 

 

Reconhecemos que precisamos melhorar muito, inclusive, estabelecendo es-

tudos sistematizados que possam resultar em melhores propostas para as 

Políticas da Assistência Estudantil tanto no campus quanto para todo o IF Goi-

ano. Continuaremos trabalhando para tanto. (Entrevistado 03, 2019). 

 

Ao afirmar sobre a necessidade de estudos sistematizados para a 

política de assistência aos estudantes, o entrevistado não especificou quais 

seriam as áreas que demandariam uma maior atenção por parte da 
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instituição. A mensagem, de certo modo vaga, pode ser em detrimento da 

ausência de dados empíricos que possam demonstrar quais os aspectos, 

elencados no Pnaes, carecem de maior investimento do ponto de vista de 

implementação ou alargamento de programas já existentes. 

Na sequência, segue a entrevista realizada com um membro da 

comissão local de permanência e êxito. Inicialmente, foi questionado quais 

são as ações locais realizadas pela comissão. Foi respondido que acontece 

anualmente a aplicação de um questionário com estudantes dos níveis 

superior e médio e com servidores docentes e técnico-administrativos. 

Além dessa ação, foi informado que a comissão local, em parceria com o 

Plano Estratégico de Permanência e Êxito (PEPE) do IF Goiano, está 

trabalhando na escrita de um livro. 

 

Estamos trabalhando na escrita do capítulo do livro da PEPE. Cada campus 

escreverá um capítulo de livro, nós vamos falar das ações que julgamos serem 

importantes para a permanência e êxito dos nossos alunos. (Entrevistado 04, 

2020). 

 

Quando foi questionado de quanto em quanto tempo o questionário 

é aplicado, obteve-se a seguinte resposta: 

 

O questionário foi aplicado em 2018 e os resultados apresentados em 2019. O 

questionário é institucional, sempre aplicamos quando a comissão central nos 

indica para aplicar. Inclusive era para ser aplicado este ano, mas com esta si-

tuação de pandemia não será possível. (Entrevistado 04, 2020). 

 

Os principais resultados apresentados são em relação a dificuldades 

financeiras dos estudantes e carga horária excessiva dos cursos. Como 

respostas às queixas, as ações administrativas e pedagógicas realizadas 

pelo campus Morrinhos são referentes ao aumento de ofertas de bolsas, 

redução do tempo na escola por meio do uso da EaD, oferta de bolsas 
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permanência, horário de entrada e saída diferenciados, oferta de 

residência estudantil e manutenção da alimentação gratuita para todos os 

estudantes. 

Outro questionamento foi quanto à periodicidade de reuniões pela 

comissão e foi respondido o seguinte: “Estamos nos reunindo com a 

comissão central a cada 15 dias.” (Entrevistado 04, 2020). 

De acordo com o entrevistado quatro, o tema principal que vem 

sendo discutido nessas reuniões é a respeito de um livro que será lançado, 

em que cada campus escreverá um capítulo sobre as ações realizadas por 

cada comissão local. Destaca-se a importância que terá este livro, pois será 

uma fonte de pesquisa. No entanto, nota-se a ausência de ações atuais, 

visto que a última ação concreta, realizada, foi a aplicação de um 

questionário no ano de 2018. Quanto ao ano de 2019, esta pesquisa não 

identificou qualquer ação da comissão de permanência e êxito local. 

Diante das repostas recebidas, percebe-se que está havendo maior 

empenho da comissão no ano de 2020, visto que estão ocorrendo reuniões 

quinzenais, enquanto no ano de 2019 as reuniões aconteciam com um 

maior intervalo de tempo, de acordo com o que foi apurado na pesquisa. 

Portanto, há indícios de que as discussões, mesmo que não incorporando 

toda a coletividade que envolve os processos de materialização das 

políticas públicas de assistência estudantil, tais como famílias e os próprios 

alunos, ainda assim têm ocupado a agenda dessa comissão, o que pode 

sugerir que, ao menos no que diz respeito ao cumprimento legal, pode ser 

notado um movimento em prol do diálogo entre seus membros sobre os 

elementos balizadores da assistência aos estudantes. 

 
Considerações finais 
 

A partir desse estudo, constata-se que o Pnaes, programa que 

possui a função de democratizar as condições de permanência dos jovens 
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na escola até a conclusão dos estudos, interfere na situação de 

permanência e êxito desses alunos, pois muitas transferências 

ocorreram devido a motivos socioeconômicos. Outra constatação acerca 

do Pnaes foi o fato desse programa não ser divulgado entre os 

estudantes, prova disso são  os 74% de pesquisados que não se 

inscreveram por não terem tomado conhecimento dos editais. Foi 

constatado que a divulgação existente consiste nas publicações dos 

editais a cada ano, porém, o Pnaes não se resume tão somente às áreas 

de transporte e moradia, que são as duas que necessitam de editais. Esse 

programa deverá ser implementado de forma articulada com as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e desenvolver ações de 

assistência estudantil nas áreas de moradia estudantil; alimentação; 

transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; 

apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação. 

Sendo assim, é necessário muito mais que divulgação entre os 

estudantes, é preciso mostrar a eles que o Pnaes é um decreto, portanto, 

uma política de governo, que precisa urgentemente ser transformada em 

lei, e se tornar uma política de estado, proporcionando, aos cidadãos 

estudantes, maior garantia dos direitos. Esses sujeitos precisam ter 

conhecimento dessas normativas e, juntamente com a instituição, 

lutarem para que a política de assistência estudantil seja fortalecida e os 

direitos dos estudantes sejam preservados.  

A pesquisa pautou-se no desafio de se consolidar o ensino médio 

integrado como proposta educacional capaz de transformar a realidade 

da classe trabalhadora. Essa proposta tem como referência a escola 

unitária defendida por Gramsci (1982), que ao refletir sobre a 

organização escolar, defende o aprendizado dos métodos criativos na 
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ciência e na vida e que esta etapa escolar deve contribuir para 

desenvolver o elemento da responsabilidade autônoma nos indivíduos. 

É a utopia de uma construção social justa e igualitária por meio da 

educação, visto que, esta deve ser concebida como processo omnilateral, 

ou seja, aquela que forme um sujeito completo, capaz de atuar tanto 

como dirigente, como em atividades técnicas, e que isso possa ser uma 

escolha e não uma imposição do mercado de trabalho. 

Diante da realidade apresentada neste estudo, percebe-se que há 

alguns desafios a serem superados, mas é necessário mencionar que 

significativos avanços aconteceram em relação à assistência estudantil e 

à escola de modo geral. A implementação do Pnaes no campus 

Morrinhos e o desenvolvimento de suas ações para a permanência de 

todos os alunos na Instituição, independente de idade e nível de ensino, 

é, sem dúvida, um grande avanço para a educação. Espera-se que novas 

ações sejam implementadas e as existentes ampliadas, priorizando e 

incentivando a permanência e o sucesso dos estudantes na trajetória 

escolar. 
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1. Introdução 
 

O ensino profissionalizante no Brasil é uma categoria de formação 

educacional que busca integrar os conceitos propedêuticos da formação 

geral com os fundamentos do ensino profissional, para proporcionar ao 

educando uma formação completa para o mundo do trabalho com base no 

conceito do trabalho como princípio educativo. 

Nesse sentido, observa-se como um desafio a rápida evolução do ce-

nário comercial e industrial em nível global, baseado principalmente numa 

escalada de tecnologias que proporcionam maior alcance, menores custos 

e mais eficiência.  

Nessa conjuntura, é possível observar dois fenômenos distintos. O 

primeiro é a rápida extinção de postos de trabalho com características de 

ações repetitivas, facilmente padronizáveis, trabalhos braçais de pouca ne-

cessidade criativa. O segundo fenômeno é o surgimento de uma demanda 

 
1 Professor Titular do IF Goiano - campus Morrinhos. Possui graduação em Bacharelado em Ciências da Computação 
pela Universidade Federal de Goiás (2000), Especialização em Gestão Empresarial (MBA) pela Faculdade CESUC de 
Catalão, Mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia (2005) e Doutorado em 
Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia (2011).   

2 Possui Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – IF Goiano - campus Morrinhos - (2017-
2019); Pós-graduação em Sistemas de Telecomunicações - Escola Superior Aberta do Brasil (2013); Graduação em 
Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica e Telecomunicações - Universidade Federal de Uberlândia (2008). 

3 Possui Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – IF Goiano - campus Morrinhos - (2017-
2019); graduação em Sistema de Informação pelo INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 
(2007).  
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por profissionais com vasto conhecimento tecnológico, grande capacidade 

criativa e que incorporem as principais características empreendedoras. 

Essa situação cria um descompasso do fluxo de trabalho, pois, à me-

dida que postos de trabalho de menor qualificação e baixos salários são 

extintos, gerando uma massa de pessoas desocupadas em busca de em-

prego, gera na outra ponta uma demanda reprimida por profissionais 

altamente qualificados nas novas tecnologias, geralmente com um menor 

número de cargos e com salários mais altos.  

Esses dois fenômenos associados, também propiciam o surgimento 

de novas startups, geralmente constituídas por profissionais de alta quali-

ficação profissional que enxergam num nicho de mercado uma 

oportunidade não atendida pelos setores tradicionais. 

Assim, os desafios para a educação profissional são renovados a cada 

dia, pois para se manter uma formação de excelência, que prepare o edu-

cando não somente para o mundo do trabalho, mas também para ser um 

cidadão crítico desse mesmo mundo, as instituições de ensino não podem 

mais se utilizar dos mesmos procedimentos educacionais de outros tem-

pos. É necessário evoluir as técnicas tradicionais de ensino e 

aprendizagem, de forma que o educando seja o centro e o produtor do 

conhecimento e não mais um mero espectador do conhecimento do pro-

fessor ou dos livros didáticos. Isso porque a informação não está mais 

centrada ou contida nesses atores, ou seja, professores ou livros. A infor-

mação não está mais contida e sim distribuída, isso devido à popularização 

da internet, dos computadores pessoais, smartfones e redes sociais. 

Embora a informação seja mais farta e de fácil acesso, outro fenô-

meno observado foi o crescimento da cultura da contrainformação ou 

desinformação, que a partir de ações de notícias falsas e fake news criadas 

por grupos dissidentes com interesses sociopolíticos exclusos e muitas ve-

zes disseminadas por ações de bots em redes sociais, procuram minar e 
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destruir conceitos estabelecidos em bases científicas com informações fal-

sas e fraudulentas. 

O papel do docente se torna mais importante e abrangente, pois além 

de apresentar os conteúdos necessários para a formação profissional e 

propedêutica dos alunos, deve instigá-los a questionar as fontes de infor-

mação que consomem da internet e de suas redes sociais para que assim 

possam criar o discernimento entre o que é fato ou o que fake. 

Nesse contexto, o uso de Tecnologias Digitais (TD) vem ganhando 

destaque nos ambientes de ensino formal e informal, mas principalmente 

quando se refere ao ensino profissionalizante. Quando essas tecnologias 

são voltadas para o ensino elas são denominadas Tecnologias da Informa-

ção e Comunicação (TIC).  

 Segundo Silva (2018), as TICs podem ser compreendidas como 

sendo todas as tecnologias que fazem parte dos processos informacionais 

e comunicativos. Ou seja, um conjunto de recursos tecnológicos que for-

necem subsídios para o processo de ensino-aprendizagem, tanto no que se 

refere ao planejamento das aulas, sua aplicabilidade ou como uma ferra-

menta utilizada para a aquisição, geração ou transposição do 

conhecimento para os alunos. 

Assim, conforme descrito em Coelho, 2012, “As práticas educacionais 

reconstroem-se diante da incorporação das Tecnologias Digitais da Infor-

mação e da Comunicação (TDIC) à educação”. Corroborando com essa 

afirmação Martins et al., 2019 apresenta o uso das TDICs no contexto da 

educação profissional no ensino dos cursos técnicos integrados do IFTM – 

campus Uberlândia, onde apresenta os avanços relacionados às TIDCs que 

passam a exigir mudanças no contexto educacional, assim como na forma 

de aprender dos alunos e na forma que o professor pensa “o ensinar”. 
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2. Jogo Educativo Digital, uma TIC de apoio às práticas de Ensino 
 

Um exemplo do uso de TICs como apoio às práticas de aula na for-

mação profissionalizante de nível técnico pode ser encontrada no trabalho 

de Altair (2019), no qual foi realizada uma pesquisa no contexto do curso 

Técnico Profissional em Eletrônica do campus do IFTM – Uberlândia, cujo 

objetivo geral foi verificar a eficácia do uso de Objeto de Aprendizagem, do 

tipo Jogo Educativo Digital (JED). 

A fundamentação para a criação do JED é baseada no conceito de Ob-

jeto de Aprendizagem, conforme descrito em Araújo (2017), “Um Objeto 

de Aprendizagem (OA) pode ser usado em diferentes contextos e em dife-

rentes ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Cada OA tem suas 

características próprias na sua parte visual, a qual faz o aprendiz interagir 

de forma mais autônoma com os conteúdos”. Ainda conforme Araújo 

(2017), um objeto de aprendizagem é um tipo de Objeto Educacional. A 

definição de Objeto Educacional pode ser encontrada em Tarouco (2003) 

o qual o define como “qualquer recurso, suplementar ao processo de 

aprendizagem, que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem”. O que 

se observa também retratar o conceito de TIC. 

Assim o JED foi um artefato elaborado como apoio no processo de 

construção do conhecimento na disciplina de Sistemas de Telecomunica-

ções. Porém, a confecção de um OA como, por exemplo, um JED não é 

simplesmente uma implementação de um conteúdo a ser aplicado para os 

alunos. O Objeto de Aprendizagem deve ser concebido, desde sua fase de 

projeto, com os princípios que sustentem a aplicabilidade da ferramenta, 

ancorado nas teorias de ensino-aprendizagem de forma que a TIC pro-

posta não seja um mero jogo, mas sim proporcione uma aprendizagem 

significativa para os discentes. 
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Para tanto, o processo de ensino e aprendizagem foi ancorado na obra 

do pesquisador Vygotski (1991), com foco na perspectiva sócio-histórico-

cultural e no conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, dialogando 

também com o conceito de educação integral, tomando o trabalho como 

princípio educativo, defendido por autores como: Moura (2007), Ramos 

(2007) e Frigotto e Ciavatta (2012).  

O procedimento investigativo de verificação da eficácia do JED foi ba-

seado nos ensinamentos de Gil (2019), por meio de uma pesquisa com 

finalidade aplicada, objetivo descritivo, natureza dos dados quantitativa e 

delineamento experimental. O intuito principal após uma exposição didá-

tica sobre o conteúdo de Fundamentos de Comunicações Ópticas era 

averiguar, via questionário de teste (com pré-teste e pós-teste), se os alu-

nos do grupo experimental (grupo em que o JED foi aplicado) obteriam, 

em média, melhores resultados do que os do grupo de controle (grupo 

sujeito apenas a um questionário em papel contendo perguntas iguais às 

aplicadas ao grupo que utilizou o JED).  

Assim, buscou-se verificar se a prática educativa diferenciada, fa-

zendo uso do JED, provocaria melhores resultados no teste do que a 

abordagem tradicional. Após o tratamento dos resultados, foram encon-

trados indícios de que os resultados médios obtidos pelo grupo 

experimental eram superiores aos do grupo de controle.  

Visando averiguar a existência de significância estatística na dife-

rença de média das notas totais entre pré e pós-teste de ambos os grupos, 

tanto no grupo de controle quanto no experimental realizou-se o Teste-t 

para diferença entre médias para amostras dependentes (ou pareadas), 

com distribuição unicaudal à esquerda. Na estatística, os Testes-t são um 

tipo de teste de hipóteses que permite comparar médias. 

A hipótese nula foi definida como: a média de notas no pré-teste (𝜇1) 

é maior ou igual a do pós-teste (𝜇2), ou seja, 𝜇1 ≥ 𝜇2. O referido teste, 



Fernando Barbosa Matos; Altair Fábio Silvério Ribeiro; José Roberto Cruz e Silva | 43 

 

com base nos ensinamentos de Larson e Farber (2010), indicou que a es-

tatística de teste padronizada t estava na região de rejeição, tanto para o 

grupo de controle (t = -3,615) como também para o grupo experimental 

(t = -2,253), dessa forma a hipótese nula foi rejeitada, ou seja, nessa lógica, 

significa que a média de notas no pré-teste foi menor que a do pós-teste. 

Assim, em um nível de significância de 5%, considerou-se que os re-

sultados apresentados relativos às diferenças de médias são adequados 

para fundamentar o uso da TIC como ferramenta de apoio no processo de 

ensino-aprendizagem.  

Comparando-se as médias de notas dos grupos num intervalo de 0 a 

10, observou-se que o grupo experimental obteve as seguintes notas: no 

pré-teste (6,25) e pós-teste (7,54). Assim, observa-se que houve um au-

mento percentual de aproximadamente 20,64% na média do pós-teste. Já 

no grupo controle os seguintes resultados foram alcançados: pré-teste 

(6,25) e pós-teste (6,75), ocorrendo um aumento percentual de apenas 

8%. Portanto, o estudo sugere que o uso da TIC foi um instrumento eficaz 

de auxílio ao processo de mediação da construção do conhecimento. 

Um ponto importante a ser observado, além da aplicação da TIC, é o 

fato da percepção da qualidade da mesma pelo corpo discente. Assim, a 

avaliação da qualidade do jogo criado com base no instrumento EGame-

Flow foi realizada por meio do Questionário de Avaliação da Qualidade 

(QAQ) do JED, elaborado com base no instrumento EGameFlow (FU et al., 

2009).  

Como critério de avaliação do QAQ foi estabelecido um ranking de 1 

a 5 estrelas, isso devido ao fato da TIC desenvolvida ser voltada para a 

aplicação em turmas do ensino médio profissionalizante, constituídas por 

alunos com idades variando entre 14 a 18 anos (não somente). A represen-

tação da escala de qualidade em termos de estrelas era de fácil percepção 
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e familiar aos mesmos, já que esse tipo de avaliação é comumente usada 

na internet e em redes sociais. 

Cada estrela foi convertida em 1 (um) ponto e as categorias avaliadas 

com média aritmética final abaixo de 3 (três) pontos foram consideradas 

como aspectos do jogo que ficaram abaixo da qualidade esperada. Já a clas-

sificação com média aritmética com 3 pontos ou mais foi considerada que 

o quesito avaliado atendeu às expectativas dos discentes. 

Efetuou-se a avaliação de qualidade do JED em dois momentos. No 

primeiro momento, antes da utilização do jogo em sala de aula, o QAQ foi 

aplicado a uma banca de Professores Mestres que lecionam no Ensino Pro-

fissional e Tecnológico (EPT). Os resultados indicaram que em todas as 

categorias, exceto na categoria “Interação Social”, obteve-se resultado de 

média superior a 3 (três). Essa apuração é totalmente aceitável, tendo em 

vista que os professores utilizaram o jogo individualmente, assim, conse-

quentemente não tiveram interação com outros indivíduos. 

O segundo momento de aplicação do QAQ ocorreu após concluído o 

procedimento de pesquisa sobre a eficácia do jogo quanto à aprendizagem, 

com a participação de todos os alunos (grupo de controle e experimental). 

Os resultados alcançados indicaram que, em todas as categorias, obteve-

se resultado de média superior a 3 (três). Assim, considerando os critérios 

de análise já mencionados, sugere-se que os alunos avaliadores julgaram 

que o JED apresentou, em média, uma qualidade satisfatória. 

A TIC desenvolvida foi nomeada como Quiz Telecom e foi implemen-

tada de forma a possibilitar aos usuários fases com diferentes níveis de 

dificuldade, dicas para a resolução das questões, registro de pontuação (es-

trelas), trilha sonora e outros recursos de jogabilidade para potencializar 

o interesse e motivação dos alunos.  

Entende-se que dessa forma foi possível construir um jogo que não 

fosse simplesmente para uso individual do tipo “máquina de ensinar de 
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Skinner”4, que se enquadra numa aprendizagem tipicamente comporta-

mentalista, mas, de forma mais abrangente, ser um artefato mediador 

capaz de possibilitar a edificação do saber. (TAROUCO et al., 2003). 

 
3. Uma Perspectiva de Aprendizagem Significativa e Avaliação Formativa 
mediada por TIC 
 

No contexto do Ensino profissionalizante, são diversas as variáveis 

que devem ser observadas para o progresso da EPT. Dentre elas, encontra-

se as práticas educativas que devem estar voltadas para o domínio dos 

princípios científicos e tecnológicos, evolução das habilidades 

socioemocionais, cognitivas e éticas dos estudantes. Nesse sentido, a forma 

como o estudante aprende e o professor ensina é vista como ponto chave. 

O desenvolvimento da TIC para contemplar a Aprendizagem 

Significativa e a Avaliação Formativa foi baseado numa pesquisa de campo 

descritiva, que “[...]consiste na observação de fatos e fenômenos tais como 

ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no 

registro de variáveis que presumimos relevantes, para analisá-los” 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p.59). 

Assim, buscou-se estabelecer as relações entre as variáveis (GIL, 

2008), o uso do OA e o desenvolvimento de características relacionadas às 

abordagens pedagógicas adotadas. A natureza do estudo foi qualitativa 

porque não se teve a intenção de generalizar as inferências, mas sim de 

elaborar deduções específicas sobre determinado acontecimento (a 

utilização do OA por estudantes de HTML – Hypertext Markup Language 

- no curso de ensino integrado profissionalizante) (BARNDIN, 2016).  

Os sujeitos da pesquisa foram estudantes da 1ª série do curso Técnico 

em Informática Integrado ao Ensino Médio do num campus do IFTO - 

 
4 Máquina de ensinar de Skinner foi criada pelo psicólogo behaviorista Burrhus Frederic Skinner, para a tentativa 
de resolução do problema do deficit no processo de aprendizagem humana. 
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Instituto Federal do Tocantins. Para a escolha do curso e série pesquisada, 

adotou-se como critério a existência de alguma disciplina na grade 

curricular do curso/série que trabalhasse o conteúdo de HTML, assunto 

abordado no OA. 

A técnica de análise adotada para a confecção da TIC foi a análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2016), que consiste em três fases: 1) a pré-

análise; 2) a exploração do material; e 3) o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação.  

Na primeira fase, ocorreu a organização da análise, indo da seleção 

dos dados à preparação do material para análise (GIL, 2008; BARDIN, 

2016). A segunda fase “referiu-se fundamentalmente às tarefas de 

codificação, envolvendo: o recorte, a enumeração e a classificação (GIL, 

2008, p. 152). Na terceira fase, buscou-se o tratamento dos dados brutos 

para obter significações válidas (BARDIN, 2016). Para a coleta de dados 

utilizou-se três instrumentos: 1) observação participante; 2) entrevista 

semiestruturada e; 3) pesquisa documental. 

Para Araújo e Frigotto (2015), as práticas pedagógicas voltadas para 

o Ensino Profissional e Tecnológico (EPT) devem contemplar a 

problematização e o trabalho em grupo de forma a fomentar as interações 

sociais. Outrossim, e na mesma direção, a literatura indica um maior 

ganho na aprendizagem quando se adota métodos em que o professor atua 

como mediador (e.g. Avaliação Formativa) e os estudantes trabalham de 

forma colaborativa (e.g. Aprendizagem Colaborativa) e, também, que as 

tecnologias podem contribuir significativamente com o processo de 

mediação e de realização de atividades colaborativas. 

Sendo assim, analisou-se o potencial do uso conjunto da 

Aprendizagem Colaborativa e Avaliação Formativa como abordagens 

pedagógicas de um Objeto de Aprendizagem (OA). As atividades didáticas 

pensadas para o OA foram implementadas, levando-se em consideração a 
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teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vygostky, que tem 

uma ligação nos fundamentos da aprendizagem colaborativa e da 

avaliação formativa quanto ao foco na interação social. O OA foi construído 

para disponibilizar dois ambientes, quais sejam: ambiente do professor - 

para a avaliação formativa; e ambiente dos estudantes - para a 

aprendizagem colaborativa. 

A ZDP é definida por Vygotsky como a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial do indivíduo 

(VYGOTSKY, 1988 apud MOREIRA, 1999; BESSA, 2008). O nível de 

desenvolvimento real é “medido por sua capacidade de resolver problemas 

independentes” (VYGOTSKY, 1988 p. 97 apud MOREIRA, 1999, p. 116), 

refere-se “às conquistas que já estão consolidadas na criança/adulto, o que 

já aprendeu e domina; indica os processos mentais que já se 

estabeleceram, representando as funções já amadurecidas.” (BESSA, 

2008, p. 63). O nível de desenvolvimento potencial é “medido através da 

solução de problemas sob orientação (de um adulto, no caso de uma 

criança) ou em colaboração com companheiros mais capazes” 

(VYGOTSKY, 1988 p. 97 apud MOREIRA, 1999, p. 116). 

A TIC desenvolvida para ser a mediadora da Aprendizagem 

Significativa e Avaliação Formativa é um programa para resolução de 

exercícios de HTML chamado SharedHTML. Buscou-se implementar 

funcionalidades para proporcionar feedbacks imediatos aos atores do 

processo (os estudantes e o professor). Isso porque, tanto a Aprendizagem 

Colaborativa (CUNHA; UVA, 2017) - feedback estudante-estudante - 

quanto a avaliação formativa (BORGES, 2014) - feedback estudante-

professor - são processos que se apoiam nessa interação entre os agentes.  

Ao professor, o OA fornece os seguintes recursos: (1) dividir os 

estudantes em grupos, nos quais deve-se buscar diversificar os integrantes 

que costumam ter melhor desempenho nas avaliações com os que têm 
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desempenho inferior; (2) elaborar o exercício e atualizá-lo em tempo real, 

quando necessário; e (3) monitorar as atividades realizadas pelos 

estudantes.  

Com esses recursos, o professor pode praticar a Avaliação Formativa, 

monitorando o processo de instrução em relação aos objetivos pretendidos 

(WANG, 2007), realizando ajustes precoces no processo e calibrando suas 

práticas (BORGES, 2014) a partir do feedback recebido. 

Aos estudantes compete a resolução do exercício proposto pelo 

professor em três fases:  

 

(1) contato com a situação-problema apresentada pelo professor: o estudante 

passa a elaborar os primeiros raciocínios e uma solução parcial do exercício a 

partir dos seus conhecimentos prévios. Isso pode levá-los a refletir sobre suas 

dificuldades e o seu Nível de Desenvolvimento Real (PEIXOTO; CARVALHO, 2011). 

Para o professor, esse é o momento em que ele pode verificar em seu ambiente o 

desempenho individual de cada estudante.  

(2) compartilhamento de código entre os integrantes do grupo: os estudantes 

passam a observar e a conversar sobre os códigos produzidos individualmente. 

Assim, passam a refletir com o grupo sobre a situação-problema, fazendo trocas 

constantes de questões, pontos de vista e possíveis soluções (MARQUES, 2017). 

(3) escrita de uma solução conjunta para a situação-problema apresentada: é a 

que possui um maior nível de colaboração, eles realizam o trabalho em grupo para 

a resolução do mesmo problema (CUNHA; UVA, 2017). 

 

As observações das aplicações do OA nas aulas centraram-se em dois 

aspectos: a motivação para aprendizagem e a interação entre os colegas. 

Sendo que para conceber um estudante como motivado considerou-se “a 

capacidade de atenção, de concentração, de processamento de 

informações, de raciocínios e de resolução de problemas” (LOURENÇO; 

DE PAIVA, 2010, p. 133-134). Assim, o acompanhamento da aplicação da 

TIC foi realizado para percepção dos aspectos de motivação e interação. 
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No primeiro dia de aplicação do OA, percebeu-se que os estudantes 

estavam curiosos, atentos e interessados na resolução da situação-

problema apresentada. Na primeira etapa do exercício, demonstraram 

surpresa e entusiasmo por terem um retorno visual imediato dos códigos 

HTML que produziam. Nas etapas subsequentes, o professor teve que 

dedicar certo tempo da aula para explicar as atividades que deveriam ser 

realizadas e os estudantes aparentavam estar concentrados, tentando 

entender a dinâmica de funcionamento da aplicação. Na segunda fase, 

momento em que descobrem o(s) parceiro(s) de grupo, demonstraram 

entusiasmo em trabalhar com o colega escolhido pelo professor. 

No segundo dia de aplicação, eles continuaram interessados em 

realizar as atividades no OA. A dinâmica das etapas que se seguiram parece 

ter sido mais motivadora, pois o professor nem precisou dedicar muito 

tempo para explicar o funcionamento das etapas subsequentes aos 

estudantes. 

No terceiro dia de aplicação, os estudantes estavam mais habituados 

ao OA. Entenderam a dinâmica das etapas que deveriam ser realizadas 

para cumprir a atividade e o professor não precisou fazer considerações 

sobre o funcionamento da ferramenta. Os estudantes mantiveram-se 

motivados a resolver a situação-problema apresentada e, ao que tudo 

indicava, não pareciam estar sujeitos a situações de desvio de atenção. 

Além disso, pôde-se observar que quando não conseguiam em conjunto 

encontrar parte da solução do problema, os estudantes passavam a 

recorrer mais ao professor do que em aulas tradicionais, por exemplo. Isso 

corrobora com Marques (2017), pois, provavelmente o professor tornou-

se um recurso de aprendizagem enquanto o grupo é o centro de ensino. 

Foi realizada uma entrevista que partiu de dois eixos temáticos: a 

Avaliação Formativa e a Aprendizagem Colaborativa. Destas, surgiram 

novas subcategorias a partir da análise das respostas das perguntas 
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realizadas aos estudantes. A análise das entrevistas sobre a ótica da 

temática da Aprendizagem Colaborativa resultou nas subcategorias: 

 

1. Relações interpessoais. Os estudantes relataram que as atividades colaborativas 

permitiram um convívio mais amigável com os colegas que antes mantinham um 

maior distanciamento entre si e, também, que a prática de tal método desde o 

início do ano poderia ter facilitado ainda mais a relação interpessoal dos colegas. 

Tais relatos corroboram as afirmações de Ramanó (2003 apud AMARO et al., 2016) 

sobre o aumento das competências sociais, possibilidade de maior aproximação e 

reforço ao sentimento de solidariedade, Torres e Irala (2014), com relação a 

melhora das relações interpessoais. 

2. Corresponsabilidade na aprendizagem. Os estudantes entenderam que as 

atividades com recursos compartilhados do OA possibilitaram o aprendizado 

mútuo entre os colegas e, ainda, a colaboração de maneira ativa com a 

aprendizagem do companheiro. Foi possível identificar duas formas de percepção 

de como cada um colaborou com a aprendizagem do outro: por trocas de 

conhecimento e por aprender ao ensinar. Os relatos vão ao encontro do que a 

literatura discorre sobre alguns benefícios da Aprendizagem Colaborativa, como: 

partilha de ideias (CUNHA; UVA, 2017); compartilhamento de perspectivas 

diferentes de pensamento e entendimento compartilhado (TORRES; IRALA, 2014); 

fortalecimento da ideia de que cada aluno é um professor (RAMANÓ, 2003 apud 

AMARO et al. 2016); e a ajuda mútua entre os estudantes para alcançar certo 

objetivo de aprendizagem (FU, HWANG, 2018). 

3. Comunicação. Segundo Cunha e Uva (2017) a aprendizagem de forma 

colaborativa possibilita um feedback mútuo entre os estudantes. Dito isso, 

entende-se que eles conseguem receber e transmitir seus entendimentos sobre 

determinado assunto, ou seja, estabelecem um canal de comunicação eficiente. 

Sobre isso, os estudantes relataram que as atividades com o OA possibilitaram uma 

comunicação menos formal, tal como um ambiente menos constrangedor para 

interagirem. 

 

Quanto ao eixo temático Avaliação Formativa, a análise das 

entrevistas apontou duas subcategorias: 
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1. Monitoramento do processo de ensino/aprendizagem. Conforme Wang (2007), 

a avaliação formativa permite monitorar o processo de instrução em relação aos 

objetivos pretendidos. Durante as atividades com o SharedHTML o professor 

realizou algumas intervenções junto aos estudantes com o intuito de fazer com que 

mantivessem a atenção no problema apresentado. Para alguns estudantes, o 

monitoramento e as manifestações do professor colaboraram com a manutenção 

do foco na atividade. 

2. Ajustes precoces. Para Borges (2014), o feedback proporcionado pela avaliação 

formativa permite ao professor realizar ajustes precoces que podem melhorar a 

aprendizagem dos alunos. Ao serem perguntados sobre a influência dessas 

intervenções para a aprendizagem, os estudantes entenderam que foi importante, 

pois direcionava o grupo quando ambos não sabiam qual caminho tomar. 

 

Para complementar a TIC, também foi realizada uma pesquisa 

documental que explorou a influência da abordagem pedagógica adotada 

na avaliação somativa. As atividades foram realizadas em três dias. No 

primeiro dia, houve problemas técnicos de configurações de rede, não 

sendo possível explorar as atividades colaborativas do OA. O percentual de 

estudantes que concluíram com êxito o exercício proposto foi de 35,71%. 

No segundo e terceiro dia de aplicação, foram realizadas duas rodadas de 

exercícios, sendo que na primeira, um grupo resolvia a situação-problema 

utilizando o OA, enquanto o outro grupo não o utilizava. Na segunda 

rodada, havia a inversão desses grupos e verificou-se que, nesses dias, 

quando os estudantes utilizaram o SharedHTML obtiveram êxito na 

resolução de todas as atividades. 

Em seguida, partiu-se para a análise do aproveitamento dos 

estudantes, no geral e sem o uso do OA. Na rodada 1 do dia 2, no geral, 

71,43% obtiveram êxito na atividade. Quando analisados somente os 

estudantes que não utilizaram o AO, o aproveitamento caiu para 33,33%. 

Na rodada 2 do dia 2, o desempenho geral subiu para 92,82%, enquanto 

o desempenho dos estudantes sem OA subiu para 87,50%. Na rodada 1 do 
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dia 3, o desempenho geral correspondeu a 57,14%, já o desempenho sem 

o OA esteve em 25%. Na rodada 2 do dia 3, o desempenho geral foi de 

71,43%, enquanto o desempenho sem o OA foi de 66,67%. 

Esses dados mostram um aumento do percentual de estudantes que 

obtiveram êxito na complementação da atividade quando partiam para a 

segunda rodada de exercícios. O aumento no desempenho geral foi 

considerável, no entanto, a diferença mais expressiva ocorreu no 

desempenho dos estudantes que não utilizaram o OA. Nota-se, então, que 

grande parte passou a resolver as situações-problema individualmente.  

Dessa forma, pode-se inferir que as atividades com o OA podem ter 

estimulado um ganho significativo na aprendizagem. Tais aspectos 

convergem com a pesquisa de Pessoa (2002 apud DAMIANI, 2008) sobre 

decréscimo de erros na resolução de problemas através de atividades que 

estimulem a atividade colaborativa. E também vão ao encontro de Garcia 

(2006 apud DAMIANI, 2008) quanto ao ganho na aprendizagem 

significativa, pois percebeu-se um maior aproveitamento na conclusão de 

atividades de forma individual após realizar as atividades primeiramente 

em grupo.  

Quanto à variação do desempenho dos estudantes, na avaliação 

somativa pode-se observar que houve uma redução no número de 

estudantes que utilizaram o OA e tinham baixo aproveitamento. No 

entanto, houve um aumento do número de estudantes com desempenho 

regular e bom. 

 
Considerações finais sobre o uso das TICs 
 

Na EPT, a busca é por uma educação de transformação social, que dê 

iguais oportunidades a todos de usufruir da ciência, da cultura e do 

trabalho em seu sentido ontológico. No entanto, tais princípios se mostram 

utópicos em uma sociedade de organização capitalista. Mas entende-se que 
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é “uma utopia necessária” (MOURA, 2007), no sentido de que deve sempre 

haver o empenho da sociedade pela diminuição da desigualdade social, 

perpassando por avanços no campo educacional. 

Acredita-se que, com o uso do JED e do SharedHTML no processo de 

ensino e aprendizagem, foi possível a construção de contextos digitais, 

tomando o trabalho como princípio educativo, para os conteúdos que, no 

presente caso, consistiram no assunto de Fundamentos de Comunicações 

Ópticas (JED) e Ensino de HTML (SharedHTML). 

Considera-se também que, durante a prática educativa, fazendo uso 

do JED e do SharedHTML, o signo da linguagem, destacado na obra de 

Vygotski (1991) como de suma importância para a construção dos 

processos mentais superiores, foi amplamente utilizado, uma vez que as 

decisões dos grupos dos alunos foram previamente dialogadas para se 

chegar a um consenso e posteriormente decidir as ações a serem 

executadas. 

Em ambas TICs, foram observados ambientes ricos de possibilidades 

de feedbacks em que se tem uma troca constante de informações entre 

professor-aluno e aluno-aluno. Dessas interações, vislumbrou-se o 

processo de Aprendizagem Significativa, Colaborativa além da Avaliação 

Formativa, bem como, seus benefícios. 

A observação das atividades desenvolvidas com os OAs permitiu que 

fosse verificado um maior nível de atenção e empenho dos estudantes na 

resolução das atividades, o que permitiu depreender um aumento 

motivacional em resolver os exercícios com o OA em relação à maneira 

tradicional. 

Com base nos resultados obtidos na aplicação das TICs, julga-se que 

a aplicação de prática pedagógica mediada por um artefato como um 

Objeto de Aprendizagem pode permitir a abordagem de questões capazes 

de promover um diálogo entre o trabalho, a ciência, a tecnologia e a 
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cultura, configurando-se como uma opção viável. Tal contexto ganha 

importância, pois, segundo Martins (2011), existem poucos escritos sobre 

o uso de TICs em didáticas aplicadas especificamente à educação 

profissional. Ainda, segundo o citado autor, quando se analisa os softwares 

educacionais, a escassez de material de referência ainda é maior.  

Também foi possível constatar uma maior busca pelo professor como 

recurso para aprendizagem e a explicação para isso pode estar no feedback 

mais rápido fornecido pelo docente e/ou nos mecanismos de interação 

com formas de comunicação mais democrática. 

Em ambos os casos, os relatos feitos pelos estudantes permitiram 

verificar que o canal de comunicação oferecido pelas TICs foi favorável ao 

processo de ensino-aprendizagem, pois apresentou-se como ambiente 

menos constrangedor para que os estudantes se expressassem, dando voz 

ativa a todos os participantes.  

Além disso, levando-se em consideração a faixa etária dos 

participantes, possivelmente, a forma deles comunicarem entre si é mais 

acessível do que diretamente com o professor. Sendo assim, as interações 

de um estudante com um nível de conhecimento mais avançado, 

certamente pode ter contribuído com o colega que tivesse mais dificuldade 

para aprender de maneira mais eficiente.  

A utilização das TICs no processo de ensino e aprendizagem não 

consiste na única prática educativa a ser realizada em sala de aula. 

Ressalta-se que, além do uso dos OAs, é importante ministrar conteúdos 

alternando, por exemplo, aulas expositivas dialogadas, seminários, rodas 

de conversa, apresentação de vídeos contextualizadores, estímulo à 

pesquisa e desenvolvimento de projeto pelos alunos e demais práticas 

pedagógicas ativas. Dessa forma, propicia-se ao aluno o encorajamento à 

reflexão e às habilidades operatórias diferentes, objetivando-se, assim, 

uma aprendizagem efetivamente significativa. 
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Na percepção dos estudantes, as atividades realizadas com o OA 

foram favoráveis às relações sociais. Como quem determinava os grupos 

de trabalho era o professor, foi possível a interação de um estudante com 

um colega que até então teria interagido pouco. Assim, houve uma 

melhora nas relações interpessoais que extrapolou os limites da sala de 

aula. Outra característica encontrada foi a do sentimento de 

corresponsabilidade na aprendizagem. As Atividades Colaborativas em 

busca da resolução do mesmo problema permitiram que os estudantes 

refletissem sobre os potenciais e as limitações do grupo, levando ao 

entendimento de que cada um poderia colaborar de alguma forma para 

que todos conseguissem concluir as atividades com êxito.  

Para o professor, as aplicações do OA permitiram o monitoramento 

em tempo real do processo de ensino-aprendizagem, fornecendo feedback 

rápido para realização de ajustes precoces das dificuldades enfrentadas 

pelos estudantes. Outrossim, o monitoramento foi importante para que os 

estudantes mantivessem o foco na atividade, dessa forma, eles tiveram 

uma tendência a não se distrair com situações que fugissem dos objetivos 

pretendidos na aula.  

Outro ponto verificado em ambos os casos no uso das TICs foi a 

influência das atividades realizadas no desempenho dos estudantes na 

Avaliação Somativa. Os resultados não se mostraram tão significativos em 

estudantes de desempenho médio e bom. Todavia, para estudantes que 

possuíam baixo desempenho foi verificada uma melhora significativa. 

Entende-se que os resultados aqui apresentados não são passíveis de 

generalização. Para isso, existe a necessidade de testar as TICs com outros 

públicos e em outras instituições, além disso, e sobretudo, recomenda-se 

adotar uma prática continuada desde o início do ano letivo para verificar 

a efetividade dos benefícios deste tipo de atividade.  
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Enfim, observa-se que as TICs desenvolvidas são apenas uma 

ferramenta de auxílio ao processo de construção do conhecimento que 

pode contribuir para uma educação omnilateral. Coadunando com os 

ensinamentos de Moura (2007), reforça-se que a busca por uma educação 

realmente integral exige mudanças significativas em diversos âmbitos. 

Entre essas destacam-se: alterações nos Planos de Ensino dos Cursos, 

capacitação dos docentes para trabalharem de forma interdisciplinar, 

infraestrutura adequada nas escolas, a mudança da cultura de “formação 

para o mercado de trabalho” para “formação para o mundo do trabalho” 

e, em grande medida, a necessidade de políticas públicas na forma de 

instrumentos normativos que permitam garantir essas implementações 

como política de Estado e não meramente de política de governos 

transitórios. 
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Reflexão sobre o uso dos objetos de 

aprendizagem no processo de ensino 
 

Roberta Martins Mendonça Gomes 1 
Emmanuela Ferreira de Lima 2 

 
 
1 Introdução 
 

O avanço tecnológico e sua relevância para o setor educacional moti-

vam estudos que buscam refletir sobre o uso das tecnologias digitais na 

prática educativa, bem como a relação desses recursos com os processos 

de ensino e aprendizagem. Assim, discutir a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) é pertinente, além de necessário, por fa-

zer parte de uma realidade complexa e desafiadora para os educadores na 

estruturação de um ensino contextualizado e que seja prazeroso, afinal, é 

preciso repensar as estratégias de ensino frente às novas tecnologias. 

Conforme Afonso (2014), professores e alunos poderão encontrar nas 

TIC um meio propício para ações educacionais, que facilitem e favoreçam 

a aprendizagem e o desenvolvimento, pois, com elas, novas possibilidades 

são favorecidas no âmbito da educação, permitindo novas aplicações e 

usos educacionais. É nesse cenário que, conforme Audino e Nascimento 

(2010), cada vez mais a prática docente está apoiando-se em recursos pro-

venientes das tecnologias digitais para complementar o processo de ensino 
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e aprendizagem, sendo um desses recursos os objetos de aprendizagem 

(OA), que podem ser entendidos como recursos digitais, reutilizáveis, fa-

voráveis ao aprendizado (WILLEY, 2000). 

Atualmente, existem diversos repositórios que são bases de dados 

para armazenamento dos objetos de aprendizagem, os quais têm o intuito 

de facilitar a busca e o uso desses recursos. Nesse contexto, os repositórios 

são de fundamental importância, pois asseguram que o usuário possa en-

contrar conteúdos com padrões em termos de nível, qualidade e formato.  

Para Schwarzelmüller e Ornellas (2006, apud Afonso, 2014), os obje-

tos e ambientes de aprendizagem surgem com o papel de serem 

instrumentos para uma nova forma de educar, podendo facilitar a dispo-

nibilidade e acessibilidade dessa informação no ciberespaço. 

Nesse sentido, o presente estudo é motivado pela necessidade de re-

fletir sobre a usabilidade das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) na estruturação de um ensino contextualizado e de uma aprendiza-

gem significativa, atribuindo foco aos objetos de aprendizagem (OA), para 

tanto, utilizou-se de uma abordagem qualitativa descritiva com revisão 

da literatura que subsidiaram uma reflexão sobre as possibilidades de en-

sino ampliadas por meio de recursos focados na aprendizagem 

significativa. 

 
2 Fundamentação Teórica 
 
2.1 Tecnologias da informação e comunicação-TIC e a prática docente 
 

Segundo Valente et al (1999, apud Barbosa, 2014,) ao analisar a evo-

lução das tecnologias nas últimas décadas, é possível observar uma relação 

entre informática e educação a partir da segunda metade dos anos setenta, 

com o lançamento no mercado dos primeiros microcomputadores. A dé-

cada de 1980 foi marcada pela evolução tecnológica, até em função de 

políticas voltadas a informática, favorecendo a produção e disseminação 
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dos computadores no Brasil, inclusive nas escolas.  Posteriormente, novos 

recursos como softwares e aplicativos foram sendo agregados, visando 

atender as diversas áreas, dentre elas a educação, fazendo com que, atual-

mente, as TIC se mostrem um artifício bastante empregado dentro e fora 

das salas de aula. 

Favorecidos (ou não) pelo fácil acesso à informação, os principais ato-

res dos processos de ensino e aprendizagem precisam adequar-se, tanto 

os alunos, considerados nativos digitais (Prensy, 2001) e por isso encon-

tram maior facilidade frente às tecnologias por estas estarem inseridas em 

seu contexto, quanto os professores que, em boa parte, sentem maior di-

ficuldade por não terem nascido na era tecnológica e também por terem 

inseridas em suas práticas as metodologias de seus docentes, voltadas ao 

tradicionalismo. 

Sendo assim, implantar novas metodologias significa utilizar todos os 

recursos disponíveis para que o conteúdo faça mais sentido ao aluno, per-

mitindo-o utilizar um dos recursos que poderia mais apreciar: a 

tecnologia. Esse pensamento é reforçado por Sanches, Ramos e Costa 

(2014, apud Costa, Souza e Rocha, 2017) ao destacarem que as tecnologias 

digitais são mecanismos que despertam a atenção dos estudantes, uma vez 

que estes se interessam e interagem cotidianamente como as tecnologias 

digitais no ambiente social, e por Camargo (2016) que reafirma que o pro-

cesso educacional na sociedade da informação e comunicação precisa ser 

real e considerar as novas formas de aprender e produzir conhecimento. 

Ainda nesse sentido, Gewehr (2016) observa a importância de um ensino 

que promova a aprendizagem significativa, que faça sentido no contexto 

exterior à sala de aula, ou seja, onde serão aplicados de fato esses ensina-

mentos. Ferreira e Castro (2017) enfatizam a importância de um 

aprendizado inovador que corresponda às necessidades da sociedade, 

sendo também uma oportunidade de estabelecer um elo entre a 
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informação que circula e o conhecimento que é construído na escola com 

as experiências e o conhecimento de mundo do aluno. 

Nesse sentido, Tornaghi, Prado e Almeida (2010), destacam que o 

grande e atual desafio do processo educacional é formar alunos que te-

nham autonomia na busca e na seleção de informações, bem como na 

produção de conhecimentos para resolver problemas da vida e do traba-

lho. Pois,  

 

[...] as redes atraem os estudantes. Eles gostam de navegar, de descobrir en-

dereços novos, de divulgar suas descobertas, de comunicar-se com outros 

colegas. Mas, também podem perder-se entre tantas conexões possíveis, tendo 

dificuldade em escolher o que é significativo, em fazer relações, em questionar 

afirmações problemáticas. (MORAN, 1997 apud AFONSO, 2014, p.1) 

 

Percebe-se que, nesse ambiente, saber usar a informação transfor-

mando-a em conhecimento é mais importante do que simplesmente ter 

acesso a ela, sendo então inquestionável o valor das TIC, mas também a 

importância do seu uso correto. 

Moran, Masetto e Behrens (2000) ressaltam que há grandes expec-

tativas sobre novas tecnologias com relação ao ensino, afirmando que 

tecnologias permitem ampliar o conceito de aula, contudo, ensinar não 

depende apenas delas. 

Ainda de acordo com esses autores, é impossível refletir sobre tecno-

logia e educação sem sua abordagem quanto ao processo de 

aprendizagem, para o qual a tecnologia poderá colaborar, desde que seja 

usada adequadamente, tendo significância em consequência do favoreci-

mento da aprendizagem. Assim, [...] “a tecnologia apresenta-se como 

meio, como instrumento para colaborar no desenvolvimento do processo 

de aprendizagem”.  (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000, p.137). Nessa 
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perspectiva, o uso da tecnologia é apresentado como mediador no processo 

de ensino com consequências na aprendizagem. 

Ainda com relação à mediação, Silva e Toschi (2015) propuseram um 

estudo referente à mediação na educação, apresentando alguns autores, 

dentre eles Lenoir (2011), que “alega que existe uma dupla dimensão da 

mediação: a cognitiva e a didática. A primeira relaciona o aprendiz ao ob-

jeto do saber e a segunda estabelece o vínculo entre o professor com a 

mediação cognitiva” (SILVA; TOSCHI, 2015, p. 67)  

Conforme os mesmos autores, a mediação cognitiva parte do desejo 

do aprendiz em conhecer o seu objeto de saber, exigindo desse sujeito uma 

pré-disposição para que haja aprendizagem, com ocorrência concomitante 

à mediação didática, a qual se torna um desafio da e na prática educativa 

dos professores. Assim, a primeira mediação estabelece a relação do pro-

fessor com a segunda, objetivando favorecer a aprendizagem.  

Observando a mediação didática, de acordo com os autores citados 

anteriormente, Lenoir (2011) “defende sua abordagem entendendo que ela 

agrega dimensões psicopedagógicas e didáticas com o objetivo de ativar o 

processo de mediação cognitiva por parte do aluno.” (SILVA; TOSCHI, 

2015, p.68). “A mediação cognitiva, portanto, interage com a mediação pe-

dagógico-didática” (PEIXOTO; CARVALHO, 2011, p. 34).  

Para analisar a mediação pedagógico-didática permeada pelas tecno-

logias (mediação tecnológica ou mediação instrumental) Peixoto e 

Carvalho (2011) retomam o entendimento da tecnologia enquanto arte-

fato, sendo que, conforme Rabardel (1995 apud Peixoto e Carvalho, 2011), 

o artefato não é em si um instrumento e só se torna um quando inserido 

em um contexto em que sua utilização possibilite pensar as situações de 

ensino como situações de atividade midiatizada ou instrumentada, nas 

quais o recurso tecnológico interfere nas relações e nas interações 
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didáticas, constituindo-se em um instrumento ao se tornar mediador do 

professor em seu trabalho pedagógico. 

 

A ação do professor demanda uma apropriação dos artefatos tecnológicos, de 

forma a lhes atribuir uma dimensão didático-pedagógica. Desta forma, este 

poderá superar um uso instrumental das TIC, propondo estratégias que favo-

reçam à atividade mental dos alunos, fortalecendo uma perspectiva dialógica, 

que irá provocar um diálogo do aluno consigo mesmo, enquanto sujeito do 

processo de aprendizagem. (Peixoto e Carvalho, 2011, p. 38) 

 

O estudo apresentado por Peixoto e Carvalho (2011) desenvolve-se na 

perspectiva de que as interações humanas mediadas tecnicamente não são 

operações técnicas e sim construções culturais e, dessa forma, distanciam-

se do reducionismo implícito à determinação tecnológica e do objetivismo 

que autonomiza o objeto e o torna totalmente exterior à ação humana e 

independente do sujeito que o produziu. 

A apropriação das tecnologias na prática pedagógica reflete a visão 

contemporânea da tecnologia “que oscila entre a visão da tecnologia como 

uma ferramenta, ou meio flexível e adaptável ao uso imputado pelo ho-

mem, e a atribuição a tecnologia do poder de configurar a cultura e a 

sociedade”. (PEIXOTO; ARAÚJO, 2012, p. 255) 

Nesse sentido, conforme explicam as autoras, a perspectiva instru-

mental   

 

[...] se revela nos discursos que abordam a integração das tecnologias à edu-

cação, baseando-se, preponderantemente, na visão da tecnologia como um 

meio para atingir finalidades pedagógicas. Nesta perspectiva, a tecnologia é 

pensada como mediação e como instrumento de transformação do processo 

de aprendizagem e das relações pedagógicas. (PEIXOTO; ARAÚJO, 2012, p. 

255) 
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Ainda de acordo com Peixoto e Araújo (2012), há 

 

[...] estudos sobre a tecnologia na educação que se inserem numa lógica de-

terminista, [...]. Segundo essa abordagem, a tecnologia não e inteiramente 

controlada pelo homem (como se concebe numa visão instrumental); e ela 

que, utilizando-se do avanço do conhecimento do mundo natural, verdadeiro 

e neutro, molda (e empurra para um futuro cada vez melhor) a sociedade me-

diante as exigências de eficiência e progresso que estabelece. (PEIXOTO; 

ARAÚJO, 2012, p.255) 

 

Assim, conforme as autoras, há um discurso que aborda a integração 

tecnológica na educação como um instrumento, um meio para alcançar 

finalidades (visão instrumental), enquanto outros estudos inserem a tec-

nologia em uma lógica determinista (determinismo tecnológico), na qual 

a tecnologia seria influenciadora dos avanços da sociedade, não sendo 

completamente controlada por ela. 

As perspectivas que relacionam o uso das tecnologias na prática do-

cente são diferentes e, assim, são implantadas com justificativas distintas. 

Nessa perspectiva,  

 

Ressalta-se que os recursos tecnológicos não são o fim da aprendizagem, mas 

são meios que podem instigar novas metodologias que levem o aluno a apren-

der com interesse, com criatividade, com autonomia. (GARCIA, 2006, p. 3) 

 

Além disso, deve-se considerar que há muitos problemas ainda asso-

ciados à incorporação de tecnologias nas escolas e, conforme pontua 

Imbernón (2010), para que o uso das TIC signifique uma transformação 

educativa positiva, faz-se necessário muitas mudanças, sendo algumas re-

lacionadas aos docentes e outras que dizem respeito aos setores 

administrativos e organizacionais das escolas e da própria sociedade.  
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Nessa perspectiva, compreender os potenciais e a usabilidade das tec-

nologias, bem como suas contribuições ao processo de ensino e 

aprendizagem certamente trará avanços, pois, conforme reforça Almeida 

e Prado (2005, apud Tornaghi, Prado e Almeida, 2010) 

 

O uso da tecnologia na escola, quando pautada em princípios que privilegiam 

a construção do conhecimento, o aprendizado significativo e interdisciplinar e 

humanista, requer dos profissionais novas competências e atitudes para de-

senvolver uma pedagogia voltada para a criação de estratégias e situações de 

aprendizagem que possam tornar-se significativas para o aprendiz, sem per-

der de vista o foco da intencionalidade educacional. (TORNAGHI; PRADO; 

ALMEIDA, 2010, p. 49) 

 

Nesse contexto em que a prática docente pode ser apoiada em recur-

sos originários das tecnologias digitais, e tendo em vista a grande 

quantidade de possibilidades, definiu-se observar, em específico, os obje-

tos de aprendizagem. 

 
2.2 Os objetos de aprendizagem (OA) 
 

Conforme Audino e Nascimento (2010), os objetos de aprendizagem 

constituem uma proposta recente no sistema educacional brasileiro (final 

de década de 1990), sendo entendidos como materiais importantes no pro-

cesso de ensino e aprendizagem, pois, fornecem a capacidade de simular e 

animar fenômenos, entre outras características, assim como, reutilizá-los 

em vários repositórios, proporcionando, entre outras, a redução de custos 

de produção de materiais educacionais, além de criar novas formas de 

atuar e refletir. 

No mesmo sentido, Silva, Silva e Correia Sobrinho (2015), destacam 

que 
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A criação de material didático, cada vez mais interativo, torna-se viável, evi-

denciando o conceito de Objetos de Aprendizagem que surge como proposta 

para beneficiar estudantes e educadores [...]. Uma das grandes vantagens de 

seu uso é a facilidade que eles têm para serem reorganizados, formando novos 

objetos que podem ser reutilizados para diferentes turmas e níveis de ensino. 

(SILVA; SILVA; CORREIA SOBRINHO, 2015, p. 397) 

 

Mesmo sendo uma proposta recente no sistema educacional, já exis-

tem inúmeros estudos e publicações sobre o tema, sem apresentar, no 

entanto, um consenso sobre sua definição. Visando favorecer a abordagem 

sobre os objetos de aprendizagem, o Comitê de Padrões de Tecnologia de 

Aprendizagem (LTSC) do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos 

(IEEE) formou-se em 1996 para desenvolver e promover padrões de tec-

nologia instrucional. Assim, como uma definição bastante ampla tem-se 

que  

 

Os objetos de aprendizagem podem ser definidos como qualquer entidade, di-

gital ou não-digital, que pode ser usada, reutilizada ou referenciada durante o 

aprendizado apoiado pela tecnologia. Exemplos de aprendizado apoiado por 

tecnologia incluem sistemas de treinamento baseados no computador, ambi-

entes de aprendizado interativos, sistemas de ensino a distância e ambientes 

de aprendizado colaborativo. Exemplos de objetos de aprendizagem incluem 

conteúdo multimídia, conteúdo instrucional, software instrucional e ferra-

mentas de software, e pessoas, organizações ou eventos referenciados durante 

a aprendizagem apoiada por tecnologia. (WILLEY, 2000, p. 4 e 5) 

 

Por sua vez, Willey (2000) tem uma definição mais ‘restrita’, apre-

sentando objeto de aprendizagem como “qualquer recurso digital que 

possa ser reutilizado para apoiar o aprendizado”. Em sua análise sobre os 

OA o autor apresenta como características: “reutilizável”, “digital”, “re-

curso” e “aprendizado”. 
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Essas características são posteriormente compartilhadas por outros 

autores como descrito em Coreo (2002, apud Miranda, 2004) enfatizando 

ser qualquer recurso digital com um valor pedagógico, que possa ser 

usado, reusado ou referenciado para suporte de aprendizagem. Bem como 

Sosteric e Hesemeier (2002 apud Schwarzelmüller e Ornellas, 2006) 

acrescentando que “um objeto de aprendizagem é um arquivo digital (ima-

gem, filme, etc.) que pretende ser utilizado para fins pedagógicos e que 

possui, internamente ou através de associação, sugestões sobre o contexto 

apropriado para sua utilização”. 

Percebe-se que esse pensamento é reforçado e complementado tam-

bém por Tarauco (2003 apud Aguiar e Flôres, 2014), observando ser um 

“termo geralmente aplicado a materiais educacionais projetados e cons-

truídos em pequenos conjuntos visando potencializar o processo de 

aprendizagem onde o recurso pode ser utilizado”. Por sua vez, Muzio 

(2001 apud Schwarzelmuller e Ornellas, 2006) retira a ênfase dada à mídia 

dizendo que um objeto é um “granular e reutilizável pedaço de informação 

independente de mídia e termo de objeto de comunicação para propósitos 

instrucionais”.  

Nas últimas definições, é possível observar a característica de granu-

laridade apresentada aos objetos. Ampliando, Mendes, Souza e Caregnato 

(2004) destacam que os OA precisam apresentar as seguintes caracterís-

ticas: 

 

a) reusabilidade: reutilizável diversas vezes em diversos ambientes de apren-

dizagem; 

b) adaptabilidade: adaptável a qualquer ambiente de ensino;  

c) granularidade: conteúdo em pedaços, para facilitar sua reusabilidade; 

 d) acessibilidade: acessível facilmente via Internet para ser usado em diversos 

locais;  
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e) durabilidade: possibilidade de continuar a ser usado, independente da mu-

dança de tecnologia; 

 f) interoperabilidade: habilidade de operar através de uma variedade de 

hardware, sistemas operacionais e browsers, intercâmbio efetivo entre dife-

rentes sistemas.  

 

Conforme Vicari et al (2009), tais objetos de aprendizagem necessi-

tam de metadados a fim de serem indexados, recuperados e reutilizados, 

sendo que esses metadados consistem em um arquivo que descreve o con-

teúdo educacional em aspectos técnicos e educacionais. De acordo com 

Wiley (2001, apud Vicari et al, 2009) os metadados são formados por um 

conjunto de informações para descreverem um recurso com estrutura pa-

dronizada, facilitando a recuperação e acesso aos objetos de aprendizagem. 

Silva, Café e Catapan (2010, p. 96, apud Afonso, 2014) observam 

ainda que “o uso de metadados, para descrição dos OA, constitui uma ex-

celente ferramenta para documentação de tais objetos, pois provê uma 

organização para o repositório, permite a busca e a localização por parte 

dos usuários de OA”. 

Além de definições diferentes, existem também denominações dife-

rentes. Conforme Afonso (2014) o termo objeto educacional é observado 

em Tauroco, Fabre e Tamusiunas (2003, p. 2) enquanto o termo recurso 

educacional é definido por Santos, Flôres e Tauroco (2007, p. 1). Para este 

trabalho, optou-se pelo termo objetos de aprendizagem adotando a per-

cepção do Comitê de Padrões de Tecnologia de Aprendizagem para 

descrever esses componentes instrucionais. Com relação ao significado, 

optou-se por considerar a definição apresentada por Willey, levando em 

consideração seu posicionamento ao rejeitar o não digital e o não reutili-

zável. 
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2.3 Repositórios de objetos de aprendizagem (ROA) 
 

Os repositórios de objetos de aprendizagem (ROA) surgem como im-

portantes ferramentas para a interoperabilidade entre sistemas e a 

reusabilidade de conteúdos educacionais, tornando-se uma preocupação 

recente, porém de fundamental importância para o contexto educacional, 

uma vez que os repositórios são “sistemas de informação que armazenam, 

preservam, divulgam e dão acesso à produção intelectual de comunidades” 

(IBICT, 2005, apud RODRIGUES; TAGA; VIEIRA, 2011). 

Conforme Afonso (2014), no que se refere a nomenclaturas, é possí-

vel identificar na literatura formas distintas para nomear um ROA, tais 

como Repositório Digital Educacional, Repositórios de Recursos Educaci-

onais e Repositório de Objetos de Aprendizagem. Dentre as 

nomenclaturas, para o presente trabalho optou-se pela designação ‘repo-

sitório de objetos de aprendizagem-ROA’, também por fazer referência aos 

objetos de aprendizagem (AO), conforme já mencionado.  

Definidos como depósitos virtuais para armazenamento de materiais 

com fins educacionais, ou ainda, banco de dados por meio dos quais é pos-

sível localizar e obter recursos educacionais para diferentes níveis, 

modalidades e disciplinas, o fato é que os ROA podem favorecer os docen-

tes na busca por recursos, nos seus variados tipos (imagens, vídeos, 

animações, etc.) para complementar sua prática pedagógica. 

Além de armazenar, os ROA são dispostos como ‘filtros’. Assim, ao 

buscar por um determinado OA algumas informações são solicitadas vi-

sando ampliar as chances de encontrar aquele que atenderia melhor a 

intencionalidade do docente. Dentre os dados para refinamento da busca, 

o repositório pode solicitar, por exemplo, disciplina, assunto e tipo de re-

curso. Esses dados dizem respeito aos metadados, ou seja, as informações 

descritoras de cada OA. 
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Existem objetos de aprendizagem disponíveis na internet, possíveis 

de serem encontrados por meio de sites de pesquisas como, por exemplo, 

o Google. Contudo, conforme Braga e Menezes (2015)  

 

Apesar dessa diversidade de locais de armazenamento, os bancos de dados 

mais adequados para se encontrar um OA são os repositórios especializados 

no armazenamento de objetos de aprendizagem ou ROAs. A vantagem em se 

procurar um OA em um ROA é que neles as informações pedagógicas estarão 

também disponíveis com o objeto, o que significa um aumento da reusabili-

dade desse recurso educacional. (BRAGA; MENEZES, 2015, p. 35) 

 

Os repositórios podem ser classificados em: públicos, mantidos por 

governos de diferentes países; os universitários, mantidos por uma ou vá-

rias universidades; e os privados, mantidos por empresas particulares. 

(LEFFA, 2006, p. 29) 

No Brasil, diversas entidades vêm estimulando a produção e a difusão 

de objetos de aprendizagem, como: BIOE – Banco Internacional de Objetos 

Educacionais, RIVED - Rede Interativa Virtual de Educação, CESTA - Co-

letânea de Entidades de Suporte ao uso de Tecnologia na Aprendizagem, 

PROATIVA - Grupo de Pesquisa e Produção de Ambientes Interativos e 

Objetos de Aprendizagem, Portal e-Unicamp, Portal do Professor e Ativi-

dades Educativas. 

 
3 Análise e discussão 
 

Esse trabalho utilizou-se de uma abordagem qualitativa descritiva 

com revisão da literatura que subsidiaram uma reflexão sobre as possi-

bilidades de ensino ampliadas por meio de recursos focados na 

aprendizagem significativa. 

Dizer que as últimas décadas estão sendo de grande transformação 

no campo educacional e que as TIC influenciam a forma de aprender e 
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ensinar pode ser redundante, mas reforça o pensamento de que existe a 

necessidade de reestruturação de posicionamentos diante dos processos 

de ensino e aprendizagem. 

As tecnologias estão sendo incorporadas na educação com o objetivo 

de enriquecê-la. Contudo, alguns fatores precisam ser refletidos com rela-

ção ao uso das tecnologias, em geral, e dos objetos de aprendizagem, em 

específico, para que sejam inseridas em um processo de ensino contextu-

alizado e favoreçam uma aprendizagem real. 

Observa-se que, para que os objetos de aprendizagem façam parte da 

prática docente não basta que os profissionais saibam utilizar os recursos. 

É necessário que os objetos sejam integrados à ação do professor. Assim, 

o OA pode ser simples ou complexo, mas deve ter um objetivo definido 

para sua usabilidade e a escolha do OA deve apresentar uma intencionali-

dade. A aprendizagem significativa evidenciará o sucesso dessa ação 

reflexiva e intencional. 

Nesse sentido, é primordial atentar para a tecnologia como um todo, 

bem como suas especificidades para utilizar aquela que mais favoreça um 

dado assunto ou conteúdo, em uma determinada situação, o que só será 

possível pela ação reflexiva do docente, permitindo a interação entre os 

sujeitos do processo educacional, o qual não pode ser apenas uma forma 

digital do método e abordagem tradicionais, tampouco deve basear-se no 

uso pelo uso, sem fazer sentido dentro de um todo.   

Conforme observado por Oliveira (2013, apud Machado e SÁ FILHO, 

2003) e Balan et. al (2010), o motivo dos objetos de aprendizagem serem 

assim denominados está no seu foco, reforçando que a informática na edu-

cação deve ter como ponto de partida a aprendizagem, sendo de suma 

importância compreender a diferença para conseguir eficiência nas ativi-

dades que utilizam o recurso, demandando a percepção do docente na 
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escolha do OA também pelo fato de que, há objetos disponíveis que não 

foram elaborados observando esse critério. 

Nesse sentido, os ROA têm papel importante ao organizarem e dis-

ponibilizarem, em um único ambiente, objetos de aprendizagem variados, 

atendendo critérios que facilitam sua busca, utilização, reutilização e adap-

tação, dentro de uma proposta metodológica que mais facilmente atenda 

a proposta docente. 

Aguiar e Flôres (2014, p. 13) observam ainda que a “escolha do OA 

apresenta a intencionalidade do professor e o sucesso de seu uso eviden-

cia-se quando ocorre a aprendizagem significativa, o que mostra a 

importância do papel do professor na seleção deste recurso”, o mesmo 

pensamento de Braga e Menezes (2015, p. 30) ao dizer que, “para utilizar 

um objeto de aprendizagem, o professor deve selecionar o tipo de OA que 

seja adequado para o conteúdo que ele deseja abordar e para os objetivos 

de aprendizagem que ele deseja alcançar”. Assim,  

 

[...] cabe lembrar que o professor deve avaliar cautelosamente alguns aspectos 

considerados relevantes para um uso adequado de um Objeto de Aprendiza-

gem, como, por exemplo: linguagem apropriada para os alunos; abordagem 

dos conceitos conforme o interesse deles; a veracidade e atualização das infor-

mações. (AGUIAR; FLÔRES, 2014, p. 13) 

 

Com relação ao uso dos OA e a aprendizagem significativa, Silva, Silva 

e Correia Sobrinho (2015) expuseram investigação sobre os ganhos obti-

dos pelos alunos quando os OA eram utilizados. Conforme os dados 

apresentados, o conteúdo foi aplicado em dois momentos, e posterior-

mente foi aplicada atividade avaliativa, sendo que em apenas um momento 

foi utilizado o laboratório de informática para trabalhar com os objetos de 

aprendizagem. O resultado da atividade avaliativa demonstrou maior ga-

nho de conhecimento quando o conteúdo foi aplicado com os OA. De 
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acordo com esses dados, percebe-se que o OA atendeu seu objetivo princi-

pal que é tornar os processos de ensino e de aprendizagem mais 

prazerosos e, consequentemente, estimular a maior participação do aluno 

na aula, fatores relacionados diretamente a aprendizagem. 

Contudo, ressalta-se que o aluno precisa estar envolvido no processo 

para que seu objetivo seja alcançado, pensamento apresentado por Masini 

e Moreira (2001, apud Oliveira, 2013) ao destacarem que,  

 

[...] independentemente de quão potencialmente significativo seja o material 

a ser aprendido, se a intenção do aprendiz é, simplesmente, a de memorizá-lo 

arbitrariamente e literalmente, tanto o processo de aprendizagem como o seu 

produto serão mecânicos e sem significado. (OLIVEIRA, 2013, p. 70) 

 

Conforme acentua Moran, Masetto e Behrens (2000), há nas novas 

tecnologias uma perspectiva de soluções rápidas para o ensino. Contudo  

 

[...] se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado as melhores 

soluções há muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões 

de fundo. Ensinar e aprender são os desafios maiores que enfrentamos em 

todas as épocas e particularmente agora em que estamos pressionados pela 

transição do modelo de gestão industrial para o da informação e do conheci-

mento. (MORAN; MASETTO; BEHRENS 2000, p.12) 

 

De tal modo, conforme destaca Garcia em seu estudo, 

 

O reconhecimento da era digital como uma nova forma de categorizar o co-

nhecimento não implica descartar todo o caminho trilhado pelas linguagens 

oral e escrita, nem mistificar o uso indiscriminado de computadores no ensino, 

mas enfrentar com critérios os recursos eletrônicos como ferramentas para 

construir processos metodológicos mais significativos. (GARCIA, 2006, p.2-3) 
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Assim, com essa análise percebe-se a necessidade de reflexão quanto 

ao uso dos objetos de aprendizagem como ferramentas auxiliares ao pro-

cesso de ensino, objetivando uma proposta intencional que tenha como 

foco o aluno, ou seja, a aprendizagem, fazendo com que os recursos cum-

pram seu objetivo principal, dentro de uma proposta pedagógica e não 

meramente como atividades de descontração e entretenimento.  

 
Considerações Finais 
 

Este estudo propôs a reflexão sobre a prática docente em função do 

uso das TIC, em especial dos OA e a influência que essas tecnologias podem 

ter no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, o trabalho pautou-

se em diversos autores que estruturaram o embasamento teórico de 

acordo com seu percurso, elencando argumentos sobre a educação em 

sentido geral e sua importância para formação integral, o avanço tecnoló-

gico e a importância das TIC, práticas docentes e uso dos objetos de 

aprendizagem. 

A inserção dos OA em sala de aula pode tornar o aprendizado mais 

prazeroso, por meio de vídeos, jogos e simulações, dentre outros recursos, 

que complementam e reforçam os conceitos trabalhados, promovendo um 

ensino mais atrativo e mais próximo da realidade do aluno. Contudo, as-

sim como todas as atividades que permeiam a prática docente, o uso de 

um determinado objeto de aprendizagem deve pautar-se na reflexão, 

tendo por base um objetivo e uma proposta intencional, que gere um con-

texto em que a motivação e a interação facilitem a aprendizagem.  

Nessa perspectiva, a incorporação dos objetos de aprendizagem como 

mediadores no processo de ensino e aprendizagem é entendida como fator 

favorável, desde que utilizada dentro de uma proposta com foco no pro-

cesso educacional. Assim, esses recursos podem ser percebidos como 

fatores importantes na construção de um real aprendizado com enfoques 
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que auxiliem a remodelar o cenário educacional, permitindo ao educando 

uma formação completa, ampliando suas perspectivas para várias áreas 

do conhecimento. 
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1 Introdução 
 

As grandes transformações sociais, políticas, culturais, econômicas e 

tecnológicas ocorridas nas últimas décadas impactaram consideravel-

mente o modo de vida das pessoas, assim como as relações pessoais, 

profissionais e, especialmente, o contexto da educação no que se refere à 

organização da escola, às relações entre professor e aluno, à construção do 

conhecimento e às práticas pedagógicas (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 

2017). Torna-se muito importante que o professor planeje suas ações pe-

dagógicas para mediar situações em que o aluno possa agir e tomar suas 

decisões, buscando desenvolver um processo de ensino-aprendizagem 
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cada vez mais dinâmico. Assim sendo, ele precisa considerar o acesso cada 

vez maior dos alunos a informações em seus diversos meios e tentar utili-

zar essa facilidade como aliada para a construção de novos conhecimentos. 

Nesse sentido, os conteúdos, os métodos e as práticas educativas precisam 

ser (re)pensados e (re)planejados considerando o desenvolvimento contí-

nuo das tecnologias de informação e sua inserção em sala de aula, de forma 

a atender, ao mesmo tempo, as necessidades individuais e coletivas dos 

estudantes. 

Para Klein e Pátaro (2008), o acesso à escola foi ampliado, mas o 

acesso aos conhecimentos que ali podem ser construídos ainda é limitado, 

sendo que na maioria das vezes os conteúdos ensinados permanecem dis-

tantes da realidade dos estudantes. Reafirmando essa ideia, Libâneo (2016, 

p. 47) destaca que “a escola se reduz a atender conteúdos ‘mínimos’ de 

aprendizagem numa escola simplificada, aligeirada, atrelada a demandas 

imediatas de preparação da força de trabalho”. Isso nos faz refletir sobre a 

função da escola e o papel do professor na busca de um ensino que supere 

a simples reprodução de conhecimentos e a manutenção da passividade 

em prol de uma educação integral que incentive a participação ativa do 

estudante e que o torne capaz de atuar e transformar sua realidade. 

No que se refere ao ensino da Matemática, Onuchic (1999) destaca 

que as reformas curriculares durante o século XX ocorreram com a inten-

ção de proporcionar mudanças no processo de ensino-aprendizagem e 

também como forma de adequar o trabalho escolar às exigências de uma 

sociedade em constante transformação, exigindo de todos cada vez mais 

saberes matemáticos essenciais tanto para o trabalho quanto para sua 

vida. Onuchic e Allevato (2005, p. 213) nos fazem relevantes reflexões so-

bre o ensino e a aprendizagem de Matemática ao afirmarem que vários 

esforços vêm sendo realizados para “tornar o ensino da Matemática mais 

eficiente”, destacando ainda que a formação e o preparo pedagógico do 
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professor para o planejamento e desempenho comprometido de suas fun-

ções são fundamentais para a efetividade dessa mudança.  

Rohmah e Sutiarso (2018) tecem discussões tentando trazer reflexões 

sobre o papel da matemática em diferentes contextos da sociedade atual. 

Os autores consideram que as estratégias/métodos de ensino utilizados 

pelos professores possuem pouca variação e tendem a restringir a partici-

pação dos alunos, assim limitando sua criatividade, pois praticamente não 

existe inovação nem ao menos desafios que os incentivem a transpô-los e 

se sentirem capazes de resolvê-los. Assim, nos momentos de sala de aula, 

com uma abordagem mais preocupada em estimular a memorização, em 

um processo que não chama a atenção dos estudantes, esses acabam por 

se desinteressar, sentem-se muitas vezes entediados nas aulas e não alcan-

çam os resultados de aprendizagem esperados. 

Portanto, as atividades a serem desenvolvidas precisariam ser mais 

diversificadas e chamar a atenção do aluno, seja pelo uso de diferentes 

metodologias, seja através de estratégias e direcionamentos que permitam 

aos estudantes a elaboração de processos mentais que resultem em desen-

volvimento e aprendizagem, a partir de situações que provoquem 

reflexões e questionamentos, tragam desafios e, sempre que possível, se 

relacionem a situações de vivência dentro ou fora da sala de aula. 

Neste trabalho, evidenciamos uma prática educativa planejada e de-

senvolvida por nós, em que procuramos refletir como se deu o processo 

de aprendizagem dos alunos de uma turma da 1ª série do ensino médio, a 

partir de atividades desenvolvidas com base na abordagem da resolução 

de problemas fundamentada na concepção de Onuchic et al. (2014). As 

atividades foram elaboradas e desenvolvidas com o intuito de despertar a 

curiosidade e a autonomia dos alunos na busca por soluções de situações 

problemas, e intencionalmente organizados para tornar compreensível a 

ideia de área como medida de uma dada superfície. 
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A seguir, apresentamos as considerações teóricas que fundamenta-

ram a construção deste trabalho, relacionadas ao planejamento para o uso 

de metodologias ativas através da resolução de problemas, uma proposta 

didático-pedagógica que visa a participação ativa do aluno e um ensino 

mais dinâmico e diversificado. Na sequência, tratamos do percurso meto-

dológico da pesquisa, focalizando as ações desenvolvidas em cada etapa e, 

por fim, analisamos o trabalho desenvolvido refletindo a partir dessa pro-

posta. 

 
2 Algumas reflexões sobre as metodologias ativas e a resolução de 
problemas 
 

Gemignami (2012) destaca que a grande dificuldade, diante das 

transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas, é a busca por 

metodologias arrojadas, inovadoras e capazes de transformar as práticas 

educativas que ainda permanecem pautadas na transmissão-recepção com 

ênfase na memorização de fórmulas descontextualizadas. Moran (2018, 

p.3), partindo da constatação de que aprendemos de diferentes formas, 

afirma que “[a] aprendizagem ativa aumenta nossa flexibilidade cognitiva, 

que é a capacidade de alternar e realizar diferentes tarefas, operações men-

tais ou objetivos e de adaptar-nos a situações inesperadas [...]”. Sendo 

assim, a utilização de diversas possibilidades de metodologias ativas pode-

ria propiciar alternativas pedagógicas para o professor diversificar suas 

aulas e permitir maior protagonismo dos alunos no processo de ensino-

aprendizagem. 

Nessa perspectiva, as metodologias ativas de ensino podem promo-

ver uma mudança na visão do papel do professor e do aluno nas situações 

de aprendizagem, de forma que o professor passe a ser um mediador/fa-

cilitador desse processo, pela intervenção e organização de situações de 

ensino com uma intencionalidade que leve os alunos a agir de forma a 
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buscar soluções e assim se desenvolverem. Onuchic (1999) apresenta a re-

solução de problemas como uma metodologia de ensino que considera os 

estudantes como participantes ativos no processo de ensino-aprendiza-

gem e os problemas como ponto de partida para a construção de novos 

conhecimentos matemáticos. A autora destaca ainda que a resolução de 

problemas pode ser um caminho para ensinar matemática com mais com-

preensão e abstração dos significados matemáticos. 

Zabala (1998) ressalta que a função atribuída ao ensino tem enfati-

zado as capacidades cognitivas consideradas mais relevantes que 

correspondem à aprendizagem das disciplinas ou matérias tradicionais. 

Klein e Pátaro (2008) elucidam que a educação escolar, em sua dimensão 

intelectiva, busca transmitir conhecimentos acumulados historicamente 

pela humanidade; em sua dimensão socializadora, permite que os sujeitos 

se integrem ao coletivo. Criar situações de ensino que despertem o inte-

resse dos estudantes para o estudo de conceitos matemáticos que podem 

ser construídos na sala de aula, especialmente na realização de medidas de 

superfícies, pode ser um desafio interessante tanto para os professores 

quanto para os alunos.  

De acordo com Bacich e Moran (2018, p. 4), “as metodologias ativas 

dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu desenvolvimento direto, 

participativo e reflexivo em todas as etapas do processo.”. Diesel, Baldez e 

Martins (2017) destacam a importância e a necessidade de reflexões acerca 

da formação dos professores em relação aos saberes fundamentais à sua 

prática, em uma perspectiva de ressignificação de suas ações pedagógicas 

em sala de aula, a partir de uma visão mais crítica, reflexiva e investigativa. 

As metodologias ativas podem favorecer o desenvolvimento de práticas 

que estimulam o protagonismo, a curiosidade, o envolvimento e participa-

ção ativa do aluno em suas experiências de aprendizagem. 
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Os estudos de Berbel (2011) sinalizam a relevância do papel do pro-

fessor nesse processo, em que que assumiria a função de intermediador 

no processo de ensino e de aprendizagem, oportunizando situações em 

que os alunos precisem pensar e buscar formas de agir e, para que isso 

aconteça, ele precisa estimular, fornecer pistas que auxiliem o pensamento 

a relacionar seus saberes e ajudem os alunos a encontrar suas soluções. 

Nesse sentido, Moran (2018) também destaca que essa seria a função a ser 

assumida pelo professor, enquanto facilitador/orientador das situações de 

ensino. A ele cabe o papel de incentivar, intervir questionando e orien-

tando o aluno a prosseguir em todas etapas do processo. Assim, as 

metodologias ativas podem ser estratégias de ensino, centradas na parti-

cipação efetiva dos estudantes no processo de sua aprendizagem. 

Onuchic e Allevato (2011) ressaltam as contribuições significativas 

para o desenvolvimento da sociedade e afirmam que, desde a antiguidade, 

o currículo escolar é concebido com base em situações problemas. Embora 

a resolução de problemas venha sendo discutida nos últimos anos, ainda 

não são significativas as mudanças nas práticas docentes e nos resultados 

de aprendizagem. Para Dante (1998), apesar de ser tão relevante, a reso-

lução de problemas é um dos tópicos mais árduos de serem trabalhados 

na sala de aula e precisa ser organizada e planejada em diversos aspectos 

para que, conforme os objetivos de aprendizagem, mediações efetivas 

aconteçam. 

A resolução de problemas com base nas concepções de Onuchic 

(1999) tem como foco a compreensão dos conceitos, dos processos e das 

estratégias que serão usadas no desenvolvimento das atividades. De 

acordo com essa concepção, a formalização dos conceitos e teorias mate-

máticas passa a fazer mais sentido para os alunos. Onuchic et al. (2014) 

reconhecem os desafios dessa proposta e destacam seus possíveis benefí-

cios: coloca o foco da atenção dos alunos sobre as ideias matemáticas e 
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sobre o dar sentido, desenvolve poder matemático nos alunos, ou seja, ca-

pacidade de pensar matematicamente, utilizar diferentes e convenientes 

estratégias em diferentes problemas, permitindo aumentar a compreen-

são dos conteúdos e conceitos matemáticos, desenvolve a crença de que os 

alunos são capazes de fazer matemática; aumenta a confiança dos estu-

dantes, fornece dados de avaliação contínua e por fim, a formalização dos 

conceitos e teorias matemáticas, feita pelo professor, passa a fazer mais 

sentido para os alunos. 

Sales e Silva (2019) consideram de extrema importância para os 

professores o aprimoramento de suas atividades profissionais por meio da 

formação continuada. Além disso, acreditam que práticas de ensino com 

foco no uso de metodologias ativas de aprendizagem mediadas pela 

utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação podem 

permitir a criação de um ambiente mais propício ao ensino e ao 

desenvolvimento da aprendizagem. 

A partir dessa reflexão e das considerações já feitas, justificamos a 

elaboração deste relato de experiência, que tem como objetivo apresentar 

de forma descritiva uma prática educativa baseada na resolução de pro-

blemas como estratégia metodológica para o ensino de superfícies 

retangulares. 

 
3 Método 
 

Para realização deste trabalho realizamos inicialmente uma revisão 

bibliográfica, a partir de referenciais teóricos que estudam a resolução de 

problemas, metodologias ativas e processo de ensino-aprendizagem. Con-

forme afirma Gil (2002), a pesquisa bibliográfica desenvolve-se a partir de 

material já produzido, constituído de livros e artigos científicos, conforme 

a escolha dos temas a serem tratados. 
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Assim, este relato de experiência insere-se em uma abordagem qua-

litativa de pesquisa, seguindo os pressupostos de um estudo de caso. 

Segundo Yin (2005), a metodologia do estudo de caso compreende sua 

aplicabilidade a situações humanas, inseridas em um contexto real e con-

temporâneo para entender os fenômenos sociais particulares de um todo 

no mesmo momento em que esses acontecem.  Para Bogdan e Biken 

(1994), a pesquisa qualitativa permite uma aproximação do investigador 

com os participantes da pesquisa, por meio de sua trajetória formativa e 

profissional, condição essencial quando se trabalha com casos de ensino 

numa perspectiva de formação e investigação.  

Para atender aos objetivos esperados, o estudo foi realizado mediante 

aplicação de uma atividade prática em uma turma de 1.ª série do ensino 

médio de uma escola localizada no sul de Goiás, nos meses de maio e junho 

de 2019, com o consentimento da equipe gestora, professora regente e alu-

nos participantes. Essa instituição de ensino possui 19 turmas de ensino 

médio, com aproximadamente 600 alunos matriculados. A escolha por es-

ses alunos decorre da proximidade com o objeto de estudo de uma 

pesquisa que posteriormente será desenvolvida na mesma instituição. 

Neste relato de experiência, apresentamos de forma descritiva a apli-

cação uma prática educativa baseada na resolução de problemas como 

estratégia metodológica para o ensino de superfícies retangulares. A turma 

selecionada possui 34 estudantes matriculados, no entanto ocorreram fal-

tas e, assim, na primeira aula participaram 29 estudantes, na segunda, 32 

e, na terceira e última aula, 30 estudantes. A participação dos estudantes 

ocorreu de forma voluntária. 

Com o intuito de experienciar o ensino de superfícies retangulares 

por meio da resolução de problemas, elaboramos uma sequência didática 

a ser desenvolvida em três etapas, contemplando expectativas de aprendi-

zagem acerca do seguinte conteúdo: área de superfícies retangulares. 
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Foram propostas quatro situações problemas e para a resolução de cada 

uma consideramos as 10 etapas apresentadas por Onuchic et al. (2014): 

proposição do problema, leitura individual, leitura em grupo, resolução do 

problema, observação e incentivo, registro na lousa, plenária, busca do 

consenso, formalização do conteúdo, proposição e resolução de novos pro-

blemas. 

 Inicialmente, realizamos a observação da turma durante uma aula 

de Matemática com o objetivo de estabelecer contato com os estudantes, 

coletar informações em relação aos aspectos de aprendizagem, participa-

ção, interação, produtividade e outros. Nessa aula, os estudantes estavam 

fazendo a correção de uma ficha de atividades que tinha sido entregue na 

aula anterior. Alguns alunos não haviam feito a atividade e a professora 

insistia com eles para irem ao quadro resolver os exercícios. Percebemos 

que alguns estavam com muitas dúvidas, mas não questionavam a profes-

sora e sim os colegas que estavam mais próximos. 

Entre as dificuldades apresentadas pelos estudantes, destaca-se a au-

sência da compreensão do conceito de área como medida de superfície, 

assim como do entendimento das unidades de medida de comprimento e 

de área, como, por exemplo, metro quadrado, centímetro quadrado e ou-

tros. Com base nos resultados de aprendizagem da turma, no relato da 

professora e na observação da aula, foi realizada a proposta da aplicação 

de uma prática educativa baseada na perspectiva do trabalho colaborativo 

e da participação efetiva do estudante no processo de ensino e de aprendi-

zagem. Após a aula de observação da turma, foram necessárias três horas-

aula para o desenvolvimento da proposta. 

 
4 Resultados 
 

Durante a observação da aula, notamos que a participação dos estu-

dantes era pequena, muitos demonstravam pouco ou nenhum interesse, 
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permaneciam com o material (caderno) fechado. Dessa forma, percebe-

mos que a ausência de práticas que possibilitem a participação do 

estudante, assim como a aplicação de atividades que não despertem o in-

teresse, não apresentem sentido, ou seja, não sejam aplicáveis ao 

cotidiano, refletem-se na dinâmica das aulas, nas relações que ali são cons-

truídas e nos resultados de aprendizagem. 

Na primeira aula, após a observação da turma, apresentamos aos es-

tudantes as expectativas de aprendizagem da proposta, destacando os 

objetivos, ou seja, o que se espera alcançar ao fim da atividade e a impor-

tância dela para a compreensão do conteúdo selecionado. Esclarecemos 

que participariam da atividade voluntariamente e entregamos o termo de 

autorização de uso de imagem de menor de idade para que o levassem 

para casa e solicitassem aos pais ou responsáveis a assinatura do docu-

mento. Nessa aula, dividimos a turma em quatro grupos e explicamos que 

o desenvolvimento de cada atividade aconteceria de acordo com as etapas 

apresentadas por Onuchic et al. (2014). 

Foi então proposta a seguinte situação: Sabendo que uma lata de tinta 

de 18 litros, aplicando 3 demãos, cobre 32 m2 de parede, quantas latas de 

tinta seriam necessárias para pintarmos essa sala de aula? Por meio de 

questionamento, foi feito o levantamento dos conhecimentos prévios dos 

estudantes em relação à forma das paredes, como se calcula a medida da 

superfície de cada parede, quais as unidades de medida de comprimento 

que conhecem e o que significa metro quadrado, centímetro quadrado. 

Analisamos e discutimos todas as respostas obtidas, fazendo as devidas 

correções e enfatizando a participação e o conhecimento apresentado pelo 

estudante. Feito isso, seguimos para a etapa 2 (leitura individual) e em 

seguida a etapa 3 (leitura em grupo). Acompanhamos o desenvolvimento 

de cada grupo, questionando os estudantes sobre quais informações eram 

necessárias para responder ao problema proposto (etapa 4). Todos os 
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grupos concordaram que era preciso saber as medidas das paredes da sala 

de aula. 

Entregamos a cada grupo uma trena e solicitamos a tomada de me-

dida das paredes da sala (Figura 1). Observamos algumas dificuldades, 

como não conhecer o instrumento de medida (trena), não saber manuseá-

lo e realizar as medidas e, diante de cada situação, fizemos as intervenções 

necessárias.  

 

Figura 1 – Momento da leitura do problema e tomada de medidas das paredes da sala de aula 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em seguida solicitamos que cada grupo fizesse um esboço dos dese-

nhos de cada parede com medidas aproximadas com uma casa decimal, 

não esquecendo porta, janelas e quadro (Figuras 2). Nesse momento, etapa 

5, notamos que um grupo havia calculado a área da parede, ou seja, de-

monstrou conhecimento sobre o assunto.  

Informamos, então, que nessa etapa o objetivo era apenas medir as 

paredes e que a área da parede seria calculada posteriormente.  Com as 

medidas e o esboço de cada parede, um membro de cada grupo foi ao qua-

dro para representar por meio de um desenho as medidas encontradas 

(etapas 6 e 7). Os grupos 1 e 3 deveriam apresentar os mesmos resultados 

para as medidas do comprimento e da largura das paredes e os grupos 2 e 

4 também, pois a sala tem dois pares de paredes retangulares iguais. No 

entanto, os grupos 1 e 3 apresentaram resultados divergentes em relação 
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às medidas de comprimento e largura das paredes. Essa situação foi bas-

tante conveniente e aproveitamos para provocar reflexões sobre as 

medidas apresentadas pelos dois grupos. 

 

Figura 2 - Momento da plenária 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A partir dos apontamentos dos estudantes em relação à divergência 

das medidas, foi possível concluir, de forma consensual com a turma, que 

era necessário fazer novas medições. Assim, de posse de novas medidas, 

os representantes dos grupos puderam apresentar seus esboços (etapa 8) 

e, a partir disso, foi possível formalizar e ampliar os seguintes conceitos: 

superfícies retangulares, medida de comprimento, dimensões das paredes, 

superfície que deveria ser pintada (etapas 9 e 10). 

Assim que formalizamos e ampliamos esses conceitos, questionamos 

os estudantes acerca dos seus conhecimentos sobre 1cm2, 1dm2, 1m2 e 

1km2.  A maioria deles disse que não saberia explicitar de forma clara o 

que poderiam ser essas medidas. Em seguida, entregamos para cada grupo 

um kit de material contendo régua, tesoura, cola, papel A4, papel pardo, 

cordão e trena. Com o objetivo de compreender as unidades de medida de 

área, orientamos cada grupo a representar 1cm2, 1dm2, 1m2 com o material 

recebido. 

Utilizando cordão, o grupo 1 representou 1cm2, o grupo 2 representou 

1dm2 com papel A4 e os grupos 3 e 4 representaram 1m2 com papel pardo 
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e fita de isolamento. Logo em seguida todos os grupos apresentaram suas 

representações e formalizamos o conceito de unidade de medida de área. 

Essas representações auxiliaram também a compreender de forma con-

creta o conceito de medida de superfície e então retornamos à situação 

problema inicial referente à quantidade de tinta necessária para pintar as 

paredes da sala de aula. 

 

Figura 3 - Representando 𝟏𝒄𝒎𝟐, 1 𝒅𝒎𝟐 e 1 𝒎𝟐 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nesse momento, os grupos foram orientados a retomar ao problema 

inicial e calcular a área da parede que mediram, desconsiderando as su-

perfícies que não seriam pintadas (porta, janelas e quadro). Em seguida, 

os representantes de cada grupo apresentaram seus cálculos, registrando 

no quadro as estratégias utilizadas. Observamos e destacamos a existência 

de diferentes procedimentos de cálculo. Além disso, interviemos pontu-

ando alguns erros e enfatizamos a participação dos estudantes para a 

análise e correção necessária. 

Para encerrar a primeira aula, a partir dos resultados apresentados 

pelos grupos referentes à área de cada parede, formalizamos o conceito de 

medida de superfície e auxiliamos para que calculassem a quantidade de 

latas de tinta necessárias para pintar as quatro paredes da sala de aula. Em 

todas as etapas do desenvolvimento das atividades, salientamos que os 
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grupos foram observados em sua capacidade de interação, organização, 

trabalho colaborativo e participação.  

Langer-Osuna (2016) analisa as relações estabelecidas por alunos 

quando desenvolvem atividades de resolução de problemas em pares, des-

tacando a existência de aspectos favoráveis à aprendizagem e à 

socialização, mas também considera a existência de aspectos que podem 

inviabilizar a construção de soluções matemáticas de forma colaborativa. 

Em relação às dificuldades encontradas para a realização das atividades 

planejadas para esta prática, notamos que, no momento de formação dos 

grupos de trabalho, alguns alunos permaneciam em seus lugares. Inferi-

mos, a partir dessa observação, a existência de conflitos, dificuldades de 

relacionamento e socialização, timidez e até mesmo insegurança por parte 

de alguns deles.  

Em relação ao trabalho colaborativo, Damiani (2008) afirma que, ao 

trabalharem juntos, os membros de um grupo se apoiam, visando ao al-

cance dos objetivos comuns negociados pelo coletivo. Dessa forma, há 

ajuda mútua na execução de tarefas e oportunidades de conviver com as 

diferenças. 

Nesse sentido, Zabala (1998) destaca que a prática educativa implica 

mudanças nas formas de trabalhar os conteúdos e no modo de avaliar, ao 

considerar as finalidades do ensino, de acordo com um modelo centrado 

na formação integral da pessoa. Nas etapas de proposição do problema, 

leitura individual e leitura em grupo, notamos que os estudantes estavam 

muito empenhados em realizar a atividade. Percebemos também que al-

guns deles apresentavam dificuldade em interpretar e os colegas do grupo 

colaboravam, fazendo as devidas explicações. 

A segunda aula teve início com a retomada dos objetivos da prática e 

também do assunto tratado na última aula. Realizamos um feedback do 

último encontro por meio dos seguintes questionamentos: o que 
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estudamos no nosso último encontro? O que foi possível compreender 

com as atividades realizadas? Como é possível calcular a área de formas 

retangulares? 

Para a realização da atividade planejada, levamos para a sala de aula 

quatro caixas com diferentes tamanhos e entregamos uma a cada grupo. 

Além dela, entregamos também papel pardo, tesoura e cola. Propusemos 

que calculassem a quantidade de papel necessária para encapar a caixa. 

Essa atividade foi bastante interessante, pois cada grupo apresentou uma 

forma diferente para resolver o problema.  

O grupo 1 mediu as dimensões da caixa, desenhou os seis retângulos 

(faces da caixa) no papel pardo, realizou o cálculo da área de cada retân-

gulo e somou no final. O grupo 2 observou que a caixa era formada por 

três pares de retângulos iguais, portanto calculou a área de cada um, em 

seguida multiplicou por 2 e somou os resultados obtidos. Já grupo 3, pri-

meiramente encapou a caixa, em seguida mediu o comprimento e a 

largura de cada retângulo e assim fez o cálculo da área de cada retângulo 

para somar no final. O grupo 4 calculou a área de cada retângulo (face da 

caixa) e somou para obter a área total. 

Assim que todos finalizaram a atividade, convidamos um represen-

tante de cada grupo para expor a forma como procedeu para calcular a 

quantidade de papel necessária para encapar a caixa. Pela fala dos estu-

dantes, foi possível fazer as pontuações pertinentes à formalização dos 

conceitos trabalhados. Notamos também que dois grupos tiveram dificul-

dade em relação à multiplicação com números decimais.  

A participação ativa do estudante nas atividades de ensino possibilita 

uma aprendizagem com mais significado e ele passa a ser construtor do 

seu conhecimento, enquanto o professor se torna facilitador ou mediador 

do processo. (ONUCHIC; ALLEVATO, 2011). Ao analisar as etapas: resolu-

ção do problema, observação e intervenção e registro de resoluções na 
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lousa, percebemos que os estudantes foram capazes de expressar suas 

ideias com clareza, desenvolver o trabalho em equipe, além de utilizar di-

ferentes estratégias de cálculos. 

Iniciamos a terceira aula reforçando nossos objetivos e retomando os 

conceitos já trabalhados nas duas aulas anteriores. Para essa aula planeja-

mos medir a área da quadra da escola, utilizando uma fita de isolamento. 

Com uma trena, os estudantes marcaram com a fita a cada 1 metro de 

distância tanto no comprimento quanto na largura e assim fizeram em 

toda a superfície da quadra. Assim que terminamos, contamos a quanti-

dade de quadrados de 1 metro de lado, ou seja, quantos metros quadrados 

obtivemos, e comparamos com o resultado obtido no início da atividade.  

Em seguida, retornamos para sala de aula e cada grupo compartilhou 

suas impressões sobre a atividade realizada. O grupo 3 comentou que “foi 

muito trabalhoso fazer as divisões na quadra e que as fórmulas servem 

para diminuir o trabalho e ganhar tempo”. Essa atividade contribuiu para 

que pudessem compreender o significado de um metro quadrado e visua-

lizar o que na prática chamamos de medida de superfície. 

 

Figura 4 - Alunos realizando medidas na quadra de esporte da escola para calcular sua área 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Cardozo e Possamai (2019) dissertam sobre as tendências de ensino 

da matemática, dando enfoque à resolução de problemas na perspectiva 

de uma abordagem investigativa. Para os autores, mesmo sendo distintas 

em relação a sua efetivação em sala de aula, podem favorecer a formação 

crítica, reflexiva e autônoma dos estudantes. 

Na etapa da plenária, o objetivo é formalizar o conteúdo e os concei-

tos desenvolvidos de forma consensual e propor novos problemas. 

Notamos o envolvimento e o interesse dos alunos nas atividades, uma vez 

que todos os grupos apresentaram suas resoluções, participaram das dis-

cussões e estabeleceram relação com outras situações do cotidiano. Nesse 

sentido, Diesel, Baldez e Silva enfatizam que, em oposição ao ensino tradi-

cional baseado na transmissão de conteúdo, as práticas pedagógicas 

pautadas na participação ativa do estudante proporcionam uma formação 

crítica e construtiva. 

A metodologia da resolução de problemas tem como principal obje-

tivo tornar o aluno sujeito ativo nos processos de construção do próprio 

conhecimento, ou seja, passar a ser o construtor de sua aprendizagem. 

Desse modo, essa proposta metodológica busca a melhoria dos resultados 

do ensino e da aprendizagem da matemática tanto na sala de aula quanto 

no cotidiano do aluno. A partir das contribuições de cada grupo, encerra-

mos a aula retomando as expectativas de aprendizagem, por meio de 

questionamentos acerca do conteúdo que foi trabalhado.  

Solicitamos aos estudantes que escrevessem um breve relato sobre 

sua participação e aprendizagem nas atividades desenvolvidas e para que 

ficassem à vontade para expor sua opinião, garantir o sigilo e a privaci-

dade, pedimos que não se identificassem no relato. Eles escreveram o 

relato durante a aula da professora regente para evitar interferência dos 

pesquisadores. Para apresentar a análise das respostas, organizamos qua-

dros descritivos. 
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Com o intuito de direcioná-los, elaboramos um roteiro com questões 

voltadas a identificar aspectos relativos à aprendizagem, à participação, 

sobre a metodologia utilizada, dificuldades encontradas para realizar as 

atividades. Para apresentar a análise das respostas, organizamos quadros 

descritivos. Quanto à avaliação das propostas desenvolvidas, todos os alu-

nos relataram que houve contribuição para aprendizagem do conteúdo 

trabalhado (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Respostas dos estudantes para aprendizagem dos conceitos que foram trabalhados 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao analisar o Quadro 1, notamos que, na opinião dos estudantes, a 

proposta metodológica da resolução de problemas proporcionou a apren-

dizagem dos conceitos trabalhados. O estudante 01 afirmou que a 

realização das atividades possibilitou a aprendizagem de um cálculo que 

praticava de forma errada. Sobre a atividade matemática escolar, Onuchic 

(1999) ressalta que não se limita a enxergar as coisas prontas e acabadas, 

mas sim a construção e apropriação, pelo estudante, de um aprendizado 

que contribuirá para entender e modificar a realidade em que está inse-

rido. 

Em relação à participação nas atividades desenvolvidas, os estudan-

tes apresentaram as seguintes opiniões: 

  

Estudante 01 – “Achei bem interessante a forma como os objetivos foram propostos, e na finalização de um deles 

percebi que fazia uma conta totalmente errada na maioria do tempo.” 

Estudante 03 – “Sempre tive dificuldade em geometria, principalmente com as fórmulas, mas depois dessa aula 

eu aprendi muita coisa para facilitar meu ensino.” 

Estudante 04 – “Com toda a explicação e atividades foi possível aprimorar o que eu já conhecia e esclarecer 

algumas dúvidas. 

Estudante 10 – “Sim, aprendi a calcular área.” 
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Quadro 2- Respostas dos estudantes sobre a participação nas atividades desenvolvidas 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Analisando as respostas do Quadro 2, percebemos que os estudantes 

consideram as propostas de atividades em grupo interessantes e mais pro-

dutivas. Micotti (1999) afirma que a participação efetiva deles no processo 

de ensino e de aprendizagem depende dos significados das propostas e dos 

vínculos que são estabelecidos entre elas e os conhecimentos que já pos-

suem. 

Quanto à relação com os conhecimentos que já possuíam, relataram 

os seguintes aspectos: 

 

Quadro 3 - Respostas dos estudantes sobre o desenvolvimento das atividades 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Analisando as considerações feitas pelos alunos (Quadro 3), podemos 

inferir que os estudantes concordaram que durante a realização das ativi-

dades a participação, a atenção e a interação foram maiores que nas aulas 

expositivas. A realização desta prática educativa, as observações e análises 

feitas a partir da participação ativa dos alunos durante todas as propostas 

de atividades reforçam a importância de nós, professores, buscarmos a 

melhoria de nossas práticas pedagógicas explorando metodologias que 

Estudante 17 – “A parte mais importante da resolução de problemas é quando resolvemos as atividades em 

grupo.” 

Estudante 20 – “Gostei porque teve mais diálogo.” 

Estudante 21 – “Gostei sim, achei que foi diferente, saímos da rotina, o que faz descansar a cabeça, além de 

aprendermos de outra forma, uma forma de aprender pela prática.” 

Estudante 25 – “O trabalho em equipe para resolver os objetivos foi o que eu mais gostei, mesmo estando com 

as pessoas que eu não estou acostumada a interagir.” 

Estudante 33 – “Gostei de todos os objetivos, mas me encantei mais com as 2 últimas, que tinha que medir uma 

caixa e encapá-la, e outra que medimos a quadra de forma bem divertida, e o objetivo me impressionou!” 

Estudante 19 – “Foi sim muito interessante, pois além da explicação em sala fomos para a prática e fizemos 

exercícios práticos e divertidos.” 

Estudante 6 – “A participação foi bem maior do que nas aulas expositivas, pois houve uma atenção/interação de 

todos.” 

Estudante 18 – “Foi o método que ela fez, foi distrair e ao mesmo tempo ensinar.” 
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proporcionem o interesse, a curiosidade, a participação ativa e o protago-

nismo do estudante no processo de construção do seu conhecimento. 

 

Considerações finais 
 

O desenvolvimento de metodologias que favoreçam a compreensão 

de novos conceitos matemáticos, a partir do conhecimento que o aluno já 

possui, o engajamento dos alunos nas propostas de atividades e uma 

aprendizagem mais efetiva e significativa de conceitos matemáticos são 

grandes desafios para maioria dos professores do ensino médio. O desen-

volvimento dessa prática de ensino baseada na resolução de problemas 

propiciou a retomada de um conteúdo considerado, pela maioria dos es-

tudantes, “difícil”, devido à existência de muitas fórmulas matemáticas 

para realizar os cálculos, aos quais, na maioria das vezes, não conseguem 

atribuir significados. A análise dos resultados de aprendizagem por meio 

do gráfico de rendimento bimestral, a conversa com a professora regente 

buscando informações sobre o perfil da turma, assim como a observação 

realizada durante uma aula de matemática, contribuíram para a realização 

do planejamento das atividades. 

Zabala (1998) destaca a relevância do planejamento das ações peda-

gógicas e ainda a flexibilidade para adaptar-se à diversidade de situações 

vivenciadas no ensino, levando em consideração os conhecimentos que os 

estudantes já possuem. As observações realizadas durante a execução das 

atividades e a análise dos relatos dos estudantes sinalizam a importância 

de práticas educativas que proporcionem a participação deles no processo 

de ensino-aprendizagem, o trabalho colaborativo, o uso de diferentes es-

tratégias para resolver uma situação problema, a interação e a cooperação 

no desenvolvimento das atividades.  

Os resultados dessa experiência mostraram que a utilização da me-

todologia da resolução de problemas pode dinamizar o ensino da 
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matemática, promovendo a participação do aluno no processo de constru-

ção de seu conhecimento, bem como a interação e a aprendizagem 

dialógica,  à medida em que apresentam suas ideias, trocam ideias com os 

colegas e estabelecem relações entre seus conhecimentos e o desafio de 

resolver uma situação problema; todos aspectos muito relevantes no sen-

tido da promoção da aprendizagem ativa e colaborativa entre os alunos; 

ressaltamos que são aspectos importantes na prática educativa param 

mais compreensão e significado. Diante disso, os professores precisam re-

pensar suas práticas pedagógicas na perspectiva de uma formação integral 

que possibilite ao aluno atuar como cidadão frente às exigências de um 

mundo em permanente processo de transformação. 
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1. Introdução 
 

O presente artigo tem como objetivo estabelecer o diálogo entre os 

fenômenos da evasão, permanência e do êxito escolar no contexto da 

oferta da educação profissional e tecnológica no Instituto Federal Goiano 

– Campus Ceres (IF Goiano – Campus Ceres). Tomando a permanência e 

o êxito como fatores individuais, estes podem ser definidos de forma que 

proporcionem um melhor entendimento a respeito da importância que 

possuem, para que o processo de aprendizagem aconteça. Para Assis 

(2017, p. 29), "[…] por permanência entendemos ser o período em que a 

matrícula permanece ativa, ou seja, a permanência é o caminho percorrido 

pelo estudante, do seu ingresso na escola, até a sua conclusão". Já o fator 

êxito, pode ser definido como os pequenos progressos que são necessários 

e imprescindíveis para o sucesso do aluno, assim, "[...] obtêm êxito aqueles 
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que satisfazem as normas de excelência escolar e progridem nos cursos 

[...]" (PERRENOUD, 2003, p. 10 apud ASSIS, 2017, p. 29). 

Pode-se inferir pelo próprio significado destas palavras, que se refere 

a algo que obteve sucesso, por ser persistente. Sendo assim, no ambiente 

escolar, esse termo também se encaixa para designar que o caminho de 

ensino e aprendizagem foi percorrido com persistência e alcançou seu ob-

jetivo. Em suma, "[...] quando nos referimos ao êxito escolar estaremos 

nos reportando à conclusão do curso pelo estudante" (ASSIS, 2017, p. 29). 

Dessa forma, percebe-se que para alcançar o objetivo principal, isto é, o 

êxito escolar, esses dois fatores, a permanência e o êxito, devem estar em 

consonância entre si. 

Evidentemente, no contexto educacional, existe o oposto ao êxito es-

colar, que se configura como evasão. Sem o devido conhecimento, pode-se 

pensar que a evasão é sinônimo de abandono escolar. Porém, de acordo 

com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-

xeira (INEP) “abandono quer dizer que o aluno deixa a escola num ano, 

mas retorna no ano seguinte. Evasão significa que o aluno sai da escola e 

não volta mais para o sistema” (INEP, 2012). Nessa mesma linha de pen-

samento, SOUZA (2014, p. 54) entende a evasão como "[...] uma forma de 

exclusão escolar e que pressupõe compreendê-la como fracasso produzido 

e legitimado dentro da estrutura escolar". Em outras palavras, [...] o fra-

casso escolar e a consequente evasão, denotam o próprio fracasso das 

relações sociais que se expressam na realidade desumana que se vivencia 

no cotidiano (FERREIRA, 2013 apud BASTOS; GOMES, 2014, p. 04). 

 
2. Causas e consequências da evasão escolar 
 

É importante entender ,que no processo educacional, pode-se obter 

dois resultados: o sucesso ou o fracasso; e que a definição desses dois fins 

passa pela abordagem social e pedagógica que a instituição tem para com 
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os alunos. Por isso, é importante abordar quais são as causas que motivam 

o sucesso, isto é, a permanência e êxito, e, semelhantemente, os influenci-

adores da evasão, que passam, entre outros motivos, pelas práticas, ou 

falta delas, na instituição de ensino. 

Tendo em vista a complexidade que envolve os conceitos “retenção 

e repetência, saída da escola ou do sistema de ensino, não conclusão de 

algum nível de ensino ou, até, abandono e posterior retorno à escola” 

(DORE; SALES, 2017, p. 115-116), a evasão é vista como um processo gra-

dual, que começa logo no início da vida estudantil do aluno, sendo 

concretizado no ato de desligamento definitivo do curso. Para muitos es-

tudantes, o processo começa nas séries iniciais da educação fundamental, 

resultando, gradativamente, em seu desengajamento da escola, por razões 

sociais ou acadêmicas, e culminando no abandono do ensino médio (FINN, 

1989; RUMBERGER; LIM, 2008 apud DORE; SALES, 2017, p. 116). 

Esse processo gradativo de evasão do aluno, tem sido objeto de mui-

tas pesquisas e estudos, com intuito de reconhecer quais são as causas 

principais que levam até o ponto crítico do desligamento do aluno. O co-

nhecimento dos fatores causadores é primordial para se ter a base 

necessária para desenvolver práticas que tratem esse problema desde o 

início e que proporcionem melhores soluções para aumentar a permanên-

cia e o êxito dos estudantes. Acerca desse assunto, Figueiredo (2014) faz 

referência a Rumberger (2011) citando que as pesquisas sobre a evasão 

escolar, têm identificado 

 

[...] dois tipos de fatores: os individuais, relacionados aos próprios alunos, suas 

atitudes, comportamentos, desempenho escolar e experiências anteriores; e os 

contextuais, que se associam às famílias dos estudantes, às escolas e às comu-

nidades em que vivem. (RUMBERGER, 2011 apud FIGUEIREDO, 2014, p. 37). 
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Ainda sobre esse assunto, Figueiredo (2014) argumenta "o fato de ser 

esse um fenômeno quase sempre vinculado à trajetória de estudantes eco-

nomicamente desfavorecidos e pertencentes a grupos étnicos ainda 

discriminados". Considerando esse argumento, percebe-se que a origem 

social dos estudantes é um fator de peso no aspecto do sucesso escolar. 

Acerca disso, Dore e Sales (2017) reportam-se a Bernard (2016) que, 

 

[...] relaciona a origem social dos estudantes ao risco de evasão ou de inter-

rupção nos percursos escolares, destacando entre os indicadores de 

desigualdades: categoria sócio profissional dos pais, regiões residenciais e ní-

vel educacional dos pais. O autor enfatiza este último como o principal fator 

associado à evasão escolar nas camadas mais populares. Por exemplo, entre os 

filhos das classes trabalhadoras, a chance de abandonar a escola é quadrupli-

cada em relação àqueles oriundos de quadros sociais intermediários 

(BERNARD, 2016 apud DORE; SALES, 2017, p. 119). 

 

No entanto, deve-se levar em conta a perspectiva da instituição, que 

assim como os fatores inerentes ao aluno, também pode se tornar um 

grande contribuidor para a evasão dos alunos da unidade escolar. Dentro 

desse âmbito, Oliveira Júnior (2015) cita que muitas vezes a própria insti-

tuição acaba considerando a evasão de alunos como um fenômeno natural 

e não dá a devida importância ao problema e suas consequências. 

 

Os fatores internos e externos têm sido utilizados para se justificar a naturali-

zação da evasão escolar na instituição, embora sejam elementos importantes, 

só confirmam a ausência de uma política efetiva de combate a esse fenômeno, 

o que se agrava à medida que o tempo passa e os campus vão se consolidando 

e mantendo-se os mesmos índices ou agravando-os, constituindo a necessi-

dade imediata de um planejamento integrado e participativo que permita um 

diálogo da comunidade acadêmica sobre esse problema. (OLIVEIRA JÚNIOR, 

2015, p. 113) 
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O fato é que mesmo que o problema seja ignorado pelas instituições 

e, muitas vezes, até pelas famílias dos estudantes, a questão da evasão per-

sistirá a tomar progressão e alcançar índices mais altos na educação 

brasileira, deixando consequências negativas em todos os atores envolvi-

dos nesta problemática. Fornari (2010) afirma que "a evasão escolar 

aparece no cenário educacional como um problema significativo, pois, 

suas consequências levam os indivíduos ao que se chama de ‘exclusão’, ou 

seja, é também de um problema social". (FORNARI, 2010, p. 112). Acerca 

dessas consequências para o aluno, pode-se enfatizar também que "[...] a 

evasão escolar entendida como interrupção no ciclo de estudo, causa pre-

juízos significativos sob o aspecto econômico, social e humano em 

qualquer que seja o nível de educação" (VALENTE, 2013 apud MEIRA, 

2015, p. 52). 

Deve-se lembrar que há ainda consequências para a rede de ensino, 

causadas pelo fenômeno da evasão. Silva Filho et al. (2007) fala a esse res-

peito, relatando que a evasão estudantil 

 

[...] é um problema internacional que afeta o resultado dos sistemas educaci-

onais. As perdas de estudantes que iniciam mas não terminam seus cursos são 

desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. No setor público, são recursos 

públicos investidos sem o devido retorno. No setor privado, é uma importante 

perda de receitas. Em ambos os casos, a evasão é uma fonte de ociosidade de 

professores, funcionários, equipamentos e espaço físico. (SILVA FILHO et al., 

2007, p. 642) 

 

De acordo com o que foi exposto, percebe-se quanto é desvantajosa a 

evasão estudantil tanto para a sociedade e quanto para as instituições pú-

blicas e privadas. A partir da compreensão desse fato, é de grande valor o 

pensamento de reverter essa situação, adotando práticas que auxiliem os 

alunos no processo de adaptação e aceitação pela rede de ensino 
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profissionalizante. Várias instituições que, visando assegurar a permanên-

cia e o êxito de seus estudantes, colocam em prática metodologias e 

didáticas que integram e motivam os alunos a permanecer em seus estu-

dos. 

 
2.1 Práticas pedagógicas motivadoras para a permanência e êxito nas 
Instituições de Ensino 
 

A função essencial da escola básica, principalmente para os filhos da 

classe trabalhadora, é a de dar a base de conhecimentos, valores e estímu-

los às crianças para que aprendam a estudar, pensar, comunicar e viver 

em conjunto, uma vez que as democracias dependem da cidadania ativa e 

consciência clara das nossas responsabilidades sociais e a escola é a melhor 

instituição que pode cumprir essa tarefa, talvez a única (Nóvoa, 1999, p. 2 

apud FRIGOTTO, 2012, p. 73). 

Para que o aluno alcance sucesso em sua jornada estudantil, é neces-

sário que a instituição promova um ambiente estável, inclusivo, acolhedor, 

interativo e motivador para seus estudantes. Nessa perspectiva, é impor-

tante que o aluno saiba o que representa para a instituição e quais são seus 

objetivos. Sobre isso, Perrenoud (2003) afirma que, 

 

[...] para obter êxito na escola, um aluno precisa compreender o que se espera 

dele. Como consegui-lo se as exigências são mutáveis e as mensagens dos adul-

tos contraditórias?; a diversidade das concepções de sucesso impede todo 

debate racional sobre a eficácia da ação educativa, pois os objetivos efetiva-

mente perseguidos por uns e por outros não são os mesmos; para desenvolver 

um ensino estratégico e uma pedagogia diferenciada, para lutar eficazmente 

contra o fracasso escolar, é preciso ter objetivos claros e estáveis, de modo que 

os professores possam consagrar sua energia e inteligência a ajudar todos os 

alunos a alcançá-los. (PERRENOUD, 2003, p. 16) 
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Nesse sentido, já existem resoluções que buscam assegurar um pro-

cesso de ensino-aprendizagem a fim de facilitar a permanência do aluno 

na rede de ensino profissionalizante. Assis (2017) cita uma resolução que 

vem defender justamente a permanência e êxito estudantil. 

 

A Resolução CNE/CEB nº 6/2012 do Conselho Nacional de Educação - CNE, 

que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Téc-

nica de Nível Médio, no Art. 39, defende a formulação e o desenvolvimento de 

uma política pública que venha a desencadear uma avaliação desse segui-

mento no sentido de promover a melhoria da qualidade pedagógica e 

efetividade social, com destaque ao acesso, à permanência, ao êxito e à inser-

ção socioprofissional do estudante no mercado de trabalho. (ASSIS, 2017, p.31) 

 

De acordo com a autora, para atuar de forma que os desiguais te-

nham igualdade de condições e permaneçam na educação formal, é 

necessário “oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola” (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996), sendo esse o primeiro princípio 

a ser considerado em relação ao ensino, conforme prevê o Art. 206 da CF 

(1988) e no Art. 3º da Lei nº 9.394/1996 (ASSIS, 2017). 

Levando-se isso em consideração, tem-se que as políticas da institui-

ção são um fator de grande importância que influenciam no êxito de seus 

alunos. Assim, o IF Goiano, em seu PDI 2019 a 2023, tem como desafio nos 

seus programas de acesso, permanência e êxito, pensar uma instituição 

capaz de atender a todos com qualidade e respeito às diferenças, de forma 

que seja construída uma cultura de valorização da diversidade (BRASIL, 

2018). Desse modo, 

 

Com o intuito de contribuir para a diminuição das desigualdades existentes, 

oriundas da chamada discriminação histórica, tem-se adotado mecanismos 

voltados a ações afirmativas que proporcionem o acesso, a permanência e o 

êxito de certos segmentos da sociedade. A instituição tem buscado formas 
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alternativas de acesso ao ensino, no sentido de compensar a discriminação 

passada e presente e prevenir a discriminação futura, num esforço para se 

chegar a uma sociedade inclusiva. As políticas educacionais são planejadas e 

fundamentadas nas questões características da realidade escolar brasileira: os 

direitos humanos; o respeito às diversidades de gênero e sexuais; a realidade 

das pessoas com necessidades educacionais específicas; a educação ambiental; 

a educação de jovens e adultos, a educação do campo; a educação indígena; a 

educação quilombola; a educação das relações étnico-raciais; e o ensino de his-

tória e cultura afro-brasileira e africana. (BRASIL, 2018, p. 75) 

 

Nesse âmbito, a qualidade de ensino que a instituição oferece é um 

elemento primordial. A qualidade do ensino, no entanto, é uma junção de 

vários elementos, que segundo Assis (2017) podem ser elencados como: 

 

[...] construção de um currículo que atenda às necessidades dos estudantes; 

da construção de ações que visem ao acompanhamento e o atendimento dos 

que possuem dificuldade de aprendizagem e ou de permanência; do apoio dos 

gestores escolares em relação à organização da escola, de seus espaços e de 

ações que possibilitem o fortalecimento e a formação permanente da equipe; 

e por meio do apoio governamental através de programas e políticas públicas 

comprometidas com a inclusão de todos. (ASSIS, 2017, p. 33) 

 

E, é justamente nesse ponto que se pode observar a ligação que existe 

entre as práticas auxiliadoras do desempenho promovidas pela instituição, 

tal como a monitoria, com a permanência e o êxito escolar. Isso se deve ao 

fato de que, com o apoio adequado, o aluno sente-se motivado e acolhido 

pela instituição e passa a ter relações sociais nas quais pode obter auxílio 

oportuno em suas dificuldades acadêmicas e, mais ainda, pode ganhar ex-

periência e conhecimento, evitando assim, a desmotivação por baixo 

desempenho e pelo sentimento de exclusão. Corroborando com a ideia de 

que as práticas pedagógicas que atuam diretamente como relações sociais, 
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são fonte de motivação para a permanência do aluno, Dore e Lüscher 

(2011a) afirmam que: 

 

Ainda que existam diferentes teorias sobre a evasão, a maior parte delas 

afirma a existência de dois tipos principais de engajamento escolar: o engaja-

mento acadêmico ou de aprendizagem e o engajamento social ou de 

convivência do estudante com os colegas, com os professores e com os demais 

membros da comunidade escolar. A forma como o estudante se relaciona com 

essas duas dimensões da vida escolar interfere de modo decisivo sobre sua 

deliberação de se evadir ou de permanecer na escola. (DORE; LÜSCHER, 2011, 

p. 776) 

 

Desse fato, pode-se entender que a monitoria, enquanto prática pe-

dagógica, tem duplo benefício para o êxito escolar: o auxílio em atividades 

acadêmicas, que melhoram o desempenho do aluno, diminuindo a defasa-

gem de aprendizagem dos conteúdos; e a criação de vínculo com a 

comunidade escolar, que motiva o senso de pertença do aluno, quando faz 

com que este se sinta legitimamente, um membro da instituição. 

 
2.2 A Evasão Escolar e suas causas no contexto da Educação Profissional 
 

Para garantir o acesso e a permanência do discente na escola, neces-

sário se faz compreender o fenômeno educacional da evasão escolar. No 

entanto, depara-se aqui com um problema existente em todas as modali-

dades de ensino da educação no Brasil e que ocorre também no ensino 

técnico profissionalizante. O tema evasão escolar é presente nas diferentes 

instituições de ensino e é também um obstáculo a ser enfrentado e discu-

tido pelas escolas e Estado. Queiroz (2010) explica que a evasão escolar 

não é um problema reduzido apenas a algumas instituições de ensino, ao 

contrário, está presente no cenário educacional brasileiro como um todo e 

tem sido tema relevante nas discussões e pesquisas no campo da educação. 
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Importante frisar aqui, que a literatura não tem um conceito conso-

lidado de evasão escolar. Para Dore e Lüscher (2011b) a evasão pode se dar 

na forma de retenção, repetência do aluno na escola, saída sem concluir o 

curso (desligamento, transferência ou desistência do curso), não conclusão 

de um determinado nível de ensino, abandono da escola. Queiroz (2010) 

entende que a evasão escolar é quando o educando abandona a instituição, 

deixa o curso antes da conclusão de uma série ou de um determinado nível, 

finalizando o compromisso de permanecer na escola. O pensamento de 

Queiroz (2010) é também trazido por Fritsch (2017): 

 

A evasão escolar, aqui entendida como sinônimo de abandono escolar, relaci-

ona-se à perda de estudantes que iniciam seus estudos, mas não os concluem, 

situação que se configura como desperdício econômico, social e acadêmico. A 

evasão escolar significa desistência dos estudos por qualquer motivo, exceto 

sua conclusão. (FRITSCH, 2017, p. 84). 

 

Corroborando com esse entendimento, Johann (2012) entende a eva-

são escolar como o abandono do curso, no qual o aluno não tem o 

compromisso de voltar à escola e nem manifesta essa intenção, rompendo-

se o vínculo existente entre escola e aluno. Segundo o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o conceito 

técnico de evasão escolar é diferente de abandono escolar. Enquanto o 

abandono escolar refere-se ao acontecimento do aluno deixar a escola em 

um determinado ano e retornar no ano seguinte, evasão escolar refere-se 

à saída definitiva do aluno da instituição, ou seja, o aluno sai da escola e 

não volta mais para o sistema. (BRASIL, 2012). 

 
3. Metodologia 
 

O recorte metodológico realizado nesse estudo tem o objetivo de com-

preender o processo de evasão escolar, no contexto da educação 
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profissional, no viés específico da oferta no IF Goiano – Campus Ceres. 

Como o conceito é ainda discutido e controverso, o presente estudo trata 

a evasão escolar, como a saída definitiva da escola, ou seja, o percurso es-

colar é interrompido pelo aluno, que por diferentes motivos, deixa de 

frequentar as aulas e o curso iniciado, interrompendo o percurso forma-

tivo naquele grau acadêmico que havia proposto, não voltando à 

instituição para concluí-lo. 

A definição utilizada está em conformidade com o entendimento de 

Dore (2013), que pontua que a evasão escolar ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar a escola e fica caracterizado o abandono escolar. Em seus 

estudos sobre a evasão escolar na Rede Federal de Educação Profissional e 

em relação ao crescimento da educação profissional, denotado pela criação 

dos IFs, Dore e Sales (2017) afirmam que a ampliação das oportunidades 

de formação profissional e Educação Profissional e Evasão Escolar tecno-

lógica democratizou o acesso à educação no país e aumentou o número de 

vagas oferecidas por essas instituições, porém, ao mesmo tempo, emergiu 

o problema da permanência dos estudantes nas escolas, aumentando, sig-

nificativamente, o número de indivíduos que passaram a abandonar os 

estudos. 

Nesse sentido, verifica-se no contexto da Educação Profissional e Tec-

nológica (EPT), que a expansão da Rede Federal de Ensino, aumentou o 

número de vagas para a educação profissional no sistema educacional bra-

sileiro, porém, um dos problemas a ser enfrentado é os índices de evasão 

presentes na referida rede. Conforme o relatório do levantamento da au-

ditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas da União, com base 

em dados extraídos do Sistema Nacional de Informações da Educação Pro-

fissional e Tecnológica (SISTEC), os cursos com maiores taxas de evasão, 

para o ciclo de matrículas que terminaram no primeiro semestre de 2011, 

foram os de nível médio como PROEJA e cursos Médios Subsequentes, com 
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percentual de evadidos de 24% e 18,9%, respectivamente. Para o curso 

técnico Integrado ao Ensino Médio, o índice é um pouco menor, sendo 

6,4%. O mesmo relatório traz a premissa de que aqueles alunos com pro-

blemas de retenção e com maior nível de atraso, relacionado à idade/série, 

são os mais propensos a evadir do sistema escolar. Para os cursos de nível 

médio os índices mais altos encontrados são para os cursos da modalidade 

Médio-Subsequente. 

Em razão desse relatório, o Acórdão 506/2013 do TCU recomendou 

que a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), vincu-

lada ao MEC, juntamente com os Institutos Federais, desenvolvessem um 

plano para a superação das elevadas taxas de evasão na Rede Federal de 

Educação Profissional. Assim, foi instituído pela SETEC, por meio da Por-

taria nº 39 de 22 de setembro de 2013, um Grupo de Trabalho, com o 

objetivo de estudar e propor soluções para a evasão escolar nos cursos e 

modalidades de ensino da referida rede. 

No ano de 2014, foi elaborado e publicado, pela SETEC, o “Docu-

mento orientador para a superação da evasão e retenção na Rede Federal”, 

que após direcionar diferentes estudos, trouxe subsídios e propôs a elabo-

ração de um plano estratégico de intervenção e monitoramento, com a 

intenção de subsidiar cada instituição da Rede Federal a elaborar e desen-

volver o seu próprio plano estratégico (BRASIL, 2014). 

Já em 2016, foi criado pelo MEC, em parceria com o Ministério da 

Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Pro-

grama de Acolhimento, Permanência e Êxito (PAPE), que teve como foco 

fomentar diálogos, em âmbito federal, estadual e municipal, sobre os mo-

tivos do abandono escolar pelos estudantes. Baseado no Censo Escolar de 

2015, um Grupo de Trabalho da SETEC/MEC teve como objetivo levantar 

os índices de evasão e retenção e buscou, por meio de profissionais ligados 

à educação, saúde e assistência social, em todo o território nacional, a 
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realização de visitas às famílias de crianças e adolescentes em idade esco-

lar, para incentivar as matrículas e a reinserção desses nas instituições de 

ensino. 

À vista disso, Oliveira (2019) pondera que as instituições têm discu-

tido planos e proposto alternativas para se alcançar o êxito e a 

permanência escolar de seus discentes. Em relação ao Instituto Federal 

Goiano e seus campi, encontra-se em andamento o Plano Estratégico de 

Permanência e Êxito (PEPE), um projeto institucional, coordenado pelas 

pró-reitorias de Ensino e Extensão do IF Goiano, que contempla o diag-

nóstico dos principais fatores de evasão e retenção dos estudantes da 

Educação Básica Profissional (Ensino Médio e Técnico) e Educação Supe-

rior e busca definir ações pedagógicas e administrativas de superação, para 

o monitoramento e diminuição das taxas de evasão e retenção na Institui-

ção, para os próximos anos. 

Nessa perspectiva, a investigação realizada por Oliveira (2019) relata 

que entre os meses de outubro e novembro de 2018, foi aplicado um ques-

tionário, por meio de formulário eletrônico, a alunos, docentes e técnicos 

administrativos efetivos, com a finalidade de diagnosticar os principais fa-

tores de evasão e retenção dos estudantes em curso, de todos os níveis, nas 

modalidades presencial e à distância. Todas as proposições, levantadas a 

partir do PEPE, segundo os coordenadores do projeto, contribuirão para 

elevar os índices de permanência e êxito dos estudantes, em todos os ní-

veis, tipos, formas e modalidades de ensino ofertadas pelo IF Goiano, por 

meio de ações efetivas e coletivas (BRASIL, 2019). 

A partir do relatório do TCU, mencionado em linhas pretéritas, vê-se 

que o Estado e as instituições têm buscado elaborar planos e estabelecer 

diretrizes para alcançar a diminuição dessas taxas. Por essa razão, para 

dar visibilidade aos fatores que influenciam a evasão escolar e as principais 

razões pelas quais os discentes abandonam o curso, bem como para 
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sugerir ações que possam colaborar com a redução das taxas de evasão, é 

necessário conhecer e permear por diferentes estudos e compreender a 

dinâmica multifacetada que norteia esse fenômeno, especialmente no seg-

mento da pesquisa, que é a educação profissional. Primeiramente, há de 

se considerar aqui que a evasão escolar varia de acordo com o nível escolar 

no qual ela ocorre, portanto, a sua ocorrência é diferente para os níveis 

fundamental, médio, profissionalizante e superior. 

Dore e Lüscher (2011a), afirmam que: 

 

[...] Levando alguns pesquisadores do assunto a distinguir três dimensões con-

ceituais indispensáveis à investigação do abandono escolar: 1) níveis de 

escolaridade em que ela ocorre, como a educação obrigatória, a educação mé-

dia ou a superior; 2) tipos de evasão, como a descontinuidade, o retorno, a não 

conclusão definitiva, dentre outras; 3) razões que motivam a evasão como, por 

exemplo, a escolha de outra escola, um trabalho, o desinteresse pela continui-

dade de estudos, problemas na escola, problemas pessoais ou problemas 

sociais. (DORE;  LÜSCHER, 2011, p.150). 

 

Autores como Queiroz (2010), Dore e Lüscher (2011), Dore e Sales 

(2017) e Fritsch (2017) pontuam que compreender a evasão escolar é uma 

proposta complexa, visto que não há apenas uma única causa, que possa 

ser definidora do motivo de abandonar a escola. A evasão escolar é um 

processo influenciado por um conjunto de fatores que se somam. Para 

Dore e Sales (2017), a disposição de um estudante de continuar ou não na 

escola até a conclusão dos estudos está associada a fatores diversos. Ne-

nhum fator único é capaz de explicar por si só e de modo completo esse 

processo. Assim como acontece com os próprios estudantes, as pesquisas 

acadêmicas relatam uma variedade de fatores associados à decisão de eva-

dir-se da escola (DORE; SALES, 2017, p. 116). Ainda com o intuito de 

explicar a dinâmica multifacetada que envolve as razões da evasão escolar, 
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Dore e Lüscher (2011a) enfatizam que a evasão é um processo cumulativo. 

Do vasto e intricado conjunto de circunstâncias individuais, institucionais 

e sociais presentes na análise da evasão, destaca-se a explicação de que a 

evasão é um processo complexo, dinâmico e cumulativo de desengaja-

mento do estudante da vida da escola. A saída do estudante da escola é 

apenas o estágio final desse processo (DORE; LÜSCHER, 2011a, p.777). 

Assim, ainda para Dore e Lüscher (2011a), na discussão de um con-

texto mais amplo, pensar que a evasão tem um motivo específico pode ser 

um equívoco, pois é um fenômeno complexo e que engloba um conjunto 

de fatores institucionais e individuais, que podem ser o(s) motivo(s) para 

o aluno decidir abandonar ou permanecer na escola. Dessa forma, para 

compreender as causas da evasão escolar, deve ser levado em considera-

ção, nos estudos relacionados ao assunto, tanto os fatores de ordem 

individual/pessoal dos discentes, bem como possíveis fatores relativos à 

instituição escolar, que levam à saída do aluno da escola e a interrupção 

do percurso formativo. Compartilhando desse mesmo entendimento, 

Queiroz (2010) afirma que há fatores de natureza político-social e educa-

cional relacionados ao abandono, bem como outros fatores associados ao 

indivíduo ou ao estudante propriamente dito, como suas atitudes, com-

portamentos e experiências anteriores, que podem culminar na evasão do 

discente da instituição. Assim, quando se procura entender o complexo 

fenômeno da evasão escolar, é preciso considerar os diferentes motivos 

que podem levar à ocorrência do abandono escolar pelos discentes, bem 

como os atores que podem estar envolvidos nesse processo. Pensar na es-

cola, na postura dos docentes, nas práticas pedagógicas adotadas na 

educação profissional, na prática e na teoria, na realidade de vida dos alu-

nos, nas oportunidades que a escola oferece e perceber quais fatores 

contribuem para o aluno não mais frequentar o curso e evadir-se da insti-

tuição. 
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4. Análise e discussão de resultados: evasão escolar, permanência e êxito no 
IF Goiano – Campus Ceres 
 

No que diz respeito à caracterização dos alunos evadidos, os resulta-

dos apresentados por Oliveira (2019) quanto à idade, a pesquisa apontou 

a presença maior dos públicos jovem e adulto, dentre aqueles que abando-

nam a educação profissional na modalidade subsequente e concomitante, 

sendo que, 58,82% dos discentes (10 alunos) encontram-se na faixa etária 

de 20 a 25 anos, 23,53% (04 alunos) estão na faixa etária de 26 a 30 anos, 

5,88 % (01 aluno) na faixa etária de 31 a 35 anos e 11,76% (02 alunos) 

correspondem à faixa etária de 36 a 40 anos. No que se refere à análise 

por sexo dos alunos evadidos pesquisados, doze (12) são homens e cinco 

(05) são mulheres. 

O acesso ao curso técnico subsequente e concomitante, pesquisado 

por Oliveira (2019), apresentou-se maior para o público masculino, o que 

é comum na área de informática. Moreira, Mattos e Reis (2014), em estudo 

realizado sobre a presença feminina em áreas de computação, corroboram 

com essa análise, pois constataram que no Brasil ainda é predominante a 

presença do público masculino nesses cursos. Em relação à modalidade 

subsequente e concomitante, disponíveis para o curso, os alunos foram 

questionados quanto à modalidade que ingressaram e, dos 17 responden-

tes, todos eles ingressaram na modalidade subsequente, confirmando-se, 

aqui, que 100% dos discentes evadidos pesquisados, ao matricularem-se 

na instituição, já haviam concluído o ensino médio e buscavam a formação 

profissional oferecida no curso. 

Na análise elaborada por Oliveira (2019) indica-se que outro aspecto 

a ser considerado é que para os anos de 2015 e 2016 a quantidade de alunos 

evadidos ultrapassa o patamar de 50% dos matriculados e, para os alunos 

matriculados nos anos de 2017 e 2018, os índices são 28% e 61,11%, 
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respectivamente. Confirma-se aqui que esses números revelam índices de 

evasão consideráveis e demonstram a importância de se compreender os 

fatores determinantes desse fenômeno, para o desenvolvimento de ações 

que possam minimizar essas taxas e oportunizar aos alunos a formação 

técnica que desejavam ao matricularem-se na instituição. 

Nessa expectativa, a análise realizada por Sousa (2019), compreende 

a monitoria como uma ferramenta de apoio didático no processo de en-

sino, que contribui para a aprendizagem dos alunos. Essa atividade 

consiste no envolvimento de professores e alunos. O papel do professor 

como orientador é de fundamental importância, pois cabe a ele dar o su-

porte pedagógico necessário aos alunos, incentivando-os e orientando-os 

na participação nessa atividade. Os alunos participam, como monitores, 

desempenhando uma função mediadora da aprendizagem. Nessa intera-

ção aos alunos não monitores, de acordo com Cunha Júnior (2009), é 

desejável que aprendam a utilizar os instrumentos que são compartilhados 

e passem a usá-los em outras situações fora do contexto, o que revelaria 

uma mudança de totalidade e não apenas uma apropriação de conteúdo. 

Assim, a atividade de monitoria, como uma função mediadora da apren-

dizagem, se torna importante e necessária em uma instituição de ensino 

que pretenda trabalhar na perspectiva de uma proposta educacional de 

formação humana integral. 

O Programa de Monitoria, implantado no IF Goiano – Campus Ceres 

e objeto de estudo da investigação realizada por Sousa (2019), tem a fina-

lidade de ofertar atividades de reforço escolar aos alunos da instituição nas 

disciplinas que apresentam maiores índices de evasão ou retenção em anos 

anteriores, assim como outras que a comissão de monitoria, junto aos co-

ordenadores dos cursos e equipe pedagógica, julgarem necessárias, 

visando auxiliar os estudantes em suas dificuldades na aprendizagem. 
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Nesse sentido, a monitoria tem se apresentado aos alunos dos dife-

rentes cursos técnicos ofertados pela instituição analisada por Sousa 

(2019) como uma atividade extraclasse, na qual os alunos de séries mais 

adiantadas têm contribuído com a aprendizagem de alunos de séries inici-

ais. As aulas ocorrem nos horários livres e comuns dos alunos monitores 

e não monitores, o que leva a duas das dificuldades detectadas na pesquisa: 

os fatores tempo e local. Por atender aos três cursos, que têm poucos ho-

rários vagos, e dada a dificuldade em coordenar esses horários com os das 

aulas de monitoria, (Sousa 2019) sugere que nas disciplinas críticas te-

nham-se mais monitores, para que possam ser realizados atendimentos 

em diferentes horários. 

 
Considerações finais 
 

Ao analisar as causas apontadas pelos sujeitos participantes das in-

vestigações que culminaram nessa análise, foi possível verificar como a 

instituição tem trabalhado formas de identificar e minimizar a evasão es-

colar dos estudantes do curso. Também foi possível concretizar a proposta 

de desenvolvimento de produtos educacionais, indicados na forma de car-

tilhas com histórias em quadrinhos que pretendem contribuir com a 

prática político-pedagógica do IF Goiano – Campus Ceres, apontando 

eventuais medidas a serem adotadas por essa instituição na tentativa de 

minimizar a evasão escolar. Entre elas, a monitoria é uma proposta polí-

tico-pedagógica executada pela instituição como uma forma de tentar 

minimizar a dualidade existente na educação profissional. Junto com a 

proposta de aprendizagem, em prol da emancipação dos alunos dos Insti-

tutos Federais, o Programa de Monitoria atua de forma inclusiva, o que 

oportuniza àqueles que não tiveram uma base satisfatória de aprendiza-

gem no ensino fundamental, a possibilidade de recuperar os conteúdos em 

defasagem, bem como proporciona experiências práticas, aos alunos 
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monitores, o que pode ajudá-los a definir os rumos de sua carreira profis-

sional, contribuindo também para a formação de cidadãos devidamente 

preparados para o mundo do trabalho e ao mesmo tempo, se assim dese-

jarem, dar continuidade aos estudos de nível superior, atendendo as 

diferentes perspectivas dos discentes no seu percurso formativo e oportu-

nizando-lhes a  possibilidade de avançar nos estudos. 
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1. Introdução  
 

Este capítulo foi inspirado no Guia Aprendiz da Família, produto edu-

cacional resultante da pesquisa de mestrado, intitulada “Jovem Aprendiz e 

a EPT: o caso Capacitação para o Futuro em um Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS)”, apresentado ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) ofertado pelo Instituto 

Federal Goiano.  

O CRAS Casa da Família4, localizado na cidade de São Luís de Montes 

Belos - GO, possui um programa de formação profissional voltado para 

jovens denominado Capacitação para o Futuro. Essa é uma experiência 

inédita para a unidade, sendo que seus aprendizes, em sua maioria, são 

pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.  

 
1 Bacharel em Administração Pública pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Mestre em Educação 

Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano e do Programa de 
Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT. http://lattes.cnpq.br/7239456371766424. e-mail: 
marceloadmsilva@hotmail.com 

2 Doutor em Administração pela Universidade de Brasília (UNB) / Universitat Jaume I – Espanha. Professor do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano e do Programa de Mestrado em Educação Profissional e 
Tecnológica - ProfEPT. Graduando em Direito pela UniEvangélica. http://lattes.cnpq.br/5898933911701945. e-mail: 
flavio.cardoso@ifgoiano.edu.br 

3 Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) Professor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Goiano e do Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica - 
ProfEPT. http://lattes.cnpq.br/70422200750846412. e-mail: marco.carvalho@ifgoiano.edu.br.  

4 O CRAS Casa da Família tem como quantitativo de referência o atendimento a 3.500 famílias por meio de ações 
interdisciplinares. A equipe é composta de colaboradores da área administrativa, orientadores sociais, psicóloga e 
pedagogos totalizando oito membros. A proteção básica ofertada pelo órgão é balizada pelo Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF) e pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

mailto:marco.carvalho@ifgoiano.edu.br
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Esse projeto decorre de programas de políticas públicas sociais, pre-

vistas na constituição, dentre outros dispositivos legais, com o propósito 

de auxiliar seus adolescentes a se tornarem protagonistas de suas vidas. 

As atividades buscam orientá-los quanto a possíveis caminhos para inici-

arem uma carreira profissional e ressaltam a importância de se dedicarem 

aos estudos e a estabelecer objetivos de curto e longo prazo.  

Tal propósito é compatível com as diretrizes fixadas pela Secretaria 

de Especial de Desenvolvimento Social (SEDS). Integrante do Ministério 

da Cidadania, este órgão público federal desempenha atividades de asses-

soramento a políticas, programas e ações de distribuição de renda; 

assistência e inclusão social; integração produtiva rural e urbana; preven-

ção às drogas e proteção à infância (SEDS, 2021). 
Segundo princípios apontados em documentos da referida Secreta-

ria, a educação e o trabalho possibilitam o fortalecimento da convivência 

familiar e comunitária, induzem a permanência da juventude na escola, 

fomentam a cidadania e proporcionam uma reflexão sobre os valores e 

direitos sociais. Além disso, proporcionam o desenvolvimento de autono-

mia pessoal e profissional, bem como incentivam iniciativas voltadas a 

empreendimentos econômicos de cunho solidário (SEDS, 2021). 

Para facilitar o entendimento do conteúdo exposto neste capítulo, foi 

feita a divisão de seus temas por seções. A primeira trará o conceito de 

produto educacional e sua fundamentação teórica; a segunda apresentará 

as origens do Programa Capacitação para o Futuro; a terceira sintetizará 

as informações sobre o Programa Jovem Candango e a última exporá as 

principais diretrizes do Guia Aprendiz da Família. 

 
2. Em que consiste um Produto Educacional?  

 

O Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica (ProfEPT) tem como exigência a apresentação de um produto 
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educacional. Esse é um diferencial do mestrado profissional, pois, além da 

dissertação, o discente tem que cumprir esse requisito para a obtenção do 

título. O produto buscará melhorias no desenvolvimento de atividades ou 

processos de trabalho e deverá ter relação com campo de atuação do estu-

dante. 

Moreira e Nardi (2009) relatam que existem comunidades de pesqui-

sadores os quais produzem conhecimento e são reconhecidos 

internacionalmente. No entanto, apesar dos esforços e valorosas contri-

buições de tais pesquisas, ainda há espaço para produções científicas que 

impactem de modo significativo o ambiente pesquisado, mesmo que seja 

algo restrito àquele objeto pesquisado e localidade. 

Os mestrados profissionais podem atuar nesse sentido. Especifica-

mente no caso do ProfEPT, por ser da área de Ensino, existem diversas 

alternativas de produtos educacionais. Elaboração de mídias, matérias in-

terativos, aplicativos e eventos podem ser citados como exemplos. O 

importante é que tais propostas agreguem valor e contribuam para a me-

lhoria do ambiente pesquisado, além de serem associados à Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT).  

Ribeiro (2005) ressalta que essa modalidade de pós-graduação per-

mite transferência de conhecimento científico diretamente para a 

sociedade. Esse movimento é mais ágil quando comparado ao mestrado 

acadêmico. Isso ocorre porque os discentes dos programas de mestrado 

ProfEPT, em sua maioria, atuam em organizações privadas ou públicas e 

tendem a ter contato direto com o objeto de estudo. 

Entretanto, a proximidade com o locus de pesquisa também pode 

acarretar equívocos durante a interpretação de dados, propositura de so-

luções precipitadas e conclusões enviesadas (MINAYO, 2001). Nesse 

sentido, a proposta resultante deste estudo foi previamente apresentada à 

coordenação do CRAS - Casa da Família de São Luís de Montes Belos - GO. 
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A partir do feedback dos gestores, foram feitos ajustes para uma maior 

assertividade durante sua possível adoção. 

As particularidades da instituição coparticipante e os motivos que a 

levaram o CRAS Casa da Família a criar este curso, bem como os desafios 

enfrentados na estruturação de seu programa de aprendizagem serão des-

critos na próxima seção. 

  
3. As origens do Programa Capacitação para o Futuro 
 

A atuação primária do CRAS - Casa da Família de São Luís de Montes 

Belos - GO não abarca a formação profissional de jovens. Na verdade, esta 

iniciativa surgiu a partir de pedidos de pais, avós e responsáveis atendidos 

pela unidade. Com a significativa dificuldade de se conseguir emprego, ha-

via a preocupação com o futuro desses adolescentes. Devido a essa 

contínua demanda, a elaboração de um programa de aprendizagem come-

çou a ganhar espaço e relevância no planejamento da instituição. 

Existe uma clara apreensão por parte dos pais em afastar seus filhos 

da criminalidade e outras mazelas sociais (MOURA, 2018). Os relatos ob-

tidos durante a realização das entrevistas com os servidores da unidade 

ratificaram a preocupação daquelas famílias com o futuro pessoal e pro-

fissional de seus filhos. Um exemplo é o contínuo acesso à internet, uma 

vez que os jovens podem ser expostos a conteúdos considerados impró-

prios, tais como: violência, preconceito, pornografia, entre outros. 

Nesse contexto, surgiu o curso Capacitação para o Futuro. Entre suas 

principais diretrizes estão: impedir a evasão escolar, estimular a convivên-

cia social e familiar, fomentar a cidadania e preparar jovens para o mundo 

do trabalho. Para isso, as atividades e oficinas englobam palestras, grupos 

de estudo, práticas educativas, aulas teóricas e seminários que incentivem 

o desenvolvimento integral do aprendiz e o oriente em suas escolhas pro-

fissionais. 
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No que tange às pretensões da unidade com a criação deste curso, 

não se trata apenas de ajudar esses jovens a conseguir um emprego, ter 

mais autonomia e melhorar sua condição financeira. O órgão faz um tra-

balho mais abrangente envolvendo aspectos comportamentais, 

sentimentais e emocionais, tanto de aprendizes como de seus familiares, 

atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF)5. 

A próxima seção apresentará as premissas básicas do programa Jo-

vem Candango, o qual serviu de modelo inspirador para a elaboração do 

guia encaminhado ao CRAS montebelense. Os motivos de sua escolha, sua 

origem, forma de estruturação, amplitude e entidades colaboradoras serão 

descritas a seguir. 

 
4. Programa Jovem Candango, a inspiração  
 

Ciente dos desafios vividos pela instituição coparticipante desta pes-

quisa, visto que não é objeto de seus propósitos a formação de jovens para 

o trabalho, foi realizada uma investigação visando identificar instituições 

similares que ofertam cursos já estruturados, ativos e direcionados à for-

mação profissional de jovens. Os fatores que nortearam essa investigação 

foram: abrangência do programa, presença de instituições vinculadas à 

assistência social entre os participantes e proximidade geográfica. 

Baseado nesses pré-requisitos, o programa Jovem Candango foi o es-

colhido. Instituído pela Lei nº 5.216, de 14 de novembro de 2013, essa 

iniciativa incorpora a aprendizagem ao setor público da capital federal 

ofertando formação profissional e técnica por intermédio de práticas 

 
5 O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), ofertado pelos CRAS em âmbito nacional, tem como 
finalidade promover o acesso a direitos sociais e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias 
atendidas (MDS, 2015). 
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pedagógicas que fomentem o desenvolvimento físico e mental de seus 

membros (BRASÍLIA, 2020). 

As unidades da administração pública distrital designarão um super-

visor ou orientador social para supervisionar e acompanhar as atividades 

desempenhadas pelos seus aprendizes. Esse profissional informará o jo-

vem sobre seus deveres e responsabilidades, controlará a frequência ao 

trabalho e avaliará o desempenho funcional (BRASÍLIA, 2020).  

Ademais, a instituição participante programa enviará mensalmente 

um relatório à secretaria responsável pela sua gestão. Essas atividades bus-

cam contribuir para o atingimento dos objetivos desta política pública de 

primeiro emprego: combate à evasão escolar, à violência e ao desemprego 

por meio da inserção de jovens no mundo do trabalho (BRASÍLIA, 2020). 

Entre os órgãos colaboradores estão: a Secretaria de Desenvolvimento 

Social e o CRAS Brasília. Destaca-se ainda a Companhia Urbanizadora da 

Nova Capital (NOVACAP), a qual inaugurou, em 2018, o Centro de Aprendi-

zagem Israel Pinheiro. Esse espaço recebeu 150 aprendizes que foram 

divididos em dois grupos, um com atuação na área administrativa e outro 

na produção de mudas em viveiros (BRASÍLIA, 2018). 

A iniciativa possui duas organizações responsáveis pela formação: a 

Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração 

(RENAPSI)6 e a Obras Sociais Jerônimo Cândido (OSJC)7. Além disso, 

existe uma série de exigências para o ingresso nesse programa, as quais 

não serão detalhadas neste tópico. Logo, as próximas informações versa-

ram a respeito de seu escopo de atuação e as responsabilidades atribuídas 

aos parceiros. 

 
6 A RENAPSI trabalha por meio de parcerias em todo território nacional. Desenvolve ações e projetos voltados para 
a área da saúde, educação, cultura, esporte, lazer, turismo e geração de emprego e renda. 

7 A OSJC é uma associação que oferta serviços educacionais e profissionalizantes visando a formação de indivíduos 
pertencentes a comunidades socialmente vulneráveis. 
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No que se refere ao Manual da Aprendizagem 2019, desenvolvido pelo 

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT), a presença 

de duas entidades conduzindo as atividades formativas não é um empeci-

lho legal. Ambas estão inscritas no Cadastro Nacional da Aprendizagem 

(CNAP8) e cumprem as diretrizes orientadoras da educação profissional e 

tecnológica (SINAIT, 2019).  

Apesar da grave crise sanitária e das medidas protetivas de isola-

mento social, as atividades do Programa, com os devidos ajustes, 

continuam ativas. A RENAPSI, por exemplo, adaptou sua metodologia de 

ensino modular às plataformas digitais. Esse método trabalha os conteú-

dos em blocos de conhecimento denominados módulos, os quais são 

elaborados de acordo com as competências a serem desenvolvidas em seu 

público-alvo (RENAPSI, 2020). 

A seção seguinte trará uma síntese do produto educacional resultante 

desta pesquisa, os conceitos envolvidos em sua criação, situações de apli-

cabilidade e os possíveis benefícios de seu uso pelo CRAS - Casa da Família 

de São Luís de Montes Belos - GO. Almeja-se que esse guia possa colaborar 

na gestão de seu programa, caso o órgão público opte por seguir as orien-

tações ali contidas, orientações estas demandadas pelos gestores da Casa 

Família quando das abordagens iniciais do pesquisador ao realizar suas 

primeiras aproximações investigativas em 2019, conforme veremos 

abaixo. 

 
5. Guia Aprendiz da Família 
 

A ideia deste produto educacional teve origem em uma palavra: ne-

cessidade. De um lado havia a demanda de pais e responsáveis atendidos 

pelo CRAS - Casa da Família de São Luís de Montes Belos - GO, os quais 

 
8 Banco de dados nacional contendo informações sobre as instituições formadoras e disponível para livre consulta 
por meio do website da Secretaria do Trabalho: www.trabalho.gov.br. 



Marcelo Silva Oliveira; Flávio Manoel Coelho Borges Cardoso; Marco Antônio de Carvalho | 133 

 

constantemente pediam que a unidade conseguisse uma vaga de emprego 

para os filhos. Do outro estava um órgão público que aceitou este desafio, 

contudo enfrentava dificuldades em gerenciar o programa e direcionar 

suas ações.  

Nesse sentido, a proposta apresentada à administração da instituição 

coparticipante, decorrentes do trabalho de investigação e dissertação já 

mencionados, consistiu em uma coletânea contendo práticas pedagógicas 

e administrativas exitosas em outras entidades. As disposições contidas 

neste documento compõem um conjunto de procedimentos e sugestões 

quanto à atuação na formação profissional de jovens.  

Como este é o primeiro contato do órgão com o universo dos apren-

dizes, há uma necessidade de orientação na condução das atividades e na 

formulação do curso. Existindo clareza em relação aos objetivos, maior a 

probabilidade de se alcançar bons resultados. Baseado nesse contexto sur-

giu o produto educacional chamado Guia Aprendiz da Família, ver Figura 

1. 

 

Figura 5 – Guia Aprendiz da Família 

 

Fonte: Guia Aprendiz da Família, 2020. 

 

Para sua elaboração foi utilizada a técnica chamada benchmarking. 

Paludo (2016) a define como um método sistemático e contínuo de 
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comparação de práticas administrativas, processos gerenciais e resultados 

entre organizações similares. Não se trata de uma cópia, a finalidade desta 

ferramenta é melhorar a qualidade dos serviços prestados, reduzir custos 

e aperfeiçoar o desempenho organizacional. 

Esse procedimento foi feito junto ao Programa Jovem Candango, apli-

cado no Distrito Federal. Os principais motivos para essa escolha foram: 

sua execução ocorre no âmbito da administração pública; entre seus par-

ticipantes estão a Secretaria de Desenvolvimento Social, o CRAS Brasília e 

outras entidades de cunho assistencial. Ademais, esta iniciativa possui uma 

estrutura sólida, atuando na formação de jovens desde 2013. 

Trabalhar com a formação profissional de jovens no âmbito da assis-

tência social é um desafio. Não se trata apenas de conseguir um emprego 

e melhorar a renda familiar, esses participantes estão inseridos em um 

contexto de vulnerabilidade social e demandam ações inclusivas e proteti-

vas. Ciente desta responsabilidade, este guia propõe diretrizes 

administrativas e pedagógicas que poderão futuramente compor o plano 

de ação do curso. 

Para uma melhor compreensão do conteúdo deste guia, optou-se pela 

divisão por eixos de aplicabilidade. O primeiro traz uma carta de apresen-

tação ao leitor; o segundo versa sobre aspectos institucionais do órgão, 

incluindo a recomendação de práticas administrativas e elementos básicos 

para composição do plano de ação; o terceiro apresenta sugestões pedagó-

gicas e o quarto indica possíveis temas a serem trabalhados em sala de 

aula. 

Começando pelo Eixo Administrativo, conforme a Figura 2, foram re-

comendadas proposições contributivas para a inserção do curso 

Capacitação para o Futuro no planejamento estratégico do CRAS - Casa da 

Família de São Luís de Montes Belos - GO. É fundamental que a unidade e 

seus membros tenham clareza sobre o significado do programa e seus 
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impactos no cotidiano do órgão. Essa percepção será importante para a 

definição dos objetivos desta inciativa e o comprometimento das partes 

envolvidas. 

Já o Eixo Pedagógico, consoante à Figura 3, trouxe sugestões de ati-

vidades instrutivas a serem desenvolvidas durante as aulas, considerando 

a viabilidade de sua adoção pela equipe técnica responsável pela condução 

do programa. Freire (2006) destaca que a prática educativa é uma forma 

efetiva de intervenção na sociedade. Isso vai além dos conteúdos ministra-

dos, envolve um ato de comprometimento e generosidade do docente para 

com o educando. 

 

Figura 6 – Orientações Gerenciais 

 

Fonte: Guia Aprendiz da Família, 2020. 
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Figura 7 – Recomendações educacionais 

 

Fonte: Guia Aprendiz da Família, 2020. 

 

Nesta seara, este guia propõe três práticas pedagógicas: a educação 

digitalizada, a interdisciplinaridade e a aprendizagem compartilhada. Es-

sas sugestões levaram em consideração a viabilidade de sua adoção pela 

equipe técnica responsável pelo curso. Ademais, são metodologias de en-

sino que não demandam investimento de recursos financeiros por parte 

da unidade e a atual infraestrutura oferece condições para sua aplicação. 

A última parte do guia foi elaborada tendo como pressuposto o pen-

samento de Dourado (2007). Para o autor, a gestão do ensino deve ser 

vista dentro de uma concepção mais ampla. É necessária uma articulação 

com a comunidade envolvida, pois são essas pessoas que conhecem as ca-

rências locais. A materialização de políticas educacionais não se limita à 

atuação das escolas por meio de projetos pedagógicos e matrizes curricu-

lares. 

Partindo da premissa de que o órgão adotará a formação inicial por 

arco ocupacional, cujas atividades teóricas e práticas não demandam co-

nhecimentos específicos (SINAIT, 2019), o Eixo Temático trouxe 
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indicações de assuntos passíveis de serem trabalhados, com o intuito de 

cooperar com o processo formativo desses jovens. 

O material completo do Guia Aprendiz da Família está disponível e 

pode ser acessado no portal eduCAPES9, sítio eletrônico onde estão arma-

zenados textos, livros didáticos, aplicativos, teses, dissertações e outros 

materiais de ensino, cuja publicação foi formalmente autorizada pelo(s) 

autor(es) ou são de domínio público (CAPES, 2020).  

A seguir serão descritos os trâmites adotados para aplicação deste 

produto, as adaptações necessárias em decorrência da pandemia provo-

cada pela COVID-19 e as sugestões de melhoria propostas pelo órgão. 

 
6. Aplicação e avaliação Produto Educacional 
 

A apresentação do Guia Aprendiz da Família, a princípio, estava pre-

vista para acontecer na própria sede do CRAS Casa da Família. Contudo, 

devido às restrições provocadas pela grave crise sanitária eclodida pela 

pandemia de COVID-19, as atividades presenciais da unidade foram tem-

porariamente suspensas, isso incluiu o curso Capacitação para o Futuro.  

Diante dessa situação, bem como primando pela segurança dos par-

ticipantes, foi feita a opção por realizar aplicação deste produto 

educacional por intermédio da Plataforma online Google Meet. A reunião 

contou com a presença da coordenadora do programa e do pesquisador 

responsável. Ademais, foi elaborada uma apresentação do guia, a qual foi 

compartilhada durante a reunião e em seguida encaminhada via e-mail. 

Após a explanação da finalidade deste produto, bem como seus eixos 

de aplicabilidade, foi aberto um espaço para questionamentos, sugestões e 

críticas. A proposta foi bem recebida pela coordenação, principalmente 

pelo fato de o curso estar em fase de estruturação. A maneira como os 

 
9 Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/584570. 

https://educapes.capes.gov.br/
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conteúdos foram organizados foi considerada adequada. Além disso, a vi-

abilidade e praticidade das recomendações tornam o guia exequível pela 

unidade, além de atender os propósitos inicialmente apontados pelos ges-

tores da instituição, inclusive categorizada como uma necessidade real e 

urgente. 

Houve uma sugestão (prontamente atendida) de ajuste na proposta 

apresentada. A inserção da Sociedade de Assistência ao Menor Aprendiz 

(SAMA), também localizada em São Luís de Montes Belos – GO, como uma 

das entidades parcerias. Apesar do nome, o local não é destinado à capaci-

tação de aprendizes. Na verdade, possui um público-alvo variado, indo 

desde crianças até adultos.  

Neste espaço, são realizados diversos tipos de eventos: curso de corte 

e costura; aulas de maquiagem; atividades de pintura; oficinas de artesa-

nato; peças teatrais; festivais circenses e confraternizações com a 

comunidade local. Como a agenda de ações do CRAS prevê projetos que 

contam com a participação da SAMA, a coordenação solicitou a inclusão 

desta entidade nas diretrizes administrativas recomendadas pelo guia. 

A última seção apresentará algumas inferências advindas deste es-

tudo bem como as limitações incorridas durante seu desenvolvimento. 

Além disso, há sugestões de futuros trabalhos envolvendo esta temática. 

 
Considerações finais 
 

Os achados científicos derivados desta pesquisa demonstraram que o 

CRAS Casa da Família de São Luís de Montes Belos - GO tem diante de si 

um enorme desafio. A começar pelo fato que a formação profissional des-

tinada aos seus aprendizes não poderá se assemelhar aos padrões usuais 

de outros cursos. Essa constatação pode ser feita devido às particularida-

des de seu público-alvo, composto por jovens cuja maioria é formada por 
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mulheres de cor preta ou parda, inseridos em um contexto de vulnerabili-

dade social. 

Ademais, cabe ressaltar que seus pais ou responsáveis também são 

beneficiários diretos dos serviços assistenciais prestados pelo CRAS. Isso 

significa que o órgão público tem dupla atuação nesse contexto familiar, já 

que também atuará na formação profissional e no amparo psicológico des-

sas pessoas. Nesse sentido há o pensamento de Deci e Ryan (2000), os 

quais ressaltam a importância do equilíbrio emocional para a condução de 

qualquer projeto.  

Diante de um contexto tão complexo, a elaboração deste produto edu-

cacional bem como sua indicação à Coordenação do CRAS foi feita com o 

intuito de cooperar no processo de estruturação de seu programa, parti-

cularmente no que tange aos aspectos de gestão administrativa e 

pedagógica da Instituição, mencionada como uma necessidade, que foi re-

latado como principal obstáculo para a efetiva consecução de seus 

propósitos, visto que não tiveram acesso a nenhum modelo ou mesmo ma-

nual de orientações a serem trilhadas, o que dificulta ainda mais por se 

tratar de lidar com jovens em situações de vulnerabilidades, de modo que 

a opção da tentativa e erro não é de maneira alguma adequada e seus im-

pactos serão sentidos por seus assistidos para a vida toda, para o bem ou 

para o mal.  

Mesmo assim, considerando a delicadeza do objeto de atenção de 

nosso estudo e ao elaborarmos uma proposta de Produto Educacional a 

ser aplicado ao CRAS em foco, há que se ressaltar que este documento não 

tem a pretensão de ser a solução de todos os desafios vivenciados pela uni-

dade, mas espera-se que sua possível adoção colabore com o alcance dos 

objetivos do curso Capacitação para o Futuro. 
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Construção de Jogos Lúdicos: 

Trabalhando Conceitos de Pesquisa Científica 
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1. Introdução 
 

Numa sociedade em constantes transformações, as modificações no 

mundo do trabalho se refletem de tal maneira no processo educacional que 

se torna necessário educar cultural, tecnológica e cientificamente nossos 

jovens para enfrentar os desafios decorrentes dessa realidade (Ghedin e 

Franco 2011). Neste intuito, Chassot (2016) ressalta que é urgente intensi-

ficar ações no cotidiano escolar para formação de profissionais e cidadãos, 

que consigam entender a sua realidade e promover mudanças para um 

mundo melhor. Ghedin e Franco (2011) e Chassot (2016) concordam que 

o caminho mais promissor para proporcionar uma formação humana, crí-

tica e reflexiva, aos nossos estudantes, é a transformação da prática 

educativa docente. 

Bressan, Carneiro e Silveira (2015) reconhecem o valor de uma prá-

tica educativa lúdica nas atividades escolares, mas alertam que devemos 

ter cuidado para não perder sua intencionalidade pedagógica. Neste sen-

tido, precisamos organizar os conteúdos educacionais de acordo com os 

objetivos de ensino e aprendizagem a fim de  contribuir com o desenvol-

vimento da autonomia dos estudantes (Araújo e Frigotto 2015). Nesta 

 
1 Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos 

2 Instituto Federal Goiano – Campus Ceres 

3 Instituto Federal Goiano – Campus Ceres 
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perspectiva, a atividade lúdica é um recurso essencial na formação dos es-

tudantes, pois permite o desenvolvimento da criatividade, a formação de 

novos conhecimentos, a socialização e o aperfeiçoamento de diversas ha-

bilidades (Bordignon e Camargo 2013; Andreopoulou e Moustakas 2019).  

 A palavra lúdico é derivada do latim ludus que, dentre outros signi-

ficados, quer dizer jogo (Leal e D’Ávila 2013). Sobre o entendimento do 

significado de jogo, Kishimoto (2000) relata que sua complexidade en-

volve diferentes culturas, o contexto social, o lugar e o período em que o 

jogo ocorre, assim como as regras e os objetos que a ele se relacionam. 

Macedo, Petty e Passos (2005, 14) definem o jogo como “o brincar em um 

contexto de regras e com um objetivo predefinido. [...] O jogar é uma brin-

cadeira organizada, convencional, com papéis e posições demarcadas.” 

Segundo Piaget (1964), o jogo pode se utilizar de regras que aproximam o 

imaginário da realidade. Gomes e Merquior (2017) concordam que é difícil 

conceituar o jogo, pois este envolve várias definições, mas acreditam que 

o jogo na educação pode contribuir com o aprendizado dos estudantes de 

forma mais agradável. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio descrevem os jogos 

como uma maneira lúdica e prazerosa de oportunizar aos estudantes um 

melhor convívio em grupo, trabalhar a capacidade de liderança, a criativi-

dade e ampliar os conhecimentos (Brasil, 2002). A realização do jogo 

proporciona um espaço lúdico onde os estudantes tornam-se mais autô-

nomos, solidários por colaborarem com outros estudantes e capazes de 

contribuir para a busca de respostas para os problemas do ambiente em 

que vivem (Gomes e Merquior, 2017). Num contexto lúdico, ao estimular 

a liberdade e a criatividade dos estudantes, a prática educativa torna-se 

reflexiva contribuindo, assim, com a emancipação dos sujeitos (Bressan, 

Carneiro e Silveira, 2015). 
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 Os jogos lúdicos são instrumentos pedagógicos que possibilitam a 

aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes por meio de 

uma abordagem interativa e motivadora (Gomes e Merquior, 2017). De 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(Brasil 2002, 56), “utilizar jogos como instrumento pedagógico não se res-

tringe a trabalhar com jogos prontos, nos quais as regras e os 

procedimentos já estão determinados; mas, principalmente, estimular a 

criação, pelos alunos, de jogos relacionados com os temas discutidos no 

contexto da sala de aula.” Deste modo, a utilização de jogos para trabalhar 

os conteúdos didáticos facilita a compreensão pelos estudantes por apre-

sentar uma linguagem mais acessível (Gomes e Merquior, 2017; Bayir e 

Evmez, 2019) e também oferece suporte ao professor nas suas ações pe-

dagógicas (Kishimoto, 2015).  

Neste trabalho, apresentamos alguns jogos construídos por estudan-

tes do ensino médio a partir da aplicação de um produto educacional 

obtido de uma pesquisa de mestrado. O produto educacional - exigência 

legal dos mestrados profissionais vinculados à área de ensino da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) – deve ter 

aplicação real no ensino e pode ser categorizado em vários tipos como mí-

dias educacionais, propostas de ensino, material textual, dentre outros 

(CAPES, 2013). Sendo assim, o desenvolvimento deste trabalho é relevante 

por permitir uma reflexão sobre a utilização de jogos e atividades lúdicas 

como recursos potencializadores do processo ensino aprendizagem dos 

conteúdos relacionados à pesquisa científica e, também, como uma ma-

neira de estimular o interesse e a interação dos estudantes para a 

participação ativa em sala de aula. Desta forma, este estudo teve como ob-

jetivo proporcionar aos estudantes do ensino médio a construção de jogos 

lúdicos a partir da compreensão de conceitos básicos sobre pesquisa cien-

tífica e roteiro de projeto. 
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2. Desenvolvimento 
 

Este relato é uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, resultado da 

nossa experiência em uma turma de 29 estudantes da 2ª série do ensino 

médio de uma escola pública de período integral, na cidade de Morrinhos, 

sul do Estado de Goiás, Brasil. O produto educacional aplicado foi dividido 

em três partes: no início faz uma breve apresentação sobre a concepção de 

ciência, método e pesquisa científica; depois, trata mais especificamente 

do roteiro e elaboração de um projeto de pesquisa por meio da caracteri-

zação de suas estruturas; na parte final, traz uma proposta de construção 

de projeto e algumas sugestões de aplicação dos conteúdos de metodologia 

científica.   

A escolha de uma escola pública estadual para aplicação do produto 

ocorreu por dois motivos: por ser o local de trabalho de um dos pesquisa-

dores e, também, porque nessa escola os estudantes não desenvolvem 

atividades de pesquisa científica, ou seja, não possuíam conhecimento 

aprofundado sobre o tema “Projeto de pesquisa”. Após autorização da di-

reção, organizamos a aplicação do produto em duas etapas, de quatro 

horas/aula cada: apresentação do produto educacional (1ª etapa) e devo-

lutiva dos estudantes sobre o produto educacional (2ª etapa).  

Neste estudo, os instrumentos para coleta de dados consistiram nas 

observações realizadas em sala e na aplicação de um questionário indivi-

dual com oito questões, sendo seis abertas e duas fechadas, sobre o 

material e a metodologia utilizada para sua divulgação. As observações re-

alizadas durante as atividades foram descritas e as respostas obtidas com 

o questionário foram agrupadas em categorias. Dos 29 estudantes matri-

culados, conseguimos um total de 26 respondentes, devido à ausência de 

três dos estudantes no dia da avaliação. Enumeramos os questionários 
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aleatoriamente para organizar as análises e descrição dos resultados de E1 

a E26, onde “E” representa os estudantes. 

 
2.1. Primeira Etapa: Apresentação do Produto Educacional 
 

Em contato inicial com a turma, expusemos o planejamento de nos-

sas atividades a fim de conseguir adesão dos estudantes, os quais 

concordaram em participar mediante assinatura dos termos de assenti-

mento e consentimento livre e esclarecido. O planejamento e os 

documentos foram lidos juntamente com os estudantes a fim de responder 

às dúvidas que surgissem, visto que tais atividades não fazem parte da ro-

tina da escola.  

Combinamos com os estudantes que dentre os conteúdos do produto 

educacional, iríamos trabalhar os conceitos de ciência, método e pesquisa 

científica e as estruturas que fazem parte de um roteiro de projeto de pes-

quisa, visto que o conteúdo exposto no material é extenso e complexo para 

ser discutido em poucas aulas. De início, não entregamos o produto aos 

estudantes porque precisávamos fazer um levantamento prévio dos co-

nhecimentos sobre o tema proposto e estimular a participação ativa e 

consciente no processo educativo. Desta forma, utilizamos uma aborda-

gem dialógica para discutir os conceitos trazidos pelos estudantes sobre o 

assunto e fizemos uso dos vídeos sugeridos no produto, de artigos cientí-

ficos e de atividades como a tempestade de ideias e o jogo lúdico, a fim de 

motivar o envolvimento dos estudantes com os conhecimentos apresenta-

dos.  

Logo depois, relacionamos as pesquisas que costumam realizar dia-

riamente, para atender às demandas dos professores, com uma pesquisa 

científica, que se utiliza dos métodos científicos para ser concretizada. Para 

trabalhar o conceito de pesquisa científica, aplicamos a técnica de tempes-

tade de ideias ou tempestade cerebral. Segundo Anastasiou e Alves (2004), 
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a tempestade cerebral é uma técnica que permite aos participantes utilizar 

a criatividade e imaginação para formar novas ideias a respeito de um as-

sunto e solucionar determinado problema. Neste sentido, levantamos um 

problema, ou seja, a definição de pesquisa científica, e os estudantes deve-

riam atribuir palavras ou frases sobre o tema. 

Após a definição de pesquisa científica, era o momento da compreen-

são dos elementos de um projeto de pesquisa e seus conceitos. Para isso, 

criamos um jogo educativo denominado “certo ou errado” utilizando todos 

os elementos que fazem parte da estrutura de um projeto de pesquisa, 

aqueles obrigatórios e os opcionais. O jogo foi confeccionado pelos pesqui-

sadores usando materiais simples de expediente pedagógico, como o etil 

vinil acetílico (EVA) em cores diversas, cola para EVA, papel pardo, te-

soura, papel A4, fita adesiva e pincel permanente.  

O objetivo do jogo era a classificação dos elementos que compõem a 

estrutura de um projeto em pré-textuais, textuais e pós-textuais, de uma 

maneira dinâmica e prazerosa. Neste intuito, dividimos aleatoriamente a 

sala em dois grupos e distribuímos fichas com os nomes dos elementos de 

um projeto de pesquisa, as quais precisavam ser afixadas corretamente 

num quadro de classificação. Cada grupo afixava uma ficha com o nome 

do elemento e recebia dos pesquisadores outra ficha com os termos “certo” 

ou “errado”. Vencia o grupo que tivesse mais fichas com o termo “certo”.  

Somente na terceira aula o material foi entregue aos estudantes 

numa versão individual, impresso em cores, para que pudessem manuseá-

lo e, no momento da avaliação, fazer sugestões de mudanças, segundo aná-

lise de cada participante. Com a apostila em mãos, procedemos a leitura 

do conteúdo trabalhado, mais especificamente, o roteiro de um projeto de 

pesquisa e prosseguimos com a aula dialogada, no intuito de fixar os con-

ceitos já discutidos anteriormente. Para completar as atividades desta 

primeira etapa, pedimos que os estudantes se organizassem em grupos e 
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lhes entregamos, aleatoriamente, um artigo científico para que identificas-

sem o tema, o problema, o objetivo e a metodologia, de forma sucinta.   

 
2.2. Segunda Etapa: Devolutiva dos Estudantes sobre o Produto 
Educacional 
 

Após a apresentação do material, solicitamos aos estudantes que re-

alizassem a devolutiva sobre a compreensão das etapas de um projeto de 

pesquisa por meio da elaboração de jogos lúdicos sobre o tema. Explica-

mos aos estudantes que um jogo lúdico pressupõe uma atividade de livre 

escolha pelos participantes, os quais determinam as regras e seu desenvol-

vimento (Kishimoto, 2000). Por isso, o jogo a ser construído precisava ser 

protagonizado pelos próprios estudantes, organizados voluntariamente 

em grupos e sem a interferência dos pesquisadores.  

Os jogos construídos deveriam partir dos conceitos e noções de pes-

quisa científica e elaboração de projeto, presentes no produto educacional, 

com a finalidade de fixar o conteúdo abordado em sala de aula, utilizando 

a habilidade dos estudantes e seus conhecimentos prévios sobre o tema. 

Conhecimentos prévios são as concepções e compreensões que os estu-

dantes adquirem a partir do convívio e da influência do ambiente em que 

vivem, seja social, familiar, cultural, religioso, político, dentre outros (Feijó 

e Delizoicov, 2016). Para os autores, é preciso considerar os conhecimentos 

que os estudantes já possuem ao entrar no meio escolar para que a apren-

dizagem seja significativa para eles. 

A apostila foi utilizada como fonte de consulta e suporte para a pro-

dução dos jogos, que ocorreu no ambiente da sala de aula. Oferecemos 

material de expediente pedagógico para construção dos jogos como: etil 

vinil acetílico (EVA) colorido, tesouras, pincéis permanentes, cartolinas, 

cola, fita adesiva, régua, papel carmim colorido, papel A4 e balões. Os jogos 

construídos seguiram regras comuns dos jogos tradicionais e foram 
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apresentados aos colegas para verificar sua compreensão. Ao final das ati-

vidades, aplicamos um questionário individual com a finalidade de 

analisar a opinião dos estudantes sobre o conhecimento do tema, a aplica-

ção do conteúdo, a estrutura do produto educacional, as dificuldades 

encontradas e as contribuições para o seu aprendizado. 

 
3. Resultados e discussão 
 

Na aplicação do produto educacional, trabalhamos com os estudantes 

noções básicas de projeto de pesquisa científica para que representassem 

seu aprendizado de maneira lúdica. Para alcançar o objetivo de proporci-

onar a construção dos jogos lúdicos, utilizamos procedimentos 

diferenciados como a aula dialogada, a tempestade de ideias, os vídeos, os 

artigos científicos e o jogo lúdico. Neste sentido, Zabala (1998) afirma que 

o professor precisa considerar os procedimentos diferenciados na discus-

são dos conteúdos, uma vez que o ritmo de aprendizagem de cada 

estudante é variável em função dos seus conhecimentos prévios e também 

do interesse e motivação que possuem.  

No início das atividades, os estudantes ficaram receosos em partici-

par das discussões, no entanto mostravam-se atentos ao que falávamos. 

Segundo Harris e Bruin (2018), para que os estudantes participem de ati-

vidades diferenciadas, criativas, os professores devem planejar com 

clareza essas atividades e definir quais qualidades e habilidades pretendem 

desenvolver. Desta forma, procuramos estimular a interação entre estu-

dantes e pesquisadores com a utilização da técnica da tempestade de 

ideias. Precisávamos que os estudantes encontrassem uma definição deles 

para a pesquisa científica, segundo os conhecimentos prévios que disponi-

bilizavam. Anotamos no quadro cada palavra dita por eles e, por fim, 

chegaram à seguinte definição: “Pesquisa científica é a busca de informa-

ção sobre algo, a partir da leitura e de outras técnicas, para produzir 
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conhecimento e resolver problemas da sociedade.” Considerando tal defi-

nição, Ludke e André (2017) enfatizam que uma pesquisa reflete os 

valores, os princípios e as concepções de realidade de um pesquisador. 

Para a compreensão da estrutura de um projeto de pesquisa, elabo-

ramos um jogo chamado “certo ou errado” para que os estudantes 

classificassem os elementos que compõem a estrutura de um projeto em 

pré-textuais, textuais e pós-textuais. Aproveitamos o momento para escla-

recer cada um dos elementos de um projeto. Ressaltamos que durante 

todas as ações desenvolvidas, as intervenções realizadas pelos pesquisado-

res ocorreram no sentido de elucidar dúvidas dos estudantes e conduzir as 

atividades pedagógicas, para as quais o professor deve estar preparado 

para intervir adequadamente e com seriedade (Bordignon e Camargo, 

2013; Marklund e Taylor, 2016).  

Embora não tivessem muito conhecimento sobre o assunto, os estu-

dantes mostraram-se bastante competitivos. Neste caso, Soares (2013) 

afirma que a competição tem caráter lúdico com foco na aprendizagem e 

na diversão. Além disso, o uso de jogos no ambiente de aprendizagem pro-

porciona o aprimoramento de habilidades como a tomada de decisões, a 

resolução de problemas, a cooperação e a colaboração entre os estudantes 

(Andreopoulou e Moustakas, 2019). 

Após a realização dessa atividade, entregamos o produto educacional 

aos estudantes e passamos a explorá-lo conjuntamente, com a leitura do 

conteúdo selecionado e análise dos conceitos e exemplos para um melhor 

entendimento do tema. Por fim, observamos que já haviam se apropriado 

do material. Na concepção de Zabala (1998), os professores devem utilizar 

materiais curriculares diversificados para o planejamento e o desenvolvi-

mento das aulas, no intuito de oferecer diferentes recursos de 

aprendizagem aos estudantes, inclusive produzidos pelos próprios educa-

dores.  
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Numa analogia entre a situação de jogo e o ambiente escolar, Macedo, 

Petty e Passos (2005) evidenciam que o trabalho de intervenção dos pro-

fessores que acompanham as atividades lúdicas é essencial para estimular 

a reflexão e a aprendizagem. O professor, ao participar do planejamento, 

da orientação e da execução de jogos, proporciona reflexão sobre o próprio 

jogo e os conteúdos trabalhados (Kangas, Koskinen e Krokfors, 2017). Es-

sas atividades demandam dos professores conhecimentos e práticas que 

desenvolvam a criatividade e a criticidade dos estudantes (Harris e Bruin, 

2018). Para que isso aconteça, os professores precisam receber uma for-

mação adequada que lhes permita desenvolver sua criatividade científica 

e, assim, contribuir com a aprendizagem dos estudantes (Ndeke, Okere e 

Keraro, 2016). 

 
3.1. Construção dos jogos 
 

O produto educacional e os procedimentos utilizados para introduzir 

o tema “Projeto de Pesquisa” serviram para despertar a criatividade dos 

estudantes para a construção dos jogos. Como resultado da percepção dos 

estudantes, foram confeccionados cinco jogos, sendo dois bingos, um caça-

palavras, um jogo intitulado “Formando conceitos” e um jogo da velha. A 

construção dos jogos foi um pedido dos pesquisadores, mas o tipo de jogo 

elaborado, os conceitos abordados e as regras utilizadas foram ações que 

partiram dos estudantes, considerando seus conhecimentos. 

Os estudantes reuniram-se em grupos criados aleatoriamente e por 

afinidade. Observamos entre eles a interação e a espontaneidade no traba-

lho em equipe e a cooperação na utilização do material disponibilizado 

para construção dos jogos.  Durante a elaboração (Figura 1), chamou-nos 

a atenção o compromisso e o cuidado com que desenvolviam as atividades. 

Os grupos mostraram e explicaram os jogos produzidos e fizeram de-

monstrações em sala de como utilizá-los.  
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Figura 1: Trabalho em equipe dos estudantes para construção dos jogos. 

 

Fonte: arquivo dos pesquisadores. 

 

Os jogos prenderam a atenção dos estudantes de maneira divertida e 

reforçaram conceitos relevantes para a produção do conhecimento. Foi 

significativo verificar a capacidade de assimilar o tema trabalhado com ta-

manha intensidade e dedicação a ponto de conseguirem criar e aplicar os 

jogos eficazmente. Gonzaga e seus colaboradores (2017) explicam que os 

jogos na educação são essenciais para que o estudante seja protagonista de 

seu meio e chegue às suas próprias conclusões, além de promover o con-

vívio em grupo, o respeito e a disciplina. O jogo possui várias finalidades 

que convergem para a assimilação da realidade e resultam na produção do 

conhecimento (PIAGET, 1964). Os jogos educativos contribuem para o de-

senvolvimento destas habilidades e são uma importante ferramenta para 

a aprendizagem de temas científicos de forma mais agradável e interes-

sante (Bayir e Evmez, 2019). 

Com o objetivo de esclarecer as características de cada jogo, descre-

vemos abaixo seu funcionamento, suas regras e seus procedimentos de 

aplicação.          
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Jogo da velha (jogo1) - Os estudantes utilizaram-se das características 

e das regras do tradicional jogo da velha. Assim, elaboraram perguntas e 

as colocaram dentro de balões coloridos. Para a aplicação, desenharam a 

base para o jogo no quadro, onde os participantes deveriam colocar os 

símbolos “X” ou “O” (círculo). Cada participante estourava um balão para 

responder à pergunta e pontuar no jogo. Se errasse a resposta, passava a 

vez para o(a) outro jogador(a), que tinha a chance de pontuar. Vencia 

quem completasse primeiro uma sequência de símbolos iguais na diago-

nal, vertical ou horizontal.  

Caça-palavras (jogo 2) - O jogo consistiu num arranjo aleatório de 

letras sobre pesquisa científica, organizadas num quadrado, no espaço de 

uma cartolina. As palavras sobre o tema estavam dispostas nas posições 

vertical, horizontal ou diagonal. Abaixo do quadro de caça-palavras, os es-

tudantes colocaram perguntas sobre o assunto abordado.  Os participantes 

escolhiam a pergunta a ser respondida e só podiam procurar a palavra se 

conseguissem dar a resposta correta. Caso contrário, a oportunidade era 

dada ao outro(a) jogador(a) que tinha a chance de encontrar a palavra 

correta e marcar o ponto.  

Jogo “Formando conceitos” (jogo 3) - é um jogo em que não há com-

petição, mas há regras para a sua elaboração como a utilização do tema 

sobre pesquisa científica e para a sua aplicação, como a definição correta 

dos conceitos. Os estudantes fizeram fichas maiores contendo os nomes de 

cada elemento que compõe a estrutura de um projeto e produziram fichas 

menores com definições verdadeiras e falsas dos elementos. A regra con-

sistia em formar a definição correta para cada elemento. As fichas foram 

entregues arbitrariamente aos estudantes, os quais precisaram se movi-

mentar na sala à procura do seu par. O jogo só finalizava quando ocorria 

o encontro do elemento com o seu conceito verdadeiro. 
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 Bingo (jogos 4 e 5) - é um jogo de competição entre vários estudantes 

em que estes percorrem um único objetivo que é vencer. Os estudantes 

construíram dois modelos de bingo, baseados no modelo tradicional. No 

primeiro modelo (jogo 4), o grupo elaborou uma cartela, de três linhas por 

três colunas, para cada estudante. As cartelas distribuídas na sala estavam 

em branco. Logo, o grupo escreveu no quadro o nome de dezoito elemen-

tos e pediu para que cada um escolhesse nove desses elementos para 

completar sua cartela. Para cada elemento, o grupo escreveu sua definição 

em fichas separadas. Estas fichas foram sorteadas e lidas para toda a 

turma, que precisava identificar a qual elemento pertencia aquela defini-

ção e, posteriormente, procurar em suas cartelas a presença do elemento. 

O combinado entre o grupo e a sala foi que venceria quem primeiro pre-

enchesse toda a cartela.  

No segundo modelo de bingo (jogo 5), um dos grupos elaborou duas 

cartelas, que ocuparam o espaço de uma cartolina e podia ser jogado em 

dupla (Figura 2). Na cartolina estavam desenhadas as duas cartelas com 

duas linhas e três colunas cada. As cartelas eram diferentes e estavam pre-

enchidas com nomes dos elementos que compõem a estrutura de um 

projeto de pesquisa. Os participantes sentaram-se um em cada extremi-

dade da cartolina. O grupo que intermediou o jogo sorteava a pergunta e 

o jogador que tivesse a resposta correta pontuava. Quem conseguisse com-

pletar primeiro a cartela, vencia a competição.  
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Figura 2: Apresentação do bingo (jogo 5). 

 

Fonte: arquivo dos pesquisadores. 

 

3.2. Aplicação do Questionário 
 

Quanto ao questionário, procuramos analisar as considerações dos 

estudantes sobre o produto educacional e a sua metodologia de aplicação. 

A priori, identificamos o nível de conhecimento dos estudantes sobre o 

tema “pesquisa científica e elaboração de projeto” antes da aplicação do 

produto. Dos 26 respondentes, 01(um) afirmou que já conhecia o assunto, 

12 (doze) não conheciam e 13(treze) responderam que tinham conheci-

mentos parciais. O fato de os estudantes afirmarem que conheciam 

parcialmente o tema pode estar relacionado à necessidade de terem que 

entregar os trabalhos escolares segundo as normas da Associação Brasi-

leira de Normas Técnicas (ABNT). No entanto, a instituição de ensino 

pesquisada não realiza atividades de pesquisa científica. 

Questionados sobre a apresentação do material, os estudantes foram 

unânimes em concordar com a aplicação do produto educacional por meio 

de atividades lúdicas. Os motivos apresentados para essa aceitação foram 

reunidos em três categorias: facilita a aprendizagem (categoria 1), intera-

ção entre os estudantes (categoria 2) e descontração das aulas (categoria 



156 | Educação e trabalho, utopias possíveis nos espaços da EPT, volume 1 

 

3). De acordo com Bulunuz (2015) e Selvi e Çoşan (2018), os jogos são uma 

pedagogia essencial no processo ensino aprendizagem, pois estimulam o 

interesse dos estudantes para novos conhecimentos, deixam as aulas me-

nos cansativas e criam um ambiente social de cooperação na sala de aula.  

Com relação à preferência pelas atividades realizadas em sala para 

aplicação do produto, todos os estudantes relataram que gostaram mais 

de construir os jogos. Neste sentido, 14 (quatorze) estudantes disseram ter 

gostado mais dos bingos, 07 (sete) escolheram o jogo da velha, 03 (três) 

optaram pelo caça-palavras e 02 (dois) decidiram pelo jogo formando con-

ceitos. Para esta avaliação, não fizemos distinção entre os dois tipos de 

bingos elaborados. A predileção pelos bingos pode ter ocorrido pelo nível 

de competição próprio dos jogos e também por terem envolvido toda a 

turma. Segundo Soares  (2013), os jogos podem aproximar os jogadores 

da sua realidade, pois representam desafios a serem superados, motivando 

a sua participação.  

Sobre o surgimento de dificuldades para a elaboração dos jogos, 04 

(quatro) estudantes relataram que tiveram dificuldades para elaborar as 

perguntas que queriam utilizar nos jogos; e 22 (vinte e dois) afirmaram 

não ter apresentado dúvidas durante a atividade devido ao trabalho em 

equipe e à clareza na exposição do tema pelos pesquisadores. As dificulda-

des encontradas pelos estudantes podem estar relacionadas à incapacidade 

de entender algumas propostas do contexto escolar que não sejam signifi-

cativas para eles, e também pode significar que o estudante enfrentou 

problemas de compreensão e interpretação de textos e falta de apropriação 

da escrita (Macedo, Petty e Passos, 2005).  

Analisando a opinião dos estudantes sobre a estrutura do produto 

educacional e as possíveis contribuições do seu conteúdo, agrupamos as 

respostas em duas categorias: clareza e objetividade (categoria 1) e apoio 

para a elaboração de atividades futuras (categoria 2). Quanto à utilização 
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dos conhecimentos e do material para atividades futuras, Soares (2013) 

acredita que as atividades e os conteúdos desenvolvidos, embora não te-

nham aplicação imediata, contribuem para trabalhar habilidades e 

competências que favoreçam livremente o aprendizado.  

Sobre a estrutura do produto educacional, os estudantes fizeram uma 

avaliação positiva do material. Perguntados se consideravam o produto 

educacional suficiente para lhes informar sobre o tema estudado, 02 

(duas) respostas foram negativas e 24 (vinte e quatro) positivas. Os(as) 

estudantes, cujas respostas foram negativas, evidenciaram a necessidade 

de atividades descontraídas para que haja uma melhor absorção do conte-

údo. No caso das respostas positivas, os estudantes julgaram o material 

textual completo, informativo e detalhado, oferecendo condições de acom-

panhar o tema que estava sendo apresentado. A utilização de material 

interessante deixa o ensino dos conteúdos científicos mais agradável, faci-

litando a aprendizagem de temas difíceis (Bulunuz, 2015).  

Por fim, os estudantes concordaram que as atividades realizadas em 

sala contribuíram para o seu aprendizado, destacando o conhecimento so-

bre o tema, a possibilidade de trabalhar em equipe e a diversão 

proporcionada pelas atividades. No ambiente de uma sala de aula, os es-

tudantes têm a oportunidade de “[...] aprender com o outro, tomá-lo como 

referência, comparar desempenhos e compartilhar formas de pensar [...]” 

(Macedo, Petty e Passos, 2005, 29). 

 
Considerações finais 
 

As atividades realizadas com os estudantes do ensino médio permiti-

ram que desenvolvessem conhecimentos sobre pesquisa científica, sua 

relação com o método científico, além das discussões sobre a estrutura de 

um projeto de pesquisa. Os relatos destacaram que as atividades propor-

cionaram o dinamismo e a interação entre os estudantes e facilitaram a 
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assimilação do conteúdo. Apesar da produção dos jogos ter ocorrido em 

apenas duas aulas e com materiais simples, consideramos que atenderam 

às expectativas dos pesquisadores de estimular a participação dos estu-

dantes e observar o nível de compreensão do tema trabalhado.  

O desempenho dos estudantes durante a produção de jogos lúdicos 

envolvendo conceitos de pesquisa científica evidencia que conseguiram in-

ternalizar os conhecimentos discutidos. Desta forma, compreendemos as 

ações e os elementos lúdicos como uma maneira de potencializar a educa-

ção básica na construção de novos conhecimentos. Destacamos também a 

importância do professor e da sua prática educativa no estímulo à pesquisa 

científica na educação básica como forma de reflexão da realidade viven-

ciada na sala de aula e da formação autônoma e crítica dos estudantes.  
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1 Introdução 
 

É dever do Estado, na qualidade de garantidor da segurança pública, 

reprimir comportamentos que violem as normas de conduta social, nota-

damente aquelas estabelecidas na lei penal. Nesse processo, é antigo o uso 

da pena privativa de liberdade, tipo de sanção este amplamente utilizado 

por diversos países ao redor de todo o mundo. No Brasil, não obstante os 

instrumentos despenalizadores recentemente introduzidos no ordena-

mento jurídico, voltados especialmente para crimes de menor lesividade 

social, a prisão continua sendo o principal instrumento sancionador utili-

zado pelos órgãos estatais.  

Cabe ressaltar, contudo, que a prisão não tem dado conta dos proble-

mas afetos à criminalidade. Isso porque o país tem vivenciado um 

aumento vertiginoso do número de aprisionamentos, possuindo hoje a 

quarta maior população carcerária do mundo (BRASIL, 2017), sendo que 

essa sanha punitivista não trouxe melhorias para a segurança pública, ao 
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menos não medida em que se esperava. A sensação de subjugação à crimi-

nalidade é ainda uma realidade inegável, estando mais viva do que nunca 

Brasil afora. 

Na verdade, é muito comum que o egresso do sistema prisional volte 

a delinquir, de modo que a sanção penal primeva não tenha tido o condão 

de prevenir a prática de novos delitos. Disso se infere que tem havido fa-

lhas na busca da reinserção social dessas pessoas. Nesse contexto, a fim de 

resgatar o efeito ressocializador da pena privativa de liberdade, urge dis-

cutir acerca da atual configuração do sistema penitenciário brasileiro, 

voltando-se o foco para a garantia do direito à educação em situações de 

privação de liberdade. 

Para a feitura deste artigo de revisão, dividiu-se o trabalho em duas 

etapas. Reservou-se a primeira para análise documental em fontes oficiais, 

tomando como objeto de estudo os principais marcos normativos que am-

param a oferta da educação no sistema prisional: a Constituição Federal 

de 1988 (CF/88), a Lei n. 7.210/84 – Lei de Execução Penal (LEP), a Reso-

lução nº 3/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

e a Resolução nº 02/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Na-

cional de Educação, ambas estabelecendo diretrizes nacionais para oferta 

de educação nos estabelecimentos penais  e, por fim, o Decreto nº 

7.626/2011, que institui o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sis-

tema Prisional.  

A segunda etapa foi destinada à pesquisa bibliográfica de alguns dos 

teóricos que investigam a temática, como Julião (2012) e Onofre (2015), 

dentre outros. O ponto principal dessa segunda etapa encontra-se em Pe-

dagogia do Oprimido, de Paulo Freire, buscando-se aproximações entre o 

conteúdo da obra e a educação no contexto prisional, inclusive a educação 

profissionalizante, tendo sempre presente que, mesmo em um ambiente 
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hostil como o cárcere, a educação, se bem idealizada e conduzida, pode 

representar possibilidades de emancipação social para as pessoas.  

 
2 O encarceramento enquanto sanção penal 
 

Como bem destaca Nucci (2016, p. 84), “há muito tempo, convive a 

sociedade com o descaso do Estado em relação às pessoas humanas con-

denadas pela prática de um delito”. Frequentemente, tomam conta dos 

noticiários informes de rebeliões Brasil afora, motivadas, em grande das 

vezes, pelas péssimas condições do sistema penitenciário. 

Violações das mais variadas ordens acontecem repetidamente, dia 

após dia. Ausência de alimentação suficiente e adequada a todos os inter-

nos. Superlotação do sistema, comprometendo gravemente a salubridade 

das unidades carcerárias. Instalações precárias, impondo que alguns pre-

sos durmam diretamente no chão e outros, até mesmo, sentados. Eis 

apenas algumas das mazelas do sistema penitenciário brasileiro. 

Esse cenário de múltiplas violações a direitos fundamentais compro-

mete fatalmente o aspecto ressocializador da pena privativa de liberdade. 

A par disso, coloca em xeque a utilidade da prisão enquanto instrumento 

público para o combate à criminalidade, sobretudo quanto à prevenção de 

novos delitos. Explícito o ceticismo de Dimenstein (2000, p. 39) em relação 

à prisão, por considerá-la 

 

[...] uma instituição ineficiente, com recursos mal administrados e dominados 

pela corrupção, inútil para a reinserção social do condenado ou para a segu-

rança da população. Em consequência da fragilidade do inquérito policial, das 

carências do judiciário e da falência da administração carcerária, largos con-

tingentes de presos poderiam estar cumprindo penas alternativas, de 

prestação de serviços à comunidade, com possibilidades muito maiores de 

reintegração. A prisão é fundamentalmente uma instituição de repressão a de-

linquentes das ‘não elites’”. 
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A despeito desse fatídico contexto, reconhece-se que a prisão ainda é 

um “mal necessário” (Nucci, 2016), haja vista a imprescindibilidade de se 

punir quem desrespeita as regras de convívio social. Nesse ponto, o autor 

rememora que “ninguém conseguiu, com brilhantismo e lógica suficien-

tes, apresentar outro modelo punitivo, considerado ‘civilizado’, a não ser 

a segregação da sociedade por meio da privação da liberdade” (2016, p. 

146).  

Se de um lado a ciência não atingiu maturidade satisfatória à apre-

sentação de um sistema punitivo que possa substituir a prisão, de outro se 

tem que esse “mal necessário” não pode entrar em cena desmesurada-

mente. Por medida de razoabilidade, deve a prisão - e todos seus efeitos 

deletérios - ser relegada a situações estritamente necessárias, notada-

mente em casos de cometimento de crimes graves, que vulnerem bens 

jurídicos de especial relevância social. Para as demais infrações penais, 

cabe ao Estado buscar medidas sancionatórias menos gravosas. Atual-

mente, existe, no ordenamento jurídico brasileiro, uma tendência 

legislativa de despenalização, de modo a evitar encarceramento desenfre-

ado.  

No âmbito do Juizado Especial Criminal, por exemplo, cujo marco 

normativo é a Lei n. 9.099/95 e que tem por objeto o julgamento e a exe-

cução dos delitos de menor potencial ofensivo, deve-se buscar, sempre que 

possível, a aplicação de pena não privativa de liberdade (art. 62). Esse 

mesmo diploma legal trouxe ainda, em seu art. 89, o instituto da suspen-

são condicional do processo. Trata-se de um acordo firmado pelo 

Ministério Público e o réu, cuja aceitação não implica o reconhecimento de 

culpa e no qual são firmadas determinas condições, que, se devidamente 

cumpridas, levam à extinção da ação penal, sem que se imponha ao réu 

uma sentença condenatória. 
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Prosseguindo, consta do Código Penal, em seu art. 43, as penas res-

tritivas de direitos, cujo rol, por força da Lei n. 9.714/98, foi 

expressivamente ampliado, podendo consistir em prestação pecuniária, 

perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço 

à comunidade ou a entidades públicas e interdição temporária de direitos. 

Por serem substitutivas das privativas de liberdade (art. 44), as penas res-

tritivas de direito igualmente se revelam uma alternativa à prisão. 

Essas são apenas algumas das medidas apresentadas pelo legislador 

e que abrem possibilidade para uma resposta estatal efetiva a infrações 

penais porventura cometidas pelos cidadãos, sem a necessidade, contudo, 

de se lançar mão de medida tão gravosa como o encarceramento. Todavia, 

conforme observa Nucci (2016),  cabe aclarar que tais medidas têm o âm-

bito de aplicação reduzido, somente encontrando incidência nos casos 

previamente definidos pelo legislador, normalmente, como já pesquisador, 

de menor ofensividade social. Disso resulta que, para os demais delitos, 

não resta saída outra que não a prisão, sob pena de se instaurar um ver-

dadeiro caos social diante de eventual omissão do Estado. 

 

A instituição, embora notoriamente fracassada, é um problema para o qual 

não temos soluções e, para a sociedade, é uma estratégia para a contenção da 

criminalidade e recuperação daqueles que perturbam a ordem. Ainda não é 

possível imaginar uma sociedade sem prisões, porque estamos longe de atingir 

os fatores que originam a criminalidade, e as atenções não estão voltadas para 

as causas do problema, mas para as estratégias de combatê-lo. (ONOFRE, 

2015, p. 241) 

 

Posta a questão nesses termos, é possível afirmar que o problema não 

reside na prisão em si. Afinal, a criação desse espaço social não se deu ao 

acaso, existindo toda uma matriz principiológica que lhe dá amparo. Na 

verdade, a falência do sistema penitenciário brasileiro se deve a uma série 
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de fatores, tais como o descaso das autoridades competentes, falta de in-

vestimento público e, principalmente, ausência de políticas públicas 

destinadas à melhoria das condições de infraestrutura do sistema.  

 
2.1 Os aspectos normativos da educação no espaço prisional 
 

Dispõe a Constituição Federal, em seu art. 205, que “a educação, di-

reito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (BRASIL, 1988). Dentre tantos temas importantes, o Poder 

Constituinte teve o cuidado de incluir a educação no texto constitucional, 

disciplinando a temática, a fim de demonstrar a importância da mesma 

para a nova ordem jurídica que se instalava. Restou claro que o Estado 

também possui responsabilidade na salvaguarda desse direito social a to-

dos os cidadãos, não havendo distinção se recluso se em liberdade. 

Prova de que é dever do Estado assegurar o direito à educação mesmo 

para quem se encontra encarcerado reside nas disposições normativas da 

Lei de Execução Penal - Lei n. 7.210/84 (BRASIL, 1984). O art. 11, por 

exemplo, deixa claro que dentre as diversas modalidades de assistência 

que o Estado deve prover ao preso está a educacional. A partir do art. 17 o 

assunto é mais bem detalhado. Consta do referido dispositivo que “a assis-

tência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 

profissional do preso e do internado” (BRASIL, 1984). De outro lado, o art. 

18-A, além da formação geral, prevê a possibilidade de integração do en-

sino médio com a educação profissionalizante, dentro dos próprios 

presídios, sem perder de vista o preceito constitucional da universalização. 

Prosseguindo, o art. 19 traz que “o ensino profissional será ministrado em 

nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico” (BRASIL, 1984), 
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destacando, ainda, a necessidade de observância da condição específica da 

mulher quando da oferta dessa modalidade de ensino. 

Não é preciso muito esforço para se perceber que o legislador, quando 

da elaboração das normas que disciplinam a execução penal, que consiste 

basicamente no processo de cumprimento da pena privativa de liberdade 

judicialmente estabelecida, teve muito zelo no trato da educação dentro do 

sistema penitenciário. Essa mesma cautela foi observada pelos órgãos do 

Executivo em relação aos atos infralegais, vale dizer, atos secundários, in-

feriores à lei e que tem por finalidade maior dar fiel cumprimento a esta 

última.  

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, 

órgão vinculado ao Ministério da Justiça, aprovou a Resolução 3, de 11 de 

março de 2009 (BRASIL, 2009), fixando as diretrizes nacionais para a 

oferta de educação nos estabelecimentos penais. O ensino profissionali-

zante é um dos temas abordados pelo normativo, o qual, no art. 10, 

disciplina que: “o planejamento das ações de educação nas prisões poderá 

contemplar além das atividades de educação formal, propostas de educa-

ção não-formal e formação profissional, bem como a inclusão da 

modalidade de educação à distância (BRASIL, 2009). 

Posteriormente, houve o advento da Resolução nº 2, de 19 de maio 

de 2010 (BRASIL, 2010). Referido ato foi aprovado pela Câmara de Educa-

ção Básica do Conselho Nacional de Educação com o objetivo de definir as 

diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em 

situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais.  

Esse marco normativo se fez necessário em razão da ausência de uma 

norma de âmbito nacional que orientasse a oferta da educação no sistema 

prisional. Essa carência de normatização contribuía para que a garantia do 

direito à educação nesses espaços sociais se desse de forma casual, dispersa 

e sem orientação dos órgãos educacionais. Não havia padronização das 
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atividades promovidas pelos estabelecimentos integrantes do sistema pe-

nitenciário. Referido cenário concorria para a sensação de que a educação 

para pessoas presas se atém à educação não-formal, além de dificultar o 

processo de certificação das atividades escolares, bem como a continuidade 

dos estudos em relação aos presos transferidos de unidade prisional 

(YAMAMOTO, 2009). 

Adeum Hilário Sauer, conselheiro a quem foi atribuída a relatoria do 

processo 23000.019917/2008-49, em seu voto, cujo acolhimento culmi-

nou na aprovação do Parecer CNE/CEB nº 4/2010 e na edição da 

Resolução CNE/CEB nº 02/2010, justificou adequadamente a oportuni-

dade – e a necessidade – de se estabelecer aludido marco normativo, 

verbis: 

 

Não existe no país uma experiência homogênea nacional de educação nas pri-

sões, nem existe uma política nacional para implementação da Lei de Execução 

Penal. Nas diversas regiões as experiências são diferenciadas, isoladas e não 

respondem a diretrizes politico-pedagógicas nacionais para os apenados. Ne-

cessita-se da implementação de ações como uma política de estado. A oferta 

de educação nos estabelecimentos penais é importante para mudar a atual cul-

tura de prisão. São razões que fortalecem as justificativas de elaboração de 

Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situ-

ação de privação de liberdade. (BRASIL, 2010, p. 7) 

 

A Resolução CNE/CEB nº 02/2010, no art. 2°, deixa expresso que as 

ações de educação em contexto de privação de liberdade devem ser desti-

nadas aos “presos provisórios, condenados, egressos do sistema prisional 

e àqueles que cumprem medidas de segurança” (BRASIL, 2010). No que 

diz respeito ao ensino profissional para sujeitos em restrição de liberdade, 

referido ato normativo, em sintonia com o que dispõe a LEP, trata da te-

mática em seus pormenores, 
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• contemplando a educação para o trabalho, inclusive na modalidade à distân-

cia, como uma das modalidades da educação no espaço prisional (art. 12); 

• prevendo a articulação da EJA com o ensino profissionalizante, buscando, 

além da elevação do nível de escolaridade dos apenados, também sua quali-

ficação profissional (art. 3°, VI); 

• fomentando a realização de convênios entre órgãos públicos e instituições 

da sociedade civil que promovem a educação profissional, a fim de assegurar 

essa modalidade educacional também nas prisões (art. 6°); 

• estabelecendo a necessidade de se assegurar espaços adequados para que a 

formação profissional se materialize de modo válido e eficaz (art. 7°); 

• preconizando o estágio profissional, enquanto ato educativo, seguindo as Di-

retrizes Curriculares Nacionais (art. 9°). 

 

Além disso, tem-se o Decreto nº 7.626/2011, que institui o Plano Es-

tratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional (PEESP). Busca-se 

com esse plano “ampliar e qualificar a oferta de educação nos estabeleci-

mentos penais” (art. 1°), o que é muito louvável, considerando que, 

segundo o último levantamento realizado pelo Departamento Penitenciá-

rio Nacional, apenas 12% da população carcerária está envolvida em 

algum tipo de atividade educacional (BRASIL, 2017). 

Dentre os objetivos propostos pelo PEESP dois ganham posição de 

notoriedade. Primeiro, o do art. 4°, IV, consistente em “fortalecer a inte-

gração da educação profissional e tecnológica com a educação de jovens e 

adultos no sistema prisional” (BRASIL, 2011), algo possível se considerado 

que o PEESP contemplará não só a educação básica mas também a educa-

ção profissional e tecnológica (art. 2°).  

Segundo, o do art. 4°, VI, que consiste em “viabilizar as condições 

para a continuidade dos estudos dos egressos do sistema prisional” 

(BRASIL, 2011). Andou bem o programa ao prever esse objetivo, pois, con-

soante Onofre (2015, p. 240), “a educação para pessoas em situação de 

restrição e privação de liberdade se insere no contexto da Educação de 
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Jovens e Adultos (EJA) e deve ser entendida como um processo perma-

nente, ao longo da vida”. Disso resulta a necessidade de mecanismos de 

continuidade aqui fora da educação ofertada intramuros. 

De todo o exposto, tem-se um conjunto de normas internas que as-

seguram a oferta da educação para as pessoas presas e para os egressos. 

Desde a CF/88, passando pela legislação, até os atos infralegais, inúmeros 

são as normas que preconizam a necessidade de se garantir o direito fun-

damental à educação para essas pessoas. Contudo, dados estatísticos do 

DEPEN (BRASIL, 2017) demonstram que essas normas não vêm sendo 

respeitadas. Isso demonstra que há um longo caminho a ser percorrido 

para o fortalecimento de uma cultura que reconheça a necessidade da edu-

cação para mudanças estruturais no processo de ressocialização. 

 
3 Educação na prisão: aspectos conceituais 
 

O primeiro passo para a garantia da educação no espaço prisional 

consiste no reconhecimento da pessoa em situação de privação de liber-

dade como sujeito titular de direitos fundamentais. Equivoca-se quem 

acredita que o preso deve sofrer pela falta eventualmente perpetrada. A 

consequência da prisão, durante o cumprimento da pena privativa de li-

berdade, deveria ser apenas a restrição/privação do direito de ir e vir. 

É imperiosa a superação do pensamento segundo o qual as pessoas 

que se encontram presas assim estão por serem intrinsicamente más ou 

por fazerem da infração à lei deliberadamente seu usual meio de vida. A 

verdade é que qualquer pessoa pode errar e estando esse erro previsto na 

lei penal, terá havido a prática de um crime (Nucci, 2016), daí que, por 

consequência lógica, aplicar-se-á a respectiva sanção, levando, no mais das 

vezes, ao aprisionamento dessa pessoa. 

Diferentemente do senso comum, a prisão não é o lugar reservado 

aos maus, destinado a separá-los da sociedade, como se esta fosse um 
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espaço distinto e exclusivo dos bons. Aliás, sequer a dicotomia prisão e 

sociedade comporta cabimento, posto que, consoante Julião (2012, p. 65), 

“os presídios não estão fora da sociedade e nem deixam de seguir regras e 

normas sociais; ao contrário, são tutelados pela sociedade e cumprem a 

legislação produzida pela mesma”.  

Nucci (2016) adverte que na maioria dos países subdesenvolvidos, in-

clusive no Brasil, a criminalidade é decorrência – direta ou indireta – de 

uma sociedade desorganizada e injusta, marcada por elevadíssimos níveis 

de desigualdade social. Possui razão o autor. A prisão vem demonstrando 

uma “predileção” por indivíduos das classes sociais menos favorecidas, no-

tadamente pelos de cor negra e com baixíssimo ou sem nenhum grau de 

instrução. 

Esse fenômeno, conhecido na área jurídica por seletividade penal 

(Graziano Sobrinho, 2014), possui origem longínqua, que remonta à época 

da escravatura. É o que explicam Maders e Barcelos (2019, p. 114),  

 

Não podemos desconsiderar também, o fato, por exemplo, de o Brasil ter sido 

o último país do mundo ocidental a abolir, do ponto de vista oficial e legal, a 

escravidão dos homens negros e das mulheres negras sequestrados no conti-

nente africano e para o Brasil trazidos como mercadoria (escravos) para 

trabalhar nas lavouras dos grandes latifundiários. Seria muita ingenuidade 

imaginar que isso não tenha reflexos até os dias de hoje sobre a forma como 

são tratadas algumas pessoas pertencentes às camadas mais desfavorecidas 

economicamente na sociedade brasileira. Não por acaso é significativamente 

maior a percentagem de pessoas pobres, negras e de baixa escolaridade nas 

instituições prisionais no Brasil. 

 

Com efeito, o sujeito privado de liberdade é uma pessoa como qual-

quer outra, mantendo incólume sua qualidade humana, daí porque ser 

digno e merecedor da tutela estatal. De rigor lhe sejam asseguradas con-

dições materiais de permanência no espaço prisional, como alimentação 
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adequada, higiene pessoal e instalações com salubridade. Esses direitos, 

contudo, embora de especial relevância, não estão diretamente relaciona-

dos à preparação do apenado para o retorno ao convívio social. 

 Além dessas – e de outras – condições materiais que impeçam a sub-

missão da pessoa privada de liberdade a um tratamento desumano e 

degradante (art. 5°, III, da CF/88), é indispensável, ainda no sistema peni-

tenciário, o desenvolvimento de programas de formação que promovam a 

emancipação dessas pessoas, tanto pelo estudo quanto pelo trabalho. Não 

é outra a determinação contida em inúmeras normas legais, especialmente 

na LEP (art. 11, IV; art. 17 a 21-A e; art. 28). 

A efetivação do direito à educação no ambiente prisional, já assegu-

rado no plano normativo, revela-se medida insuficiente, mas 

indispensável ao retorno dessas pessoas ao convívio social. Insuficiente 

porque não há certezas de que o indivíduo conseguirá a ressocialização, 

dado o elevado número de fatores sociais externos que devem ser consi-

derados nesse processo. Indispensável porque, sem educação, a pessoa 

sairá tal qual entrou no sistema – senão pior, daí não se esperançar que 

venha a atingir caminhos de vida distantes da criminalidade. 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), norma maior do ordena-

mento jurídico e segundo a qual todas as demais são interpretadas, é 

taxativa quanto à proibição de penas de caráter perpétuo (art. 5º, LXVII, 

“b”). Daí que, independentemente da gravidade do crime cometido, mais 

cedo ou mais tarde o indivíduo retornará ao convívio social, razão pela 

qual se faz imperiosa a oferta da educação intramuros a fim de prepará-lo 

para esse momento, dado que, “não podendo tudo, a prática educativa 

pode alguma coisa” (FREIRE, 1995, p. 96). 

Estabelecidas essas premissas, mais precisamente a existência de 

marcos normativos suficientes para a educação no cárcere e a imprescin-

dibilidade de sua oferta para a ressocialização e emancipação social dessas 
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pessoas, doravante será feita uma análise de Pedagogia do Oprimido, de 

Paulo Freire. Não se tem aqui a pretensão de dissecar toda a obra. O que 

se busca na verdade é investigar as possibilidades que a obra de Paulo 

Freire apresenta para uma educação no cárcere emancipadora a partir de 

uma proposta educacional idealizada com foco nas classes sociais desfavo-

recidas. 

No primeiro capítulo do livro, nominado Justificativa da Pedagogia 

do Oprimido, Freire (2018) afirma que, embora tanto a humanização 

quanto a desumanização sejam possíveis dentro de um contexto real, ape-

nas a primeira representa a verdadeira vocação do ser humano, vocação 

de ser mais. A desumanização, explica o autor, “é distorção possível na 

história, mas não vocação histórica” (FREIRE, 2018, p. 40), que pode ser 

superada a partir de uma educação libertadora, acompanhada da busca 

pelo trabalho livre e pela desalienação dos homens, especialmente daque-

les que integram a classe oprimida. 

O educador pernambucano, a fim se fazer entender pelo leitor, escla-

rece o que vem a ser pedagogia do oprimido: “pedagogia que faça da 

opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resul-

tará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta 

pedagogia se fará e refará” (FREIRE, 2018, p. 43). Com sua proposta, Paulo 

Freire almeja a libertação autêntica do oprimido, o que só é possível a par-

tir da “práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo 

para transformá-lo” (2018, p. 93). 

Aspecto de especial relevância apresentado pelo autor diz respeito à 

autodesvalia, que resulta na internalização que os oprimidos fazem dos 

valores que deles tem a classe opressora (Freire, 2018). Explica o autor que 

os oprimidos, “de tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não 

sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não 

produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua 
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‘incapacidade’” (FREIRE, 2018, p. 69). Essa visão distorcida da realidade, 

de que a alguns não é dado possuir conhecimento (oprimidos) enquanto 

outros tudo sabem (opressores), desencadeia uma relação de dependência 

emocional daqueles para com estes (Freire, 2018). 

Paulo Freire (2018) relata experiências ocorridas no Chile, no con-

texto de práticas educativas no campo, em que os camponeses se 

desculparam com o professor por eventual questionamento ou discordân-

cia, justificando que este é quem estava correto, haja vista ser o verdadeiro 

detentor do conhecimento. Essa situação bem retrata a autodesvalia, pre-

sente na educação opressora, porque os camponeses (classe oprimida), ao 

mesmo tempo em que desacreditavam em si, desconsiderando todo o co-

nhecimento empírico por eles adquirido ao longo de sua jornada no 

campo, nutriam uma crença inabalável no educador, como se o mesmo 

fosse onisciente. 

Paulo Freire (2018) defende veementemente uma educação liberta-

dora para que haja a superação desse sentimento de autodesvalia e os 

oprimidos consigam quebrar o elo de dependência que mantêm em rela-

ção aos opressores. Essa ação, contudo, se autenticamente libertadora, por 

envolver pessoas e não coisas, exige a participação da classe oprimida, 

tendo em conta que não se trata de uma libertação dada, mas sim obtida. 

Inarredável a participação do oprimido na luta pela libertação, pois, so-

mente assim, haverá verdadeira transformação que dê cabo à 

contraditória relação estabelecida entre educador (classe opressora) e edu-

cando (classe oprimida). 

A proposta freireana se funda em dois pontos centrais: “uma maior 

comunicação entre o educador e o educando e a adequação do conteúdo e 

do método ao universo sociocultural do povo com quem trabalhava” 

(AGOSTINI; SILVEIRA, 2018, p. 152). Esses são aspectos de observância 
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obrigatória para uma educação que se pretenda crítica e transformadora, 

rompendo com o modelo tradicional, destinado a manter a ordem atual. 

Ao defender incansavelmente a necessidade de uma educação trans-

formadora, Paulo Freire busca superar o modelo de educação tradicional, 

que nomina de bancário. Para Paulo Freire, nesse tipo de educação existem 

sujeitos em polos opostos: de um lado, o educador, aquele que sabe, que 

pensa e que disciplina; de outro, os educandos, aqueles que não sabem, 

que não pensam e que são disciplinados. Trata-se de um modelo educaci-

onal distorcido, adestrador, a serviço das classes dominantes e no qual 

“não há criatividade, não há transformação, não há saber” (FREIRE, 2018, 

p. 81). 

Na concepção e prática bancárias, o dito conhecimento é visto como 

algo estático e compartimentado, que o educador pode depositar nos edu-

candos, a fim de que os mesmos façam o armazenamento. Assim, o 

aprendizado se dá a partir de um processo mecânico de memorização dos 

assuntos, sem diálogo, sem questionamento, à míngua de qualquer refle-

xão crítica, de maneira que o ato de educar se limita à prática de depositar 

(Freire, 2018). O educador popular bem sintetiza em que consiste a edu-

cação bancária: 

 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memoriza-

ção mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em 

“vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá 

“enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. 

Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. 

(FREIRE, 2018, p. 80) 

 

Para Paulo Freire (2018), nesse equivocado processo educacional to-

dos os sujeitos acabam por se anular, principalmente os oprimidos. Isso 

porque não há espaço para atividade criativa dos educandos. Não há 
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oportunidade para o diálogo, tampouco para a liberdade. Além disso, a 

cultura do silêncio se faz presente, de sorte que as vozes dos oprimidos são 

silenciadas. Nesse regime, acaba-se por contrariar a vocação ontológica do 

homem de ser mais. Diante do mutismo do oprimido, tudo acaba por se 

manter do jeito que está, tal como interessa aos opressores. 

Por meio de uma relação educacional dialógica, busca-se a superação 

da contradição existente entre educador e educandos. Na verdade, se-

gundo proposto por Freire (2018, p. 95), todos, ao se debruçarem sobre o 

objeto cognoscível, exercem a atividade cognoscente, de modo que guar-

darão entre si relação de “educador-educando com educando-educador” e 

não mais aquela relação de oposição típica do modelo bancário. A partir 

dessa prática, abre-se margem para o diálogo, para a crítica, para o quefa-

zer criativo, para a autonomia, podendo o oprimido se fazer ouvir, lutar 

por sua emancipação, arrebentando as correntes da dominação. Eis a edu-

cação problematizadora. 

Conquanto tenha sido escrita em 1968, as lições constantes de Peda-

gogia do Oprimido continuam bastante atuais, apresentando muitas 

possibilidades para o aperfeiçoamento da educação prisional. O primeiro 

questionamento a ser formulado se refere a qual tipo de educação é asse-

gurado nesses espaços sociais: a problematizadora ou a bancária? Além 

disso, importa esclarecer qual o tipo de relação existente entre os atores 

educacionais: dialógica ou antidialógica? Ainda, existe integração entre 

educação e trabalho? Essas são apenas algumas das inquietações que sur-

gem quando se analisa a temática da educação para cativos. 

A educação no espaço prisional somente faz sentido se idealizada e 

conduzida de modo a oportunizar aos presos uma possibilidade de liber-

tação, daí porque a concepção e a prática bancárias devem ser descartadas. 

Afinal, a educação não deve ter por finalidade última que o indivíduo con-

siga decifrar as palavras, memorizar formulas matemáticas ou decorar 
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conceitos. A educação deve ser crítica e construída juntamente com os pre-

sos, para que os mesmos, a partir da conscientização de si, do mundo e da 

relação entre ambos, tornem-se os protagonistas da transformação que 

almejam. 

 

Ao educador, como intelectual orgânico, cabe o papel do diálogo permanente 

com o educando, pois o processo educativo nas prisões, pela sua especificidade 

deve ter uma investigação constante de ação e reflexão, uma práxis. É impor-

tante conhecer, de forma carinhosa e não desconfiada, a vida e a história dos 

educandos, entender a sua vida social dentro e fora da prisão, deve haver uma 

significação em cada momento da aula aos reeducandos. (SILVA JUNIOR, 

2016, p. 91) 

 

Ao se referir a movimento de libertação, Freire explica que “esta luta 

não se justifica apenas em que passem a ter liberdade para comer, mas 

‘liberdade para criar e construir, para admirar e aventurar-se’. Tal liber-

dade requer que o indivíduo seja ativo e responsável, não um escravo nem 

uma peça bem-alimentada da máquina” (FREIRE, 2018, p. 76). Afinal, es-

tará o homem em liberdade quando do término da pena imposta pelo 

Estado? Certamente terá restituído o direito de ir e vir. Todavia, se anali-

sado o termo sob a perspectiva freiriana, esse homem somente estará 

efetivamente liberto se, ao sair da unidade prisional, agir criticamente so-

bre a realidade em que vive de modo a construir um futuro melhor. 

Nesse ponto, cabe destacar os obstáculos enfrentados pelos egressos 

do sistema penitenciário quando do retorno ao convívio social. Para su-

perá-los, é preciso que a educação fundada na práxis desperte no preso o 

pensamento crítico para que o mesmo se reconheça como o sujeito res-

ponsável de seu futuro. Como disse Freire e Freire, “um outro mundo é 

possível” (2001, p. 39).  Contudo, a mudança não ocorrerá ao acaso, nem 

pelos outros, exigindo a participação do próprio indivíduo. Afinal, “se não 
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é autolibertação - ninguém se liberta sozinho - também não é libertação 

de uns feita por outros” (FREIRE, 2018, p. 74).  

 
Considerações finais 
 

Décadas sem investimento público na área prisional, impossibili-

tando condições minimamente dignas àqueles que se encontram reclusos 

sob a custódia do Estado, sobretudo para a salvaguarda dos direitos fun-

damentais como o trabalho e a educação, exigirão, doravante, 

investimento maciço dos órgãos responsáveis pela execução penal. Não há 

outro caminho para reverter esse trágico cenário que se tornou o sistema 

penitenciário brasileiro.  

Como bem pontua Santos, “é necessário investir desigualmente entre 

desiguais, ampliando as possibilidades dos mais vulneráveis superarem os 

condicionantes históricos que os fizeram vulneráveis” (2019, p. 4). Inacei-

tável que, ainda hoje, 30 anos após a promulgação da Constituição Cidadã, 

a educação esteja acessível apenas a 12% da população carcerária (BRASIL, 

2017). Sem educação, sem trabalho, sem políticas públicas voltadas para o 

cárcere, não haverá ressocialização e o problema da criminalidade persis-

tirá. 

E não se trata apenas de ampliar a oferta educacional nos presídios. 

É necessário o abandono da concepção e da prática bancárias, adotando-

se em contrapartida modelo educacional pautado em relação dialógica dos 

sujeitos envolvidos na relação ensino-aprendizagem, que estimule a cria-

tividade do oprimido, possibilite que o mesmo se expresse, desenvolva 

suas potencialidades e se reconheça como sujeito de direitos e deveres. Ne-

cessário ainda que esse modelo educacional contemple o mundo do 

trabalho (JULIÃO, 2012). 

Como bem destacou Silva Júnior, urge o advento de uma “escola que 

não seja apenas uma instituição dos saberes, mas também do ser, na qual 
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as relações humanas sejam construídas em harmonia com a natureza, e 

que o hoje seja a alavanca do sucesso e felicidade das próximas gerações” 

(2016, p. 90). E aqui se reitera a afirmação constante do início desse es-

tudo, mesmo em um ambiente hostil como a prisão a mudança se faz 

possível, desde que pautada em uma ação educacional autenticamente li-

bertadora (FREIRE, 2018).  
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