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APRESENTAÇÃO  

 
O período de pandemia causado pela Covid-19 apresentou um enorme desafio para o contexto 

educacional, entre eles a manutenção do Direito à Educação para milhões de estudantes 

brasileiros. Nesse sentido o I Congresso de Educação Digital (COEDU) da Faculdade de 

Colinas do Tocantins intitulado: Direito à Educação: Equidade no Processo ou a Barbárie teve 

como objetivo estimular a produção cientifica por meio de debates e reflexões sobre diversos 

temas na atualidade. 

 

Nesse sentido é necessário destacar a importância do evento para a comunidade acadêmica onde 

alcançou todos os Estados da federação e mais de 140 cidades de todo o país. O evento é uma 

realização da Faculdade de Colinas do Tocantins – FACT por meio da Coordenação do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia e de todo o seu colegiado.    

O evento contou com três linhas de submissões, e a organização dos anais assim, sendo elas: 

  

- Direito à Educação: Constitucionalidade e Documentos Presentes no Ordenamento 

Jurídico Vigente; 

- Equidade: Como garantir um processo justo em meio ao caos causado pela pandemia; 

- Educação Básica Remota: Forma de Amenizar os estragos ou o início de uma nova 

educação. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL: O CAMINHO PERCORRIDO PARA GARANTIR 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA BRASILEIRA 

 

¹José Rogério da Silva 

 

Neste trabalho, traçaremos o percurso dos principais documentos que normatizam a Educação 

Infantil brasileira, com um recorte histórico da Constituição Federal de 1988 até a Base 

Nacional Comum Curricular, bem como a colaboração de autores diversos, com a finalidade de 

compreender suas contribuições para a consolidação da Educação Infantil, enquanto direito da 

criança brasileira. Sobretudo, revisitamos as concepções pedagógicas que fundamentaram a 

história da Educação Infantil no Brasil. Nossa finalidade é colaborar com estudos no campo das 

Políticas Públicas de Educação Infantil e o fazer docente no Brasil, o processo de estudo têm 

por base os princípios da metodologia histórico- crítica, em que o movimento se deu pela análise 

de conteúdo, percebendo as contribuições existentes entre as ideias apontadas em documentos 

oficiais e as ideias constatadas pela bibliografia, fazendo uma reflexão a respeito das 

contribuições e concepções de cada documento analisado. Buscamos assim, reconhecer que o 

Cuidar, Educar e Brincar são ferramentas contundentes, devendo ser articuladas para o 

desenvolvimento integral da criança, cuidando e educando, privilegiando e valorizando o 

Brincar, pois é direito da criança desenvolver- se globalmente. É imprescindível que a Educação 

Infantil esteja empenhada em oferecer à criança o direito de viver experiências plenas, o direito 

de Brincar, de ser educada e cuidada simultaneamente, sendo reconhecida como um sujeito de 

direitos que necessita viver sua infância de modo intenso e singular. O escopo de nosso 

discursão: A rotina escolar e suas colaborações no contexto educacional. Norteando-nos por 

uma questão central: quais as contribuições da rotina no desenvolvimento da criança, quando 

se comtempla o brincar, o cuidar e o educar na Educação Infantil? A organização do tempo 

pedagógico exibe uma dinâmica multifacetada, por esta razão a pré-escola deve entender as 

diferentes relações sociais entre as crianças e também as preferencias e necessidades individuais 

e coletivas. A rotina necessita ser planejada, porém flexível, necessitando envolver o cuidado, 

o ensino e as especificidades da criança. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Cuidar e Educar; Rotina 
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A OFERTA DO ENSINO COMO DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO 

 

 

¹ Maykon Dhonnes de Oliveira Cardoso 

² Leticia Alves Batista 

 

 

Este trabalho trata-se de uma exploração bibliográfica, que aborda a temática do direito a 

educação por considerar a educação fator determinante para o desenvolvimento humano na 

contemporaneidade e sua garantia por lei. Neste sentido, pergunta-se: como se configura a 

educação como direito público subjetivo? Objetivou-se compreender como se configura a oferta 

do ensino como direito social subjetivo sendo este garantido através de políticas sociais e 

coletivas dentro do conjunto educacional brasileiro. Assim, buscou-se situar a educação como 

um direito público subjetivo tendo o a oferta do ensino como obrigatória e gratuita além de 

fundamental para a formação do cidadão para o exercício da cidadania e para o mercado de 

trabalho, analisando os marcos históricos, políticos e legais e conceitual para a garantia do 

Direito à Educação e seus distintos cenários e contextos no âmbito das políticas educacionais. 

O referencial teórico do trabalho esteve concentrado em artigos científicos abordando os 

mesmos assuntos temáticos, além de documentos oficiais como a constituição federal. Os 

resultados encontrados demonstram que a educação é tida como direito público subjetivo 

abarcando marcos histórico, social e políticos para sua implementação para a sociedade. 

 

Palavras chave: Estado. Direito. Educação. 

 

 

DIREITO FUNDAMENTAL AO ENSINO PÚBLICO GRATUITO NO CONTEXTO 

DA PANDEMIA: UMA ANÁLISE DA SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS E 

IMPLANTAÇÃO DO ENSINO À DISTÂNCIA EM MINAS GERAIS 

 

 

¹Carolline Leal Ribas, 

²Rebeca Do Carmo Costa. 

 

 

O presente trabalho tem como intuito analisar o conflito de direitos fundamentais ligados à 

educação e à restrição da liberdade no cenário da Pandemia instaurado da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS) - Sars-CoV-2, causador da COVID-19. Sabe-se que a 

Constituição Federal de 1988 consagrou o direito à educação como um direito social, sendo 

dever do Estado e da família proporcioná-la a todos como condição para o exercício da 
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cidadania e qualificação para o trabalho. Acontece que no cenário atual, é de conhecimento 

geral que o Brasil vem sendo afetado por casos de contaminação pelo vírus da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS) - Sars-CoV-2, causador da COVID-19, também conhecido 

por “Coronavírus”. Trata-se de uma pandemia com efeitos semelhantes a outros tipos de gripe, 

que vem sendo enfrentada pelas autoridades sanitárias e de saúde de todo o País, em 

coordenação com ações orientadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O Governo de 

Minas Gerais, no dia 20 de março de 2020, por meio do Decreto 47.886 dispôs sobre medidas 

de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder 

Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus 

(COVID-19), bem como instituiu o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento 

em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19. Em decorrência da gravidade da 

situação, no dia 20 de março de 2020, por meio do Decreto 47.891, o Governo reconhece o 

estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus 

(COVID-19). O Comitê, ora criado, recebeu legitimidade para analisar eventuais medidas a 

serem adotadas para o enfrentamento da pandemia, entre elas, a suspensão das aulas na rede 

estadual, nos termos das deliberações n° 01, 08 e 15 publicadas nos dias 15, 19 e 20 de março 

de 2020, respectivamente. Ainda, pela deliberação n° 26 de 08 de abril, fora instituído o regime 

de teletrabalho aos profissionais da educação. Todavia, no sistema público educacional do 

Estado de Minas vários impasses foram encontrados para se proporcionar a efetiva adequação 

dos ambientes virtuais de salas de aula. Para desenvolvimento da pesquisa, recorreu-se à 

metodologia estritamente bibliográfica e documental, por meio de doutrinadores 

interdisciplinares que analisam o campo do Direito e da Educação, bem como notícias retiradas 

especialmente de sítios eletrônicos. Dentre os resultados, verificou-se que, não obstante o 

direito à educação seja direito de todos e dever do Estado e da família, devido ao atendimento 

presencial suspenso por conta da Covid-19, diversas escolas particulares lançaram mão de aulas 

online, sendo que em várias escolas públicas os alunos continuaram sem aulas presenciais ou a 

distância. Tal fato demonstra um grande impasse na concretização do direito fundamental ao 

ensino público gratuito no contexto da Pandemia. Desafios ligados à efetivação do direito 

podem se relacionar à falta de planejamento e de verba orçamentária, o que não permite, no 

entanto, que haja ofensa direta aos princípios da isonomia e do mínimo existencial à dignidade 

da pessoa oferecidos pela própria Constituição. 

 

Palavras-Chave: Educação. Pandemia. Dignidade da pessoa. 
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NEGRAS INTELECTUAIS E ENSINO DE PSICOLOGIA: EPISTEMICÍDIO A 

PARTIR DA PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS 

 

 

¹Gerluce de Jesus Santos 

 ²Joseane Vilarino da Cruz Santos 

³Pablo Mateus dos Santos Jacinto,  

4Adelmo dos Santos Filho 

 

Epistemicídio intelectual é um processo sofrido por acadêmicos negros no ambiente científico. 

Apesar da importância da população negra para o desenvolvimento da ciência, o seu 

reconhecimento foi e prossegue sendo apagado sistematicamente da história. Dentre as bases 

para esse processo, nota-se a exclusão de autores negros das bibliografias obrigatórias nos 

cursos de graduação. Este estudo foi engatilhado pela inquietação de negras universitárias do 

curso de psicologia, que ao longo da graduação universitária perceberam a invisibilidade racial 

e feminina nos conteúdos que eram apresentados. Objetivo: Buscou-se debater a 

representatividade de negras intelectuais no ensino curricular dos cursos de psicologia. Método: 

Adotou-se a proposta de levantamento, com perguntas de cunho qualitativo e quantitativo. O 

instrumento utilizado foi a aplicação de questionário online. Participaram da pesquisa 

estudantes e profissionais oriundos do curso de psicologia de instituições de ensino superior 

públicas e privadas da Bahia. Após a aplicação do instrumento de produção de dados, foram 

obtidas 70 respostas que foram tabuladas e analisadas com auxílio do Excel e, no caso das 

perguntas abertas, através do procedimento de análise de conteúdo. Resultados: Dentre os 

resultados, destaca-se: a maior parte dos respondentes revelam pouca presença de docentes 

negras e negros nas instituições; apenas 9% tiveram contato com autoras negras durante a 

graduação partindo dos conteúdos curriculares obrigatórias e 24% a partir dos conteúdos 

complementares; do total, 31,4% tiveram contato com autoras negras ao longo da graduação, 

incluindo – para além da sala de aula - outros espaços educativos, como palestras, congressos, 

seminários e fóruns; 80% dos respondentes declararam terem se sentido afetados pelo contato 

pouco ou nulo com autoras negras na graduação de psicologia, sugerindo uma relação entre a 

presença de produções de recortes sociais específicos e motivação e a afiliação universitária. 

Considerações finais: A partir dos dados coletados através da presente pesquisa, considerando 

as articulações teóricas desenvolvidas, foi constatada a pouca representatividade da mulher 

negra que, apesar de sua presença no corpo docente, como também a inserção de negros e negras 

na academia, estas não estão presente nas historiografias obrigatórias e complementar no curso 

de psicologia de universidades públicas e privadas, evidenciando o silenciamento e 
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invisibilidade dessas mulheres. Com a ampliação do ensino universitário para camadas 

populares e, observando o recorte racial de maioria negra na Bahia, entende-se, pensar uma 

epistemologia que inclui mulheres negras apresenta reflexos práticos na trajetória estudantil. A 

psicologia, em especial, com extensa produção teórica partindo de autores homens e brancos, 

delegando aos negros e mulheres muitas vezes a condição de sujeitos de pesquisa, precisa 

repensar a forma que visibiliza as produções intelectuais desses grupos e os impactos causados 

na formação. 

 

Palavras-chave: Epistemicídio. Negras intelectuais. Ensino de psicologia. 

 

“NÃO É PARA MIM”: 

O SISTEMA EDUCACIONAL PÚBLICO COMO INSTRUMENTO DE 

MANUTENÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 

 

Dimitri Silva Sobral - UFRJ 

 

 

A principal motivação desse trabalho reside no contexto em que passados 16 anos da primeira 

lei de políticas de ações afirmativas no estado do Rio de Janeiro (Lei 4151/2003) e 7 anos da 

obrigatoriedade da reserva de 50% de vagas oriundas dessas ações em processos seletivos na 

educação pública federal (Lei nº12.711/2012), muito se discute sobre a eficiência e a 

necessidade dessas leis. Bourdieu (2003) aponta que a escola é um instrumento persuasivo, 

porém ilusório,quanto à possibilidade de ascensão social. Segundo Da Costa et. al. (2012), o 

sistema educacional brasileiro é estratificado, sobretudo o ensino fundamental II em escolas 

municipais.  O presente trabalho visa examinar, com a ajuda de um estudo de caso, como a 

educação pública pode ser um instrumento de ratificação ou intensificação das desigualdades 

sociais. O estudo envolve as matrizes federal, representada pelo CEFET/RJ, localizado no 

bairro do Maracanã, cidade do Rio de Janeiro, e municipal, representada pela 2ª Coordenadoria 

Regional de Educação (2ª CRE), responsável pela educação municipal nesta área 

administrativa. As instituições administram o Projeto Turma Cidadã, uma extensão que 

funciona como um pré-técnico social para alunos do ensino municipal. Articulação entre a 

bibliografia e trabalhos de campo, guiando a pesquisa pelos conceitos de Território, Justiça 

Social, Prestígio Escolar e Sistema educacional estratificado. Assim, informações gerais sobre 

a iniciativa, bem como a compreensão dos mecanismos de seleção das escolas municipais 
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integrantes do projeto foram obtidas por meio de entrevistas semi-estruturadas à coordenação 

do Pré-técnico social do CEFET/RJ. Por fim, também se mostrou necessário o levantamento de 

dados como a quantidade de escolas que tinham condições de participar do projeto, suas 

localizações e outras informações complementares. Para isso, foram utilizados o portal carioca 

digital (SME) e o Censo Escolar. A partir da análise dos dados coletados, é possível afirmar 

que o Projeto Turma Cidadã concede autonomia à Secretaria Municipal de Educação, 

ratificando as desigualdades criadas e mantidas por esse órgão. Orientada por um viés 

meritocrático, a 2ª CRE intensifica e legitima a exclusão social, corrobora para a manutenção 

das desigualdades e potencializa os processos de precarização territorial para a maioria do seu 

alunado, pois bonifica as escolas que já possuem bons resultados e prestígio, optando por um 

restrito número de estudantes para terem a oportunidade eventual de ascensão social. Escolas 

da mesma região são deixadas de lado a partir de critérios pouco transparentes, assim como 

estudantes de escolas em outros bairros da 2ª CRE e potenciais candidatos de colégios 

municipais de outras áreas do Rio de Janeiro que, apesar de também terem direito às cotas, nem 

sequer sabem da existência do convênio. A pouca transparência e a pequena e seletiva 

contemplação desse interessante projeto de extensão corroboram com Bourdieu (2003) e Da 

Costa et. al (2012) quando afirmam que os excluídos reconhecem a impossibilidade do acesso: 

“não é para mim”. 

 

Palavras-chave: Desigualdade. Direito. Exclusão. 

 

CONEXÃO ESCOLA: UM OLHAR SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO EM MEIO A 

PANDEMIA DO COVID-19 

 

Carla da Conceição de Lima – UFJF 

 

 

A Constituição Federal de 1988 afirma que o ensino obrigatório é dever do Estado e da 

sociedade, consolidando a educação como um direito social no Brasil. Entretanto, esse marco 

jurídico, junto com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 e o Plano Nacional de 

Educação nº 13.005/14, se mostra insuficiente para resolver os problemas educacionais, como 

por exemplo, a baixa qualidade e a alta desigualdade educacional no rendimento e desempenho 

discente aferido pelas avaliações sistêmicas (FERNANDES, 2019; OLIVEIRA, 2011). Esse 

cenário adquire uma nova perspectiva com a pandemia do COVID-19 que acometeu o Brasil a 

partir de março de 2020 e obrigou estados e municípios a adotarem a suspensão das aulas e 
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ressignificarem os métodos e metodologias de ensino visando garantir a aprendizagem do 

aluno. Objetivo – Este artigo tem como objetivo investigar se está sendo assegurada a educação 

como direito obrigatório em meio ao caos causado pela pandemia. Para tal, realizamos uma 

pesquisa qualitativa exploratória na rede pública estadual de Minas Gerais, especificamente no 

Conexão Escola. Esse aplicativo foi escolhido para ser analisado por abranger o conteúdo do 

Plano de Estudo Tutorado (PET) e os vídeos transmitidos no canal de televisão Rede Minas 

com aulas de 7:30 às 12:30 de segunda à sexta. Trata-se de um aplicativo que pode ser baixado 

gratuitamente no celular e, a partir do login e senha, o aluno tem acesso ao PET, que também 

pode ser impresso, e as vídeos aulas com ilustrações dos conteúdos contidos no PET. Como o 

acesso ao Conexão Escolar é custeado pela Secretaria Estadual de Educação (SEE/MG) o 

software foi um dos aplicativos mais baixados no mês de maio de 2020 com mais de 1 milhão 

de downloads. Ao analisar o site da Google Play, especificamente a página em que é possível 

fazer o download do Conexão Escola, verificamos 300 postagens que relataram, em linhas 

gerais, quatro problemas: (i) problemas técnicos, como por exemplo, não conseguir logar, o 

aplicativo travar e interface confursa; (ii) conteúdo, como por exemplo, falta de entendimento 

das aulas, resolução errada das atividades e vídeo aula de péssima qualidade; (iii) ausência ou 

precariedade da internet que dificulta o acesso ao sistema; (iv) falta de interação já que o aluno 

não interage com o professor e deve fazer as atividades sozinhos sem a possibilidade de tirar 

dúvidas. Considerações finais - Portanto, os problemas apontados pelos usuários do Conexão 

Escola parecem indicar que este recurso não contribui para assegurar o direito à educação em 

meio ao caos da pandemia. Na verdade, o aplicativo auxilia a perpetuar e aprofundar as 

desigualdades sociais e educacionais, além de não apresentar uma interação com o professor o 

que acaba por desmotivar o aluno no processo de aprendizagem. Evidencia-se assim, a 

preocupação com fornecer algum tipo de recurso para o processo de ensino e aprendizagem 

desconsiderando-se a educação como um direito social no Brasil que deve prezar pela qualidade 

e equidade. 

 

Palavras-chave: Direito à educação. Conexão Escola. Desigualdade 

 

DO IT YOURSELF (DIY) NA EDUCAÇÃO BÁSICA: RESERVA DO POSSÍVEL 

VERSUS DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA. 

 

Murilo Alves Muniz, Pablo Afonso Silva - UFMT  
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O presente trabalho apresenta uma pesquisa inicial, dada a recente ascensão da pandemia do 

Corona Vírus, sobre os investimentos necessários em se tratando de educação à distância (EaD), 

por meio das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação), para a obtenção de uma 

aprendizagem efetiva, capaz de transpor as barreiras operacionais recorrentes suportadas pelos 

educadores e alunos. Para tal feito, se faz necessário o aprimoramento dos recursos humanos e 

materiais, por meio do orçamento público, destinado ao custeio e promoção dos artifícios 

necessários a uma educação remota capaz de priorizar factualmente a aprendizagem, não sendo 

a chamada reserva do possível um atravanco a efetivação do postulado fundamental do direito 

à educação previsto constitucionalmente nos arts. 6º e 205. B). A pesquisa evidenciará a 

dificuldade de professores e alunos de adaptar-se a rotina de aulas e atividades virtuais aos quais 

foram inseridos abruptamente. No cenário atual, o que se vê é um verdadeiro Do It Yourself 

(Faça você mesmo) na educação, em que por um lado professores sem domínio tecnológico se 

veem gravando, editando e postando vídeos e atividades para a manutenção do calendário 

escolar, e por outro, alunos dividem-se entre otimizar o tempo de estudo, manter o foco na tela 

do computador e dar conta de suas responsabilidades externas rotineiras; tudo em um 

desconcerto orquestrado pela falta de tecnicidade para lidar com as tecnologias (isso quando 

estas se fazem presentes na vida destes agentes). A metodologia a ser empregada na presente 

pesquisa, inicialmente, se dará pelo método hipotético - dedutivo por meio dos procedimentos 

qualitativo e teórico, consistente na pesquisa de obras, estatísticas, leis, artigos de periódicos e 

documentos eletrônicos que tratam do tema, fundamentado na legislação constitucional pátria. 

Os resultados que se pretendem obter são os de que, a educação à distância por si só, revela-se 

menos custosa ao erário público, visto que dispensados, principalmente, os recursos físicos 

(água, luz, segurança, etc.) necessários à promoção da educação em uma escola convencional, 

podendo as verbas destinadas à tais gastos, dentro dos parâmetros de legalidade, e com o apoio 

dos gestores da educação e do poder público, serem moduladas à realidade pandêmica 

atualmente existente, e por ora, serem utilizadas no aparelhamento tecnológico (como já ocorre 

em algumas universidades) e na capacitação técnica para o uso das TICs, sem que de fato haja 

um aumento no gasto público. E) Conclusões: A reserva do possível, hipótese em que o gestor 

público tenta justificar sua inação tendo por base a indisponibilidade de recurso financeiro, não 

deve ser usada como argumento apto a não concretização da formação técnica e do 

aparelhamento tecnológico de professores e estudantes da educação básica, tendo em vista a 

simples modulação de um recurso financeiro que, por ora, mostra-se excedente, não 
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repercutindo em maiores gastos ao erário público, possibilitando assim, o amplo cumprimento 

do direito fundamental à educação. 

 

Palavras-chave: Educação Básica. TICs. Reserva do Possível. 

 

AULAS POR MEIO DIGITAIS E A GARANTIA DE ACESSO AOS ESTUDANTES 

DO ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO AMAZÔNICA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

 

¹Andréa Albuquerque - UFPA 

²Tadeu Gonçalves - UFPA  

 
O Ministério da Educação, em decorrência da preocupação em conter o avanço da pandemia, 

possibilitou as Instituições de Ensino Superior, por meio de legislação específica, o ensino 

remoto em caráter temporário. Objetivo: analisar as principais normas legais que 

regulamentaram o ensino superior, a partir da necessidade de isolamento social, causada pela 

pandemia de COVID-19, na região Amazônica, em Belém/Pará. A abordagem da pesquisa é 

qualitativa, com a realização de pesquisa documental das principais normas que 

regulamentaram o ensino superior, neste período de pandemia. O direito à educação se 

configura como um dos direitos fundamentais do cidadão, resguardados na Constituição da 

República do Brasil, de 1988, no art. 205, e dever do Estado sua garantia, como um direito 

social art. 6 e, no art. 206, inciso VII, com garantia de padrão de qualidade do ensino. O ensino 

a distância é reconhecido pelo art. 32, § 4º, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), utilizado para complementar a aprendizagem ou quando aplicado em situações 

emergenciais, como é o caso, da pandemia. A partir do reconhecimento, por parte da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, do estado de pandemia mundial, 

causado pelo Novo Coronavírus (Sars-Cov-2/COVID-19), o governo brasileiro decretou a 

Portaria nº 356/2020, a regulamenta o disposto na Lei nº 13.979/2020, dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública. A mudança na realização dos cursos 

presenciais para o ensino remoto que utilizem tecnologias digitais de informação e 

comunicação, foi autorizada pelo MEC, na Portaria MEC n° 544 de junho de 2020, a fim de 

minimizar o prejuízo da aprendizagem e dar continuidade as atividades curriculares e preservar 

o calendário letivo, mesmo à distância. Autorizou às IES, em caráter excepcional, a substituir 

disciplinas presenciais, por aulas que utilizem meios e tecnologias digitais de informação e 

comunicação, a definir as disciplinas substituídas, disponibilizar ferramentas aos estudantes que 

permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados, e realizar avaliações. A análise da 
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legislação permitem inferir que apesar da necessidade de continuidade dos estudos no ensino 

superior a legislação e as normas regulamentares não trataram da oferta de formação aos 

docentes e discentes que irão desenvolver atividades utilizando-se de tecnologias digitais de 

forma única e exclusiva no processo de aprendizagem. A legislação também é omissa sobre os 

estudantes que não dispõem de recursos tecnológicos, computadores ou internet. Nem todos 

dispõem de ferramentas tecnológicas para acompanhar os conteúdos. A Região Amazônica, 

localizada na região norte, é carente de recursos humanos e tecnológicos, especialmente na área 

educacional. Neste sentido caberia as IES e as políticas públicas educacionais considerar as 

condições socioeconômicas dos estudantes, a falta de recursos financeiros; o pouco domínio no 

uso das ferramentas digitais e das plataformas de ensino, a mudança da metodologia de ensino 

neste contexto de pandemia a fim de incluir estes estudantes no processo de ensino. 

 

Palavras-Chave: Pandemia. Ensino Superior. Legislação. 

 

O (DES)CUMPRIMENTO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: COVID-19, 

UM FATOR LIMITANTE?  

 

¹Pablo Afonso Silva - UFMGS  

²Murilo Alves Muniz – UFMGS 

 

O presente trabalho visa evidenciar a preexistente dificuldade em dar cumprimento à meta nove 

do Plano Nacional de Educação (PNE). A perspectiva do plano, especificamente no que refere 

a tal meta, é a concretização da elevação da taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) 

anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o 

final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta 

por cento) a taxa de analfabetismo funcional, tudo isso no período de tempo compreendido entre 

2014 a 2024. Dado o largo espaço temporal, o meio pelo qual é acompanhada a evolução 

gradativa no desenvolvimento da meta ocorre por meio de relatórios obtidos pelo IBGE, os 

quais são remetidos ao INEP a cada biênio. Com tais relatórios, já fora possível avaliar que, 

com ou sem a ascensão da pandemia de Covid-19, a meta de erradicação do analfabetismo já 

encontrava-se longe de sua concretização, não sendo o vírus, portanto, uma desculpa futura 

plausível acaso sobrevir o insucesso do plano. O objetivo do trabalho é evidenciar que, por meio 

da leitura dos relatórios de acompanhamento do PNE, naturalmente, antes da 

contemporaneidade da pandemia existente, o número de alfabetizados já se encontrava longe 

do patamar estabelecido pelo plano vigente. A metodologia abordada foi a de interpretar a Lei 
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nº 13.005, de 25 de junho de 2014, a fim de traduzir a política proposta pelo PNE/2014. Trata-

se de uma pesquisa documental, por desvelar novos aspectos de um tema ou problema, de modo 

a complementar as informações obtidas em documentos para a obtenção de dados, sendo estes 

predominantemente descritivos. Naturalmente, da análise dos relatórios do PNE relativos ao 

ano de 2018, já foi possível avaliar que, a concretização da alfabetização, nos moldes traçados 

pelo plano, considerando o pouco tempo restante até sua finalização, já encontrava-se muito 

distantes de atingir o patamar estabelecido. Com a recente ascensão da pandemia do Corona 

Vírus, e consequentemente, a ainda mais evidente precarização do ensino, somente destacou o 

descompromisso preexistente do poder público em dar cumprimento ao plano, que mais que 

um planejamento educacional, é acima de tudo uma lei, que como qualquer outro postulado 

legal, deve ser cumprida. E) Conclusões: Diante disso, o presente trabalho elucida que, não 

deve ser a pandemia do Covid-19 um argumento válido ao não cumprimento da meta nove do 

PNE, haja vista que, antes mesmo de sua ascensão, tal meta já não era cumprida eficazmente 

conforme se depreende da leitura especifica dos documentos sobre o tema.  

 

Palavras-chave: PNE. Covid-19. Argumento Válido. 

 

 

REPERCUSSÕES DO RACISMO INSTITUCIONAL NA SAÚDE MENTAL DE 

NEGROS UNIVERSITÁRIOS 

 

 

Adelmo dos Santos Filho - UFBA 

 

Falar sobre as repercussões do racismo institucional na saúde mental de estudantes negros 

universitários, é expor as marcas sociais que o corpo negro carrega, e como as Instituições de 

Ensino Superior (IES) podem ser espaços propensos a potencializar essas violências. Objetivo: 

Este estudo foi pensado para provocar reflexões e a partir delas identificar como a racismo 

institucional pode repercutir na saúde mental de estudantes negros universitários, considerando 

identificar situações de racismo no ambiente universitário; compreender como as experiências 

raciais podem apresentar indicadores de alteração na saúde mental; levantar estratégias de 

enfrentamento frente às experiências. Para o processo de produção de dados foi realizado um 

encontro em formato de grupo focal com oito estudantes da Universidade do Estado da Bahia - 

Campus I, de diferentes cursos, semestres e turnos. A pesquisa parte de uma análise 

interpretativa pensada pela hermenêutica-dialética, tendo como base a compreensão do lugar 

social do sujeito da pesquisa e do investigador-intérprete, referindo-se à raça, gênero, classe e 

sexualidade enquanto elementos estruturais. Resultados: Através do encontro em formato de 
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grupo focal, foi possível obter diferentes resultados, entre eles, destacaram-se três categorias 

principais, somada a algumas subcategorias, sendo estas: Racismo Institucional, e como 

subcategoria os Estereótipos sociais, Atravessamentos, Instituição e O esperado. A outra 

categoria é: Saúde Mental e Desempenho Acadêmico, sendo composta por, Alterações na saúde 

mental, Autoavaliação do desempenho acadêmico e Percepção de si. Por último: Resistência, 

Permanência e Enfrentamento, nesta foi possível identificar, Subjetividades, Atividades 

extracurriculares, Ações institucionais e Ubuntu: sou o que sou, pelo que nós somos. Com isto, 

foi possível perceber como o Racismo Institucional afeta os negros universitários, reproduzindo 

violências raciais que são estruturais, causando alterações na saúde mental destes estudantes, 

em seus desempenhos acadêmicos e também na forma como percebem os seus corpos, mas, 

ainda que passando pelas violências, montam estratégias de resistência e enfrentamento para 

permanecer na Instituição de Ensino Superior. 

 

Palavras-chave: Racismo Institucional. Saúde Mental. Universidade 

 

 

CRIANÇAS PEQUENAS NA BNCC: GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

APÓS A PANDEMIA 

 

Marcos de Souza Machado - UFBA 

 

Falar de direitos na educação de crianças pequenas parece, à primeira vista, algo desnecessário. 

Entretanto, considerando as inúmeras transformações por que passaram a compreensão e 

conceituação de infância, bem como a percepção de que as crianças são seres humanos e, devido 

à sua vulnerabilidade, merece proteção, precisamos compreender e atualizar nossos conceitos 

sobre os direitos adquiridos pelas crianças. Mais que isso, talvez seja necessária uma imersão 

sobre esses direitos e, em especial, no entendimento de como se processam ou como se dão 

essas garantias. Questões de natureza social, biológicas, psíquicas e emocionais, assim como 

afetivas são fundantes para o pleno desenvolvimento dos pequenos. Educadores, familiares e 

profissionais da saúde que lidam com crianças pequenas precisam estar atentos tendo em vista 

o atendimento pleno, bem como não incorrer em risco de violações diversas. Vale dizer que 

esses direitos precisam são supremos e precisam ser respeitados mesmo diante de crises graves, 

como é o caso da pandemia pela Covid-19. O objetivo do trabalho é apresentar os direitos de 

aprendizagem das crianças na Base Nacional Comum Curricular, (BNCC), dialogando com a 

construção histórica das lutas empreendidas nos campos da sociologia da infância, da 
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pedagogia, do direito. Esse diálogo se faz necessário tendo em vista que a elaboração da BNCC 

e dos conceitos nela impregnados estão intimamente imbricados. Metodologicamente, trata-se 

de um estudo bibliográfico, de caráter qualitativo, no qual foram feitas pesquisas em 

documentos oficiais e resultados de investigações nos campos da pedagogia, da sociologia, do 

direito e da história. Utilizamos como referenciais alguns documentos importantes da legislação 

brasileira, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a LDBEN (1996) e a própria 

BNCC (2017), mas também autores do campo da sociologia da infância (CORSARO, ANO; 

SARMENTO, ANO e BROUGÈRE, ANO) e da pedagogia (SAVIANI, 2011; LIBÂNEO, 

2010). Como resultado, encontramos informações que mostram uma luta histórica de classe 

com o objetivo de incluir e garantir, através de leis, a proteção e o pleno desenvolvimento das 

crianças. Além disso, os direitos de aprendizagem propostos na BNCC são reflexo desse salto 

histórico na educação e das mudanças no conceito de infância nas mais diversas áreas de 

conhecimento. A conclusão parcial é de que, mesmo diante de situações extremas, como é o 

caso da pandemia da Covid-19, precisamos estar atentos a esses direitos e não os negar nem 

permitir que sejam achincalhados mediante necessidades das políticas econômico-liberais que 

envolvem a Educação.  

 

Palavras-chave: Pandemia. COVID-19. Direitos das crianças. 

 

PRATICAS EDUCACIONAIS NÃO FORMAIS COM A POPULAÇÃO DE RUA DA 

CIDADE DE ALAGOINHAS-BA COMO POSSIBILIDADE DE GARANTIAS E 

DIREITO EDUCACIONAL 

 

Ariel Dantas Barbosa - IFBA 

 

 

Debruçando-nos sobre as multiplicidades subalternas, que perpassam/se constituem. como 

pessoas pobres, negras, com baixa renda, que vivem a beira da vulnerabilidade social, 

lançaremos um olhar para as classes marginalizadas, a população em situação de rua, em 

especial a da cidade de Alagoinhas-Ba. A educação não formal é uma ferramenta importante 

para o enfrentamento dos problemas que a desigualdade social acomete, visando contribuir para 

uma formação integral da cidadania e que deem possibilidade de inserção social desses 

indivíduos, além de colaborar para a construção de modelos educativos que auxiliem no 

desenvolvimento humano de forma mais complexa e abrangente, viabilizando mudanças 

mútuas, de possíveis transformações individuais e sociais. A pesquisa se constitui como 

pesquisa qualitativa exploratória com o método etnográfico com a população em situação de 
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rua da cidade de Alagoinhas-BA, em baixo de uma marquise do estádio Municipal da cidade, 

com o objetivo de promover metodologias inovadoras de práticas educativas não formais para 

a população em situação de rua. As praticas educacionais não formais se deram a partir de 

oficinas culturais em que é mais voltada para uma aprendizagem de ordem mais subjetiva que 

relacionam aos planos emocionais e cognitivos, que deram a eles a capacidade para o 

desenvolvimento de criações, como criação de: “relatos poéticos”, pinturas e letras de músicas 

que soou como um resultado esperado, onde a humanização, o auto conhecimento enquanto 

sujeitos potenciais deu a possibilidade de se (re)elaborarem, esses resultados a partir das 

narrativas soou como um excelente resultado e nos inquietando-nos ainda mais sobre o que 

tange a educação. A real finalidade de educação em qualquer espaço é a humanização do 

homem, no seu fazer, a medida que este se engaja na possibilidade de libertação uma vez que 

“ideia de liberdade só adquire plena significação quando comunga com a luta concreta dos 

homens por libertar-se” (FREIRE, 1967/1999, p. 17). Dessa forma, o conceito de liberdade 

pode ser entendido como, o modo de ser o destino do homem, mas isto mesmo só pode ter 

sentido na história que os homens vivem. Libertação nessa perspectiva teórica é, humanização, 

que é alcançada quando os oprimidos se misturam as lutas, superando as barreiras do seu 

próprio existir, então a libertação humana só é possível quando o homem resgata uma 

verdadeira humanização por meio da libertação e dos que oprimem, e isso só torna-se possível 

através da educação, sendo esse uma das pertinências deste artigo. Esse trabalho se une a outros 

sentidos de explorar a articulação entre políticas públicas pra pessoas em situação de rua, 

praticas educativas não formais, destacando as possibilidades e as limitações desse encontro, as 

fronteiras de conhecimentos colocadas em movimento nas pesquisas que são desafiadas por um 

referencial pós-moderno. Esse trabalho tem uma configuração diferente onde os afetos, as 

histórias, os sentidos, os olhares e as experiencias tem espaços para falar de si e do mundo. Um 

trabalho que une poesia, (re) existência como conjunto formador necessário para a democracia 

educacional. 

 

Palavras-Chave: População em situação de rua. Práticas educativas não formais. Direitos. 

 

 

MEDIDAS ALCANÇADAS PARA A EDUCAÇÃO 

 

¹Thaislany Alves da Silva – FACT  

²Alexssandra Macedo de Sousa - FACT 
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O presente trabalho visa o tratamento inicial da educação, logo depois assegurada como direito 

humano, e as mudanças que esse direito proporcionou na sociedade. O presente trabalho tem 

como intuito abordar a educação como direito universal mediante a Constituição Federal de 

1988. A metodologia adotada é um estudo bibliográfico que aponta a avaliação de novas leis 

para melhorias da educação. Posteriormente, o ensino jesuíta que originou a educação no Brasil, 

obtiveram resultados com novos modelos educacionais, envolvendo um crescimento em 

legislações para atender aos direitos da educação. Ademais, obteve uma evolução, na qual, foi 

legalizado à educação como direito de todos, onde definiram princípios ao ensino a serem 

praticados. Como também, a educação é dever do Estado, no qual, o mesmo promove a 

disponibilização em materiais pedagógicos e o pleno desenvolvimento do aluno no ensino 

escolar, bem como, professores qualificados para atender esse critério. Sendo assim, na 

Constituição Brasileira, a educação possui livre acesso independentemente da classe social, 

dando oportunidades a população em adquirir aprendizagens no ensino formal. Dessa forma, é 

fundamental não só o Estado garantir uma educação de qualidade, mas também a participação 

da família possibilitando incentivos ao crescimento educacional do indivíduo, em sua formação 

no âmbito escolar, pois sem a educação o ser humano possui uma mera complexidade no 

convívio social. Vale salientar, que é necessário o preparo do indivíduo para o mercado de 

trabalho, e também para a vida perante o processo educativo. Por fim, é de suma importância 

na educação, abordar conhecimentos sobre a cidadania para uma plena conscientização dos 

direitos que o indivíduo possuem. 

 

Palavra-chave: Educação. Direito. Crescimento. 

 

 

O CURRÍCULO À LUZ DA DECOLONIALIDADE: PRESENÇAS AFIRMATIVAS 

INDAGANDO A EDUCAÇÃO 
 

Maria Clara Araújo dos Passos – PUC - SP  

 

 

Dando continuidade ao que Nilma Lino Gomes (2018) denomina como “perspectiva negra 

decolonial brasileira”, reivindicamos um currículo à luz da teoria decolonial como possibilidade 

de reexistência frente ao silenciamento e à ocultação de outros saberes. Este trabalho busca 

contribuir para as teorias curriculares a fim de refletir sobre currículos decoloniais construídos 

pelas insurgências que emergem do desafio contínuo ao domínio moderno/colonial. À medida 

em que a práxis de intelectuais negras/os desestabiliza os saberes hegemônicos, erguem-se 

pedagogias que trazem consigo um ponto de vista articulado, coletivo e autodefinido. Foi 
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realizada uma pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico, em torno dos trabalhos de 

intelectuais negras/os e suas contribuições, estruturadas por aquilo que autoras/es da Améfrica 

Ladina entendem como currículos decoloniais. Através dessas interrogações lançadas, que 

carregam consigo processos de resistência e reexistência no campo epistemológico, novos 

currículos e pedagogias irão emergir, propondo, dessa forma, a emancipação e a decolonização. 

A teoria curricular, devido à sua sujeição histórica, está em movimento. A emergente discussão 

sobre a indissociabilidade entre a modernidade e o colonialismo nos oferece elementos para 

investigar discursos educacionais que justificam a subordinação de determinados grupos; 

subordinação presente desde estereótipos até a completa invisibilização de outras leituras de 

mundo. As/os autoras/es estudados neste trabalho buscam elucidar como a concepção 

moderno/colonial, fundada a partir da ideia de uma suposta superioridade ocidental, também 

está presente no modo com que concebem a educação como prática de dominação. A inflexão 

aqui proposta é de re-orientarmos a teoria educacional e a prática pedagógica para pensar a 

partir de uma cosmovisão marcada pela resistência e reexistência da população negra 

amefricana. Portanto, ao definirmos caminhos para a emancipação e decolonização dos povos 

subjugados pelo domínio moderno/colonial, as epistemologias da educação terão seus 

princípios epistemicidas tensionados. O currículo há de ser decolonial a partir do momento em 

que sujeitos marcados pela diferença colonial afirmem suas presenças como enfrentamento 

político-epistemológico perante a hegemonia. 

 

Palavras-chave: Currículo; Decolonialidade; Epistemologia. 

 

PEDAGOGIA EMPRESARIAL: O PEDAGOGO NÃO ESCOLAR 
 

¹Yasmin de Lima Rosa – UNIBRASIL 

²Karina Gomes – UNIBRASIL 

 
 
A pedagogia é considerada uma ciência que tem por objetivo a pratica da educação, sendo uma 

pratica que devolve a humanização dos indivíduos, tornando seres humanos e sociais. Através 

do estudo, o pedagogo poderá verificar quais fatores podem influenciar a formação desse 

indivíduo. Seu papel na atualidade caracteriza-se por atuar em diversos locais, com a finalidade 

das práticas educativas, na formação humana.  Não se limita apenas no ambiente escolar, mas 

sim em diversas instancias que precisam da sua atuação. Neste sentido, o objetivo geral da 

pesquisa é o de Compreender como e quais atividades o pedagogo pode desenvolver no âmbito 

da gestão de pessoas em uma empresa. Como objetivos específicos buscam-se: pesquisar sobre 
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o curso de pedagogia e os múltiplos espaços de atuação do pedagogo; apresentar a história dos 

recursos humanos até a contemporaneidade, discutir sobre funções do pedagogo empresarial 

nos programas de desenvolvimento de pessoal. A educação ocorre em diversos âmbitos, tanto 

escolar, familiar, hospitalar, na política. Com isso, o pedagogo irá criar uma ação onde 

articulará a educação formal com a educação informal, e é este cenário de possibilidades que 

nos instiga a pesquisar. Para o desenvolvimento da pesquisa optou-se pela seguinte estrutura: 

no capítulo I: Além dos muros da escola - Abordar aspectos pertinentes à história do curso de 

pedagogia, a formação do pedagogo e suas diferentes áreas de atuação, destaca elementos da 

educação formal e não formal. No capítulo II: A área de recursos humanos nas empresas. Neste 

capítulo são abordados aspectos da área de recursos humanos, a descrição das atividades do 

setor também as possibilidades de atuação do pedagogo. No capítulo III: Conhecimento: a 

vantagem competitiva das organizações. Conhecer o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento de pessoas nas empresas, e no capítulo IV: Pedagogia Empresarial: uma 

integração que dá certo. Neste capítulo, serão abordados aspectos da Pedagogia Empresarial, 

da atuação do Pedagogo nas Organizações, e pedagogo empresarial e os programas de 

desenvolvimento de pessoal. A pesquisa se constitui como atividade de conclusão do curso de 

Pedagogia ainda em fase de desenvolvimento e está embasada num estudo bibliográfico de 

cunho qualitativo. O referencial teórico da pesquisa fundamentou-se em obras de autores como 

Holtz (2006), Cagliari (2017), Prado (2013), Gohn (2013) e outros. 

 

Palavras-Chave: Pedagogia Empresarial. Educação Não-Formal. Desenvolvimento de 

Pessoal. 

 

 

NOVAS CONTRIBUIÇÕES PARA UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

¹Maria Clara Araújo dos Passos – PUC - SP 

²Adelmo dos Santos Filho - UEB 

³Pablo Mateus dos Santos Jacinto - CUJA 

 

 

Diante do processo de difusão da escolarização e consequente massificação da educação básica 

no país, as escolas passaram a lidar com questões fortemente relacionadas com os contextos 

socioeconômicos e culturais nos quais se insere. Nesse sentido, a psicologia é convidada a 

contribuir com os processos de ensino-aprendizagem sem com isso atrelar-se a posicionamentos 
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que reproduzem estereótipos e violências estruturais sobre os sujeitos com os quais atua. Com 

isso, reflete-se sobre a construção de uma gestão democrática na educação básica brasileira, na 

implementação da lei 13.935/2019 referindo-se a atuação do psicólogo nas escolas e, a 

construção multidisciplinar de uma psicologia e pedagogia que apresentem novas contribuições 

para as bases educacionais.  Para a produção deste estudo foi necessária uma revisão de 

literatura, analisando artigos, sites e livros correspondentes à área da psicologia escolar, 

pedagogia e gestão democrática na educação. Após anos de tensionamentos, no ano de 2019 foi 

aprovada a Lei 13.935/2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço 

social nas redes públicas de educação básica, tornando obrigatória a presença dos psicólogos 

nessas instituições. Os reflexos dessa nova configuração ainda serão vistos conforme ela se 

consolida, mas se pondera a participação em uma equipe multidisciplinar, pensando de forma 

democrática e traçando estratégias de atuação que tenham a participação e vozes dos estudantes, 

técnicos, professores e gestores, repercutindo de forma democrática na construção de um 

currículo que represente as bases populacionais da sociedade brasileira e o público que ocupa 

essas escolas. A psicologia escolar e educacional, ganha forte orientação ao compromisso ético-

político da profissão e tem estímulo à sua consolidação nas políticas públicas educacionais. 

Dentre as propostas de atuação do psicólogo escolar, o Conselho Federal de Psicologia sinaliza: 

Intervenção no processo ensino-aprendizagem; trabalho com grupos de alunos; práticas com 

educação inclusiva; trabalho na formação de educadores; participação nos espaços de gestão e 

na elaboração do Projeto Político Pedagógico e, consequentemente, assessoria na definição e 

cumprimento dos objetivos educacionais – incluindo a elaboração dos currículos. É importante 

compreender como a participação do profissional de psicologia nos espaços educacionais 

fundamenta-se em propostas de inclusão e participação ativa da comunidade, e quando atrelada 

a pedagogia como área do saber, considera-se a reorganização de uma estrutura educacional, 

apresentando novas contribuições para as instituições básicas de ensino.  

 

Palavras-chave: Psicologia escolar. Pedagogia. Gestão democrática.  

 

CAMINHOS AFIRMATIVOS: TRAJETÓRIAS DO CEPAIA COMO UM CENTRO 

DE INCLUSÃO 
 

¹Adelmo dos Santos Filho - UEB 

 

O Centro de Estudos dos Povos Afro-Índio-Americanos (CEPAIA) é um Órgão respondente à 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) que tem por missão a produção do conhecimento, a 
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formação de pessoas e a transmissão de conhecimentos no campo dos estudos raciais e étnicos, 

seguindo uma base epistemológica de pensamento descolonizado, despertando reflexões e 

promovendo uma equidade racial e étnica a partir da realidade histórica e social que se vivencia 

em território baiano. Objetivo: Este estudo teve como finalidade, desenvolver uma narrativa 

sobre a trajetória do CEPAIA, construindo uma memória da sua atuação, apresentando 

produções e extensões acadêmicas acerca da realidade das populações negras e indígenas. 

Metodologia: A escrita se orientou a partir de uma pesquisa documental, privilegiando a técnica 

da leitura em todas as dimensões possíveis, traduzindo, decodificando e especificando, a partir 

de um diálogo entre os autores e as fontes, entendendo este processo como necessário. A 

construção da escrita foi realizada através da análise de documentos e pesquisas, 

contemporâneos e retrospectivos que se encontravam na Instituição, sendo estes entre o ano de 

1998 à 2017, se tratando do planejamento do Centro até as suas ações mais atuais. Resultados: 

Nesses 20 (vinte) anos de existência o CEPAIA acompanhou e promoveu diversos eventos, 

pesquisas, cursos, publicações, produziu e implementou programas/projetos e textos variados, 

articulou diálogos locais, nacionais e internacionais, participando ativamente de Congressos, 

Seminários, concorrendo a editais, entre outras iniciativas. Contudo, todas as suas realizações 

e compromissos estão dentro dos seus eixos temáticos: Ações Afirmativas, África e Diáspora e 

Africanidades Brasileiras e também Comunidades Tradicionais e Religiosidade. Com isso, foi 

possível destacar diversas ações do Centro ao longo do período de 1999 a 2017, refletindo sobre 

o seu comprometido com o desenvolvimento da pesquisa, do ensino e da extensão, voltadas às 

minorias sociais, seguindo a proposta da UNEB e considerando a inclusão desde a sua 

formação, pensando na interiorização e sendo pioneira nas questões voltadas para o campo das 

Ações Afirmativas, como a implantação da política de cotas raciais e sociais no Brasil. Como 

ação, o Centro desenvolveu inúmeras ações que variavam no seu propósito e impacto, visando 

uma educação equânime e igualitária. Considerações finais: A consolidação desta produção 

permitiu conhecer e avaliar com mais precisão o quanto o Centro vem cumprindo com seus 

objetivos e metas e qual a sua real contribuição para o processo de inclusão de negros e 

indígenas na UNEB e também na sociedade de uma forma em geral.  

Palavras-chave: CEPAIA. Negros. Indígenas. 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA OS POVOS DO CAMPO: DIFICULDADES 

ENFRENTADAS PARA O ACESSO E DIREITO À EDUCAÇÃO 
 

 

¹Vívian Gabriele de Brito Carneiro - UFB  
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²Adelmo dos Santos Filho - UEB 

³Eduardo Ramos Belanga – PUCCA 

 

Este Relato de Experiência, tem como finalidade promover a discussão sobre a necessidade de 

políticas de acesso e educação para os povos do campo. A reflexão se baseia em uma atividade 

prática realizada com duração total de vinte dias, sendo dividida em três etapas: capacitação, 

vivência e intervenção, e por último avaliação. A etapa de capacitação teve seis dias de duração 

e foram discutidas temáticas que vigoram uma formação política-pedagógica, como: luta pela 

terra; plano camponês; terra, raça e classe; luta indígena; mulheres do campo; educação popular; 

trabalho de base e outros. Em seguida se realizou a vivência e intervenção nas comunidades, 

tendo duração de dez dias. A última etapa teve uma duração de quatro dias, e nela se realizam 

avaliações e troca de experiências. Abordar de forma analítica os dias vivenciados na Atividade 

prática, refletindo sobre o exercício da educação popular, e as principais dificuldades 

enfrentadas pela Comunidade no acesso e permanência à educação básica. Entre os dias de 

vivência no Acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foram 

construídas e aplicadas diversas atividades de intervenção que fizessem refletir os processos de 

construção coletiva e os acessos educacionais das crianças e jovens da Comunidade. Durante a 

Vivência, foi possível observar inúmeras dificuldades que atingem os povos do campo em seus 

mais diversos ambientes sociais, situações que implicam em uma série de dificuldades de acesso 

e permanência dos mesmos, nos ambientes de promoção educacional. Na Comunidade, existia 

uma dificuldade relacionada à locomoção das crianças e adolescentes até as suas instituições 

de ensino. Por acamparem em uma região afastada dos centros urbanos, utilizam o transporte 

público como principal meio de locomoção, que muitas vezes não chega ao Acampamento, 

gerando ausências e atrasos. Além disso, existe a condição precária das estradas rurais e dos 

ônibus utilizados pelos estudantes, o que faz com que percam parte do ano letivo, prejudicando 

o processo de ensino/aprendizagem. Outra dificuldade evidenciada pelos jovens, é relacionada 

a precariedade financeira. As famílias do Acampamento, em grande parte, possuem uma renda 

baseada na venda dos produtos provenientes das suas plantações, não possuindo um trabalho 

formal ou salário fixo. A renda das famílias não chega a ser suficiente para arcar com as 

necessidades básicas de uma casa, tampouco para a formação educacional, impedindo o acesso 

e investimento em materiais didáticos de qualidade. Os povos do campo necessitam de 

acolhimento estrutural, sendo ele material e também simbólico. É necessário investir em 

políticas educacionais, para garantir os direitos básicos do povo e assim, assegurar vivas as 

tradições e os guardiões dos saberes tradicionais brasileiros. 
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Palavras chave: Educação Popular. Povos do Campo. Educação do Campo. 

 

 

UMA ANÁLISE SOBRE AS EXCLUSÕES EM TEMÁTICAS DO ENEM 

 

¹Cláudia de Fátima Oliveira – UNIVERSIDADE DE FRANCA 

²Camila de Araújo Beraldo Ludovice – UNIVERSIDADE DE FRANCA 

 

 
Esta pesquisa traz como objetivo a observação da temática de uma proposta de redação do 

ENEM – Exame Nacional de Ensino Médio – do ano de 2017, cujo tema foi “Desafios para a 

formação educacional de surdos no Brasil”, pela perspectiva dos estudos bakhtinianos, que 

contextualiza as questões dialógicas em relação às necessidades sociais do país e dialoga com 

temáticas anteriores do mesmo exame.  Objetivo: Nossa análise busca percorrer o encontro do 

tema sob um olhar de cunho humanista e igualitário, sempre trazido pela temática do ENEM, 

por meio do que consta na proposta de redação, que traz em sua coletânea o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência e a Lei de Libras, bem como um gráfico que demonstra a matrícula de surdos 

na Educação Básica e uma imagem que provoca a valorização das diferenças. Tudo isso 

provoca no leitor-candidato certo efeito de sentido, causado pela identificação do 

reconhecimento. Os textos a serem analisados trazem dizeres sobre a indiferença em relação às 

minorias, bem como a necessidade de se enxergar a igualdade dentro do sistema escolar. Nesse 

discurso, ocorre, portanto, a materialização das formas de existência histórica dos sujeitos e dos 

sentidos. Metodologia: Assim, ao desenvolvermos nossas análises, mostraremos que ao se 

manifestarem interesses ou posturas manifestam nas relações de ensino, as produções obtidas 

respondem a eles. Analisaremos a temática, destacando os possíveis diálogos com as 

necessidades sociais do período da elaboração do tema e, sob o ponto de vista do filósofo russo 

Mikhail Bakhtin, traçaremos esse percurso. Resultados: Em seguida, analisaremos em, até que 

ponto, os ideários sociais que regem um país se fazem refletir em temas a serem discutidos, não 

só pelos candidatos, mas por toda uma população, por intermédio dos meios midiáticos e das 

instituições escolares. Considerações finais: Assim, levantaremos as hipóteses de como o 

cronótopo, evidenciado por Bakhtin, influencia essas relações. 

 
Palavras-chave: Dialogismo. Temas de redação do ENEM. Educação. 

 
 

 

PLANO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS: 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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¹Meire Lúcia Andrade da Silva, PPGE/UFT 

 ²Rosilene Lagares, PPGE/UFT  

 

 

Parte-se do princípio de que o processo de planejamento da educação agregue ações de 

sistematização de um documento, implementação, acompanhamento, monitoramento e 

avaliação. O Ministério da Educação apoia tecnicamente os Municípios brasileiros, desde 2013, 

nesse processo no que tange ao Plano Municipal de Educação. Nesse contexto, no Subgrupo de 

Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Municipal/Observatório dos Sistemas e Planos de 

Educação no Tocantins da Universidade Federal do Tocantins, estuda-se o desenvolvido das 

ações de monitoramento e avaliação da Meta 1 do Plano de Educação do Município de 

Miracema do Tocantins, com o objetivo de socializar seus resultados, o que significa discutir 

competências da gestão da educação municipal, bem como a garantia do direito à educação 

infantil. De natureza qualitativa e quantitativa, suas informações foram coletadas por meio de 

revisão bibliográfica (LAGARES, 2013; SAVIANI, 2014; SOUSA, 2015) e documental (Plano 

Nacional de Educação – Lei nº 13.005/2014 e Plano Municipal de Educação de Miracema – 

Lei nº 409/2015). Destaca-se que o Plano em estudo prevê o monitoramento contínuo e a 

avaliação periódica a cada dois anos, e, sendo necessárias, revisões no texto da Lei e em seu 

Anexo, no período de sua vigência decenal. A Meta 1 possui dezoito estratégias, cujos 

resultados do monitoramento e avaliação apontam para um percentual mínimo de cumprimento 

do indicador da ampliação da oferta da educação infantil para as crianças de até 3 anos, com 

maior foco de ação em relação ao indicador da universalização para as crianças de 4 e 5 anos 

de idade. Para concretizá-la, compreende-se que sejam necessárias ações sistêmicas de 

cumprimento de todas as estratégias. Sistematicidade que ainda não faz parte da realidade do 

Município. 

 

Palavras-chave: Plano Municipal de Educação. Plano Nacional de Educação. Direito à 

educação. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: REFLEXÕES E PROPOSTA 

FORMATIVA A LUZ DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E 

DOCUMENTO CURRICULAR DO TOCANTINS (DCT) 

 
Maria das Graças Pereira Silva, Meire Lucia Andrade da Silva 

Sistema Municipal de Educação de Lajeado Tocantins. 

gracaprofessor@gmail.com 

Sistema Municipal de Educação de Educação de Gurupi Tocantins. 

 
 

Este produto é parte da dissertação de Mestrado como tema “Formação continuada de 

professores no Município de Lajeado do Tocantins (2010-2018)”. Tem como objetivo: realizar 

formação continuada de professores para contribuir com a melhoria dos indicadores do Ensino 

local, servindo dessa maneira para a formação integral das crianças e adolescentes, 

proporcionando-lhes capacidade de enfrentar os desafios e as adversidades sociais da 

atualidade, de modo a promover a melhoria do processo ensino aprendizagem. Visando cumprir 

o determinado na  Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014 - Plano Nacional da Educação (PNE), 

Brasil (2014), que determina na Meta 15, e estratégia 15.11, implantar, no prazo de 1 (um) ano 

de vigência desta Lei, política nacional de formação continuada para os (as) profissionais da 

educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração 

entre os entes federados. Apresentamos uma descrição detalhada do curso de formação 

continuada de professores, no qual utilizamos a abordagem numa linha crítica de investigação, 

adotando um estudo bibliográfico e documental, em relação ao delineamento de seus 

procedimentos metodológicos, e básica quanto a sua natureza e finalidade. O curso de formação 

continuada, com duração de cento e trinta e duas horas, foi proposto para professores dos anos 

iniciais, finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino fundamental, com o objetivo 

de que eles tomassem conhecimento acerca do Documento Curricular do Tocantins (DCT), e 

mailto:gracaprofessor@gmail.com
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realizem atividades com esta abordagem didática em sala de aula. Por entendermos que o 

documento contempla a regionalidade do Tocantins, assim como apresenta um conjunto 

mínimo de habilidades e competências essenciais para a vida do estudante de forma equânime 

aos demais estudantes de qualquer parte do país, conforme preconizado na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Pois, a proposta curricular representa um direcionamento para a 

educação básica, afim de possibilitar o desenvolvimento do educando tanto para sua vida de 

estudos como para sua inserção no mundo do trabalho. Sendo assim, deve ser entendida como 

um documento de caráter pedagógico para a garantia de uma aprendizagem significativa. 

Contudo, a presente proposta formativa será desenvolvida no decorrer do ano de 2020 (dois mil 

e vinte). 

 
Palavras-Chave: Formação continuada. Competências e habilidades. Aprendizagem. 
 

 

JOÃO DE SANTO CRISTO: ÍCONE DE UM ESTADO OMISSO 

 

                                                                                        Marcos André Silva Oliveira – FAG  

       

 

João de Santo Cristo, personagem central da canção “Faroeste Caboclo, é sinônimo de um 

Estado omisso, principalmente naquilo que concerne ao acesso e permanência na educação. 

Fatores garantidos, tanto pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases e da 

Educação (LDB), como por inúmeros outros dispositivos inerentes ao ordenamento jurídico 

pátrio. Diante dessa constatação, menciona-se que o presente trabalho tem como objetivo 

evidenciar ao leitor, por meio de pesquisas bibliográficas, a concretude do alheiamento estatal 

como fator mor para o enveredamento desse jovem no mundo da criminalidade. Para 

consecução desse objetivo, salienta-se que serão abordados os aspectos da diáspora, do mundo 

do trabalho, a construção de prisão e família na visão de Foucault, enquanto locais de 

estruturação de regras. O discurso midiático no processo de instauração de heróis e vilões, além 

de serem trabalhadas as interfaces entre Direito e Literatura, como forma probante de mostrar 

que a omissão estatal está arraigada com bases extremamente sólidas no mundo circundante. o 

trabalho divide-se dois momentos. Sendo, que o primeiro aborda os conceitos pertinentes à 

omissão e a Estado como forma de tornar o leitor íntimo das principais terminologias que 

norteiam o presente resumo. O trabalho aborda ainda os aspectos da diáspora de João de Santo 

Cristo como busca por melhoramento, esse tópico traz ao leitor a possibilidade de entender o 



33 

 

crescimento das mazelas, o processo de inchaço populacional e a busca pelos grandes centros 

como sinônimo de melhoria social. O resumo em tela dialoga ainda com a empreitada pelo 

mundo como uma clara forma de enquadramento ao regramento social. Além de lidar com os 

conceitos de prisão na visão de Michel Foucault. Sendo essa perspectiva apresentada como 

forma de trazer o leitor para defronte dos conceitos pertinentes às instituições sociais. Não 

menos importante,  esta escrita além desse aspecto de movimento do homem, em busca de 

ascensão, trabalha no intuito de tecer uma grafia que deixe o leitor diante dos possíveis 

processos que levam a marginalização das minorias sociais, seus percalços, suas formas e 

tentativas de protagonismo e consequentemente empoderamento. Insta ainda mencionar que 

nesse cenário, caminha-se pelos conceitos pertinentes ao termo massa e ícone, como medida 

que atribui maior sustentação aos propósitos do trabalho. Esse tópico é coroado com a 

construção das interfaces entre Direito e Literatura, evidenciadas pela analogia entre a música 

“Faroeste Caboclo”, moradia de João de Santo Cristo, e outros materiais literários que na 

mesma linha salientam a omissão estatal no vida de outros “Joãos”. O trabalho em suma, 

evidencia de forma bastante cristalina, que a ausência de acesso e permanência na escola, são 

gatilhos, para uma série de marginalidades que rugem na vida de todo e qualquer cidadão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estado. Omissão. Segregação. 
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DIREITOS DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: OS DESAFIOS NO 

RETORNO PÓS-PANDEMIA NA PERSPECTIVAS DE EDUCADORES 

 

 

¹Marcos de Souza Machado - UFBA 

 

 

A Educação Infantil é uma etapa da Educação Básica na qual as crianças frequentam escolas 

para aprenderem a socializar, expressarem-se, construírem sua identidade, considerando a 

complexidade do mundo as cerca. Nos Centros Municipais de Educação Infantil as crianças 

têm vivências e experiências que as ajudam a entrar no período de escolarização de forma mais 

autônoma e aptas a passar pelos processos de aquisição da leitura e da escrita, 

fundamentalmente. Considerando o fechamento das escolas durante a pandemia e o 

consequente distanciamento das crianças neste espaço de educação, este trabalho apresenta uma 

reflexão no que diz respeito às características da Educação Infantil no cenário pós-pandemia, 

tendo em vista as especificidades desta etapa da Educação Básica – conquistada ao longo dos 

anos. Avalia, ainda, alguns prováveis desafios para a segurança e garantia dos direitos das 

crianças menores de seis anos. Essas garantias centram-se nas experiências afetivas, 

emocionais, corporais, artísticas, sociais e humanas. Nesse sentido, nosso objetivo é 

compreender como será a educação das crianças pequenas no retorno das atividades escolares 

pós-pandemia. A socialização é um dos pilares do trabalho com as crianças pequenas. O campo 

da Sociologia da Infância destaca a cultura de pares (CORSARO, 2002), que favorece a 

aprendizagem e o desenvolvimento desse aspecto da criança. Metodologicamente, a pesquisa é 

de caráter qualitativo, realizada empiricamente, com base em reflexões a partir de observação 

participativa em grupos de professores em uma rede social, o Facebook. Além disso, o registro 

foi feito utilizando notas e apontamentos sobre as defesas particulares e globais de professores 

de Educação Infantil espalhados pelo Brasil. A pesquisa pautou-se ainda na observação e leitura 

atenta dos links disponibilizados sobre decisões de governantes para o retorno das atividades e 

aulas na educação, bem como dos comentários advindos desses links por parte dos professores 

acima referidos. Os resultados apontam para uma ausência de conscientização do professorado 

quanto aos direitos das crianças adquiridos com muita luta pela defesa desses direitos e, agora, 

correm o risco de serem deixados de lado devido ao interesse marcadamente liberal de retorno 

para que a economia não seja ainda mais prejudicada. A conclusão parcial é de que, embora 

compreendamos a necessidade de manter a economia funcionando, há que se pensar em 

estratégias de retorno às atividades que deem conta de garantir os direitos sem, no entanto, 
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expor as crianças e profissionais dos CMEIS ao vírus da COVID-19. Este é o nosso grande 

desafio enquanto sociedade que vive uma das maiores pandemias da história. 

 

Palavras-chave: Pandemia. Educação Infantil. Direitos das crianças. 

 

 

DIFICULDADES ENFRENTADAS POR ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM 

MEIO A PANDEMIA. 

 
                                                                      ¹Daniela da Silva Araujo - FACT 

²Paula Cristina Figueiredo de Arruda – FACT 

 
O presente projeto busca refletir sobre a pandemia que assola mundo, a educação teve que se 

reinventar assim como outros campos necessários para todos. Em um país onde o sistema 

educacional é precário, mesmo com aulas presenciais, viu-se obrigado a dispor de aulas 

remotas. Como medida de amenizar o prejuízo, os governos brasileiros acharam por bem iniciar 

as aulas de forma longínqua, utilizando de plataformas digitais para realização de aulas. A 

fragilidade econômica de indivíduos de classes vulneráveis e pobres matriculados na educação 

básica estadual e municipal tem sido um dos fatores principais para a não comparência nas 

aulas, com isso veem sendo lesados quando comparados à outros alunos com maior renda 

familiar. Resultados preliminares de pesquisas apontam que além da falta de meios digitais, 

como notebooks, tabletes, celulares e outros, os alunos estão enfrentando a fome visto que a 

escola além de oferecer educação oferta também alimentos, fazendo assim alunos mais 

participativos e concentrados, sem esse fator o aluno encontrasse desmotivado para qualquer 

tentativa de solução de longo e curto prazo. Não só a fome, como também a violência doméstica 

e sexual têm afetado grande parte dos estudantes, ademais estão mais exposto ao vírus da 

pandemia, uma vez que não se encontram em isolamento como recomendado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Conclui se assim que um dos modos mais profícuos é a tentativa de 

junção dos dois anos, pois é evidente que diversos alunos de toda a educação básica foram 

prejudicados. 

 

Palavras-chave: Educação. Fome. Violência. 

 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E ENSINO DE PSICOLOGIA: ANÁLISE SOBRE A 

PERSPECTIVA DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS E REFLEXÕES SOBRE O 

CENÁRIO PÓS-PANDEMIA DO COVID-19 

 
¹Pablo Mateus dos Santos Jacinto – CUJA 

 ²Ana Lúcia Pellegrini Pessoa dos Reis – UEBA 
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Por ser um curso tradicionalmente presencial, diversas associações de psicologia e entidades 

vinculadas a outras áreas no campo da saúde se manifestam contrárias à formação em psicologia 

de modo a distância. Entretanto, em dezembro de 2019, o Ministério da Educação aprovou a 

Portaria nº 2.117 alterando para 40% o limite máximo da carga-horária total de componentes 

que podem ser ofertadas a distância.  Diante do cenário da pandemia do COVID-19, todas as 

atividades têm sido ofertadas na modalidade EaD, o que tem suscitado debates sobre a formação 

em Psicologia. Torna-se, portanto, necessário compreender o impacto da EaD na formação em 

psicologia, identificando limitações e possibilidades e como os profissionais avaliam as 

aplicações desse modelo na graduação. Esta pesquisa buscou originalmente compreender as 

relações entre a educação a distância e a formação em psicologia, sob a perspectiva de 

estudantes de psicologia e psicólogas(os) baianas. Partindo do cenário atual de pandemia, novas 

reflexões têm sido realizadas para discutir a prática integral nessa modalidade. Trata-se de um 

estudo exploratório, de corte transversal, que adotou como estratégia a modalidade survey. 

Participaram da investigação psicólogos cadastrados no Conselho Regional de Psicologia 3ª 

Região - Bahia e estudantes de psicologia de Instituições de Ensino Superior (IES) da Bahia 

que cursaram componentes curriculares na modalidade EaD durante a graduação. Foi utilizado 

um questionário semiestruturado, que abrangeu aspectos apontados nos estudos sobre a 

formação em psicologia e nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso: a) Inserção da EaD 

na graduação em psicologia; b) Percepções sobre EaD na graduação em psicologia; c) EaD e 

diretrizes curriculares da psicologia. Um pré-teste foi realizado antes da aplicação definitiva do 

instrumento. O instrumento final foi distribuído por mala-direta do CRP-03, a qual agrega os 

e-mails de todos os profissionais registrados na instituição, e encaminhado às coordenações dos 

cursos de psicologia das IES da Bahia para divulgação entre os estudantes. Os dados foram 

analisados com o auxílio do software Excel. Foram consideradas 175 respostas válidas. Do total 

de respondentes, 98 (56%) são profissionais de psicologia, e 77 (44%), estudantes. A EaD já 

fazia parte da graduação em psicologia desde antes da pandemia do COVID-19. Constatou-se 

que objetos de aprendizagem síncrona e assíncrona foram adotados. Identificou-se que os 

participantes relatam baixo aproveitamento e pouco desenvolvimento de habilidades 

fundamentais para a atuação.  Os resultados revelaram que os respondentes não consideraram 

que os componentes ofertados via EaD atingem os itens propostos nas diretrizes, fator que pode 

impactar na construção de habilidades exigidas para a efetiva atuação como profissional da 

psicologia. Esse estudo tem sido utilizado como base para analisar essas percepções após as 

modificações no ensino provocadas pela pandemia. Conclui-se que é necessário adaptação dos 
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recursos pedagógicos e metodologias adotados na modalidade EaD a fim de garantir maior 

aproveitamento do conteúdo. É importante a realização de novos estudos para analisar as 

modificações do novo cenário de educação, enfatizando atividades prioritariamente presenciais, 

como estágios e supervisões. 

 

Palavras-chave: Educação a distância. Ensino de psicologia. Ensino Superior. 

 

 

TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: DESAFIOS E LIMITES 

 

¹Anaquel Gonçalves Albuquerque - Fundação CECIERJ 

 
 

Para Moran (2001) o uso das tecnologias na educação caracteriza um desafio contemporâneo 

que não foi enfrentado com profundidade. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo 

promover uma discussão sobre o uso das tecnologias na educação de jovens e adultos (EJA) 

durante o período da pandemia, a partir de relato de experiência de professores que atuam em 

uma escola municipal da prefeitura do Rio de Janeiro, sendo apresentadas as dificuldades 

encontradas por esses profissionais, em meio às rápidas transformações sociais proporcionadas 

pelas tecnologias face ao atual cenário nas escolas públicas deste estado. O estudo tem por base 

a metodologia qualitativa, com a discussão teórica fundamentada em autores como Kenski e 

Moran, escolhidos por problematizarem a relação entre tecnologia e educação. Por meio deste 

estudo pretende-se contribuir para a reflexão sobre a formação continuada dos professores que 

atuam nesta modalidade de ensino, no sentido de compreender a importância da tecnologia para 

o desenvolvimento da autonomia, autoestima e criticidade destes profissionais e estudantes. O 

estudo aponta que as principais dificuldades encontradas pelos professores na utilização das 

tecnologias na educação de jovens e adultos durante o período de pandemia consistem na 

dificuldade quanto à utilização de novas ferramentas, em decorrência das lacunas existentes na 

formação docente e continuada de professores, no sentido de utilizar a tecnologia como 

ferramenta pedagógica no cotidiano escolar. Acrescenta-se, ainda, a própria qualidade da 

Internet utilizada para a realização deste trabalho, visto que esta muitas vezes se apresenta de 

forma desfavorável, em função da lentidão ocasionada pelo próprio pacote de dados de Internet. 

No que tange aos alunos, o problema é ainda mais grave: a falta de motivação para acessar os 

conteúdos lançados na plataforma de ensino, juntamente às dificuldades financeiras para 

custear o acesso à Internet  e a falta do conhecimento necessário para visualizar o conteúdo 

disponibilizado pelo professor expõem entraves significativos no processo de aprendizagem. 
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Desta forma, conclui-se que há uma expressiva necessidade de incorporar a tecnologia ao 

cotidiano das escolas, não sendo esta ferramenta associada meramente ao uso do computador 

em si, mas de outros subsídios tecnológicos existentes em nosso meio, com vistas ao 

desenvolvimento de habilidades e competências digitais, voltadas à solidificação da prática 

pedagógica e à promoção de experiências de aprendizagem significativas para os estudantes.  

 

Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Formação de professores. 

 

 

ENSINO A DISTÂNCIA GERA DESINGUALDADE 

 

¹Alexssandra Macedo de Sousa - FACT 

²Thaislany Alves da Silva - FACT 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo abordar a desigualdade atingida no ensino a distância e 

os danos causados nos estudantes em circunstâncias devido o novo vírus, nominado Covid-19. 

A metodologia adotada estabelece estudos bibliográficos, na qual, milhares de estudantes não 

tem acesso a essa educação EAD, pois é de conhecimento geral que o país, possuem inúmeras 

pessoas na pobreza. Além disso, perante poucos resultados, há expectativas em uma igualdade 

na educação. Porém, é necessário ações governamentais para suavizar o impacto causado pela 

pandemia. Ademais, há alunos de rede pública que não possuem objetos eletrônicos, cuja 

distância impede os estudos serem desenvolvidos. Dessa forma, é relevante ter um olhar amplo 

para a realidade vivenciada. Além do mais, o planejamento pedagógico é indispensável nesse 

contexto de crise mundial, na qual, a utilização de apostilas e livros são necessárias para aqueles 

estudantes que não possuem tecnologia em casa.  À vista disso, considerando essa situação de 

desigualdade educacional, no qual é preocupante a perda do ano letivo para alunos de escolas 

públicas, assim é de suma importância o incentivo dos pais em relação aos filhos, sendo assim, 

os mesmos não resolvam desistir de estudar. Por isso, a equidade sobre os alunos mediante a 

pandemia, favorece a garantia dos direitos igualitários, não envolvendo danos para o 

desenvolvimento estudantil. Por fim, devido os fatos mencionados é justo para a nova educação, 

a implantação de políticas públicas que se aproximem da necessidade dos estudantes que atuam 

no ensino público, já que, não possuem a mesma estrutura financeira, dos estudantes de ensino 

privado. 

 

 Palavras-chave: Desigualdade. Alunos. Educação. 
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EDUCAÇÃO IFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

OU EDUCAÇÃO REMOTA? 

 
 

Gessica Lucif - UEPG 

 
 
Este estudo aborda reflexões referente a: Educação Infantil em tempos de pandemia. Sabe-se 

que, no início da pandemia COVID -19, as aulas presenciais nessa etapa educacional foram 

suspensas. Algumas redes públicas de ensino implementaram a Educação a Distância (EaD) ou 

a Educação Remota (ER), estas foram realizadas através das tecnologias, para prosseguir com 

as atividades do calendário escolar. Entretanto, a EaD não está prevista na sua legislação 

educacional como modalidade para a Educação Infantil. Com isso, a fim de minimizar os 

impactos do isolamento social no processo de aprendizagem dos discentes, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE), nº 5/2020 autoriza aulas não presenciais, mediada ou não pelo 

uso das tecnologias. Levando em consideração o pensamento de Vygotsky, o qual defende que 

o conhecimento é um processo de interação social entre sujeito e o meio social. Este estudo teve 

por objetivo analisar qual a educação que está sendo ofertada (EAD ou ER) e sua efetividade 

diante do afastamento social. Foi realizado uma pesquisa em um Centro Municipal de Educação 

Infantil ( CMEI) do município de Carambeí- PR. Aonde foi realizado orientações pedagógica 

às famílias, coleta de dados, análise dos dados, propostas para reflexões e entendimento da 

prática e conclusão do estudo realizado. Para sistematizar o processo de investigação, foi 

delimitado um universo de sujeitos que participariam da pesquisa, estes foram divididos em 

duas categorias de análise: pais e professores. Das 18 famílias entrevistadas, 44% das crianças 

assistem as vídeos/aulas enviadas diariamente pela docente e 33% fazem as atividades, porém 

a professora dispõe que somente 11% dos alunos são assíduos retornando as atividades por 

meios digitais. Os desafios encontrados pelas famílias não participativas são: a falta de 

conectividade, falta de concentração da criança e a rotina familiar. Os pais informam que as 

orientações envidadas são de boa qualidade, porém as crianças não aprendem com a EaD como 

na escola. Já os docentes relatam que estão aprendendo e superando desafios, e que, se todas as 

famílias participassem, o desenvolvimento da criança seria melhor, destacam também que as 

crianças dessa faixa etária tem muitos anos escolares a serem cumpridos e que as crianças não 

estão deixando de aprender, elas estão desenvolvendo- se de maneira diferente. Os docentes 

estão orientando as famílias através das mídias e focam na questão de estímulo das crianças. 

Sendo que 9% destes não sabem a diferença da EaD e ER, afirmam que a EaD não tem 

efetividade na Educação Infantil, principalmente pela falta de dedicação da família. A educação 
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ofertada na instituição acompanhada é a Educação Remota, a qual visa propor uma orientação 

objetiva e intencional às famílias durante o período vivido que, professores e alunos não podem 

estar juntos. Porém, não é efetiva, pois não são todos os alunos que tem acesso a ela. Devido 

aos desafios enfrentados pelas famílias, o sistema educacional precisa flexibilizar a educação e 

buscar meios para que todos tenham acesso efetivo as orientações pedagógicas. 

 

Palavras-chaves: Educação infantil. Educação a Distância. Educação Remota 

 

TECNOLOGIA ASSISTIVA: A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

COMO FERRAMENTA DE APOIO AO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL 

 

¹Helen Caroline Amaral - UniBrasil – Curitiba 

²Simone Amaral - UniBrasil – Curitiba  

³Karina Gomes Rodrigues - UniBrasil – Curitiba  

 

 
A Tecnologia Assistiva (TA) tem sido discutida no campo da educação, como um recurso 

tecnológico que permite com que pessoas com alguma deficiência por meio de sua utilização 

tenham oportunidades de alcançar autonomia no processo de aprendizagem, a independência 

funcional nas interações sociais e familiares, assim como, ter papel facilitador ao acesso a 

educação e ao mundo do trabalho, pois são desenvolvidas de maneira a permitir adaptações de 

acordo com as necessidades e o tipo de resposta de cada pessoa visando melhorar a 

funcionalidade ou mobilidade reduzida, interferindo na qualidade de vida do usuário. A 

educação é um direito de todos. O princípio da equidade nos move a realizar ações pedagógicas 

que sejam capazes de superar paradigmas e desafios, na busca de possibilidades de se fazer uma 

educação de qualidade, significativa, capaz de transformar a realidade de muitas pessoas com 

algum tipo de necessidade educacional especial. Nesta perspectiva a pesquisa se justifica pela 

relevância acadêmica da discussão que objetiva investigar a utilização prática de tecnologias 

assistivas no processo de ensino e aprendizagem de crianças com paralisia cerebral. E para isso, 

será preciso conhecer aspectos de tecnologia assistiva como conceito, aplicação, categorias. 

Discutir acerca da formação do professor para trabalhar com tecnologias assistivas e educação 

especial. Investigar teorias e práticas pedagógicas aplicadas à paralisia cerebral. Apresentar um 

estudo de caso do uso prático de tecnologia assistiva com a observação de uma criança com 

paralisia cerebral. A TA pode ser aplicada em vários contextos da vida diária, na escola e no 
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trabalho, em adaptações arquitetônicas e no mobiliário urbano, equipamentos de mobilidade e 

meios de transporte. Porém, devem ser construídas e disponibilizadas de maneira a não 

comprometer a qualidade de vida do usuário, forçando o uso inadequado de alguns movimentos 

gerando desconforto e insegurança, assim como favorecendo experiências sociais 

constrangedoras que podem acarretar em abandono do recurso e na não adesão a novas 

tecnologias. Neste sentido, busca-se compreender: Como as Tecnologias Assistivas podem 

contribuir com o processo de ensino e aprendizagem de crianças com paralisia cerebral? A 

pesquisa de cunho qualitativa, ainda encontra-se em fase de desenvolvimento. 

 

Palavras-Chave: Tecnologias Assistivas. Paralisia Cerebral. Ensino e Aprendizagem. 
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USO DE ATIVIDADE SINCRÔNICAS E ASSÍNCRONAS NO ENSINO REMOTO 

SUPERIOR  

 
1Maria Adriana Farias Rodrigues – UFCG 

 

O presente trabalho busca evidenciar a necessidade do uso de tecnologias educacionais nesse 

contexto de Pandemia, causado pelo surto do Covid-19, para promover um Ensino onde todos 

os indivíduos detenham condições de participação, até mesmo aqueles cujo acesso a internet é 

instável e, portanto, dificultoso na maioria dos momentos. A pesquisa realizada é de 

ordenamento qualitativo, sendo ocorrida por intermédio de pesquisas de cunho bibliográfico e, 

a partir, das experiências vivenciadas nesse momento histórico, ou seja, uma “autoetnografia”. 

Os resultados da pesquisa apontaram que os professores não tiveram um preparo para atender 

a diversidade da sala de aula no Ensino Superior, neste sentindo, o ensino remoto é baseado em 

pressupostos de emergência, porém sem planejamento prévio, as avalições são adaptadas 

mediante as necessidades visualizadas, ainda não há um protocolo de comportamento no 

cenário EaD e tampouco como possibilitar a participação de todos. Na tentativa de elaborar 

ferramentas de aprimoramento, tal trabalho se propõe apresentar algumas ferramentas que 

podem ser utilizadas na empreitada de conceber atividades sincrônicas e assíncronas, por 

exemplo, o uso mesclado de diversas formas, não restringindo apenas para as aulas em âmbito 

virtual, mediadas pelo Zoom, Google Meet ou Jipsi, atentar também para o uso do Moodle, do 

Google Classroom, do Canvas e do Mooc, além de atividades escritas por intermédio de roteiros 

padronizados, clubes de leituras.  Além disso, o planejamento do ensino remoto deveria ocorrer 

a partir da interação entre os professores e os alunos, partindo de uma experiência própria, 

                                                

 
 

https://www.redalyc.org/pdf/1171/117117241006.pdf
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tornou-se visível o quanto os docentes ainda não dominam o ambiente virtual, tendo na maioria 

das vezes diversas dificuldades de elaborar um novo plano de aula adaptativo, suma parte, 

aderiram ao modelo após indicativos de outros colegas e isso demonstrou a “falta de ouvir os 

alunos” facultou em aulas altamente disfuncionais e cansativas, também verificou-se que “esse 

novo protocolo virtual”, não é construída a partir das diferenças, mas de uma homogeneidade 

inexistente no ensino superior, refiro-me precisamente aos cursos de Mestrado e Doutorado, 

onde há no imaginário social que os indivíduos que adentram nesses espaços tem acesso a 

internet de qualidade, uma realidade que se mostra insustentável, pois embora adentrar nesses 

ambientes seja um “funil”, ainda há sujeitos com particularidades econômicas, principalmente 

aqueles que saíram da graduação e logo após entraram no Mestrado, esse trabalho parte como 

já supracitado de “problemáticas vivenciadas no cotidiano”, assim também como o “despertar 

para o Ensino EaD” e como enveredar por esse novo cenário.  

 

 

EQUIDADE: OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE UM PROCESSO 

EDUCACIONAL JUSTO EM MEIO A PANDEMIA 

 

¹Seila Sousa dos Santos Ferreira - UFT 

²Madalena Varzinha Ferreira Melo Costa - UFT 

 

 

No momento atual, mais que em qualquer outro provocado pelo caos da pandemia do novo 

coronavírus o Covide 19, a educação vem sendo discutida com muito mais frequência. No 

entanto neste momento o desafio é de promover uma reflexão sobre os acontecimentos que o 

país vem passando e diante desse cenário garantir o acesso a um processo justo e equitativo a 

todos os estudantes. Trazendo uma nova proposta de educação que perpasse todos os caminhos 

com atributos acentuados levando em consideração alguns fatores adicionais como raça/etnia, 

cor, gênero, entre outros. O objetivo do presente estudo consiste em analisar os desafios e 

possibilidades de desenvolver um processo educacional justo e igualitário para todos em tempo 

de pandemia, com novos métodos, criando novas formas de se trabalhar metodologias 

condizentes com a realidade atual dos nossos estudantes, trazendo propostas de educação 

remota e assim encontrar subsídios que favoreça o processo de aprendizagem. Diante desse 

enfoque o método utilizado teve como primeiro passo à realização de um diagnóstico através 

de questionários aos pais e professores e estudo bibliográfico, leituras em várias fontes para 

enriquecimento do do assunto abordado. Notou-se parcialmente que muitos alunos não tem um 

ambiente que favoreça seu aprendizado. Conclui-se que o intuito da educação neste momento 
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é desenvolver o senso crítico, a capacidade de ler o mundo, além de despertar e ampliar nesses 

sujeitos habilidades e competências técnicas necessárias à vida em quaisquer circunstâncias. E 

acima de tudo colaborar na formação e emancipação humana diante de tudo o país está 

enfrentando. 

 

Palavras-chave: Educação. Pandemia. Equidade 

ATIVIDADE PARA FACILITAR A INTERDISCIPLINARIDADE E PROMOVER O 

PENSAMENTO CRÍTICO DURANTE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

¹Ismael Kruger Pescke – UFRGS                                                                                        

²Deivid Augusto Dias Bastos - UFRGS 

As tecnologias digitais têm revolucionado a sociedade e provocado mudanças nos hábitos 

culturais, no âmbito social e profissional e, sobretudo, na educação. O ensino mediado por 

ferramentas e tecnologias digitais é uma tendência que dia após dia vem sendo difundido e 

estruturado, majoritariamente em instituições de ensino superior. Entretanto, não era esperada a 

adoção dessa metodologia de ensino de forma quase que obrigatória para o ensino básico, resultado 

da situação crítica de pandemia de Covid-19 e o isolamento social imposto como maneira de evitar 

a disseminação da doença. Assim, o Ensino Remoto Emergencial (ERE) tem sido adotado e traz 

consigo insegurança quanto às formas de lecionar, avaliar e, principalmente, a efetividade da 

construção do conhecimento. Apesar dos obstáculos, é necessário incentivar conteúdos 

interdisciplinares que utilizem recursos virtuais para facilitar a construção de saberes relevantes 

para a formação dos estudantes. Atividades como webquest envolvem pesquisas na internet e 

aproveitam a diversidade de conteúdos disponíveis na web. Uma webquest foi proposta para unir 

o conteúdo digital ao processo pedagógico e fomentar o debate crítico sobre questões ambientais 

e desigualdades sociais. A atividade está descrita nos conteúdos para ensinar ciências e biologia 

do site de educação ambiental Depósito Biológico (https://depositobiologico.weebly.com/ensinar) 

e consiste na busca de coordenadas geográficas na ferramenta online Google Maps e análise crítica 

das situações observadas nas imagens. A proposta é analisar dualidades entre as localidades 

visitadas no mapa e levantar questionamentos sobre o que é observado, como por exemplo: a 

importância e benefícios de áreas verdes (parques e praças) em grandes centros urbanos cercados 

por residências; os limites físicos entre as Unidades de Conservação e as fazendas de monocultura 

próximas, quais as razões para a vegetação ser diferente e quais as implicações ambientais 

envolvidas nisto; quais as causas e possíveis complicações para a distinta coloração de corpos 

hídricos no meio dos centros urbanos; as diferenças entre localidades centrais das suburbanas nas 

https://depositobiologico.weebly.com/ensinar.html
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cidades, o descarte irregular de resíduos (lixo) em algumas regiões das cidades em contrapartidas 

dos altos prédios e ruas limpas em outros locais. A atividade pode ser facilitada neste contexto de 

ERE, visto que os conteúdos já estão sendo promovidos por ferramentas digitais. Este exercício 

serve como ponto de partida para os professores cruzarem os conhecimentos, relacionando os 

conteúdos de diferentes componentes curriculares, como escala, mapas, geometria, biomas, 

ecologia, estudos sociais, história e inclusive português e redação. A interdisciplinaridade facilita 

o método avaliativo ainda mais no período atual. Modernizar as metodologias educacionais é 

essencial e aproximar os alunos das ferramentas digitais é aproximá-los do mundo real. Neste 

exercício, ao fazer uso do visualizador de imagens de satélite, espera-se favorecer as competências 

digitais, a aprendizagem significativa e autonomia na busca pelas informações. Ao promover o 

debate acerca das desigualdade socioeconômicas e da importante situação ambiental, procura-se 

despertar a consciência crítica como exercício de cidadania e a busca por respeito, igualdade, 

sustentabilidade e preservação ambiental, conceitos estes que são essenciais para o 

desenvolvimento sustentável e de perspectivas de futuro da sociedade. 

 

Palavras-chave: Webquest. Atividade pedagógica. Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação. 

 

EQUIDADE: METÓDOS DE ADAPTAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES NO 

APRENDIZADO DURANTE A PANDEMIA. 

 

 

¹Táila Beatriz de Sousa Soares – FACT 

²Bianca Carolina de Sousa Soares – FACT 
 

 

A base da educação escolar é um direito social e de importante cunho no crescimento de uma 

sociedade e suas fases. Onde a mesma por meio da equidade garante que todos possuam acesso 

ao conhecimento e que seja possível se adequar as necessidades da sociedade, oferecendo mais 

para quem precisa de mais. Durante a pandemia isso se ressalta devido a uma grande maioria 

de alunos não possuírem recursos educativos para o acompanhamento do ensino em tempos de 

isolamento social.  O objetivo deste presente trabalho é ressaltar a importância da adoção de 

métodos acessíveis na educação escolar durante o isolamento social devido a pandemia, visto 

que, uma grande parcela de alunos não possui acesso a tecnologias e assim as desigualdades 

permanecem. Materiais e métodos: Foi realizado um levantamento em bases de dados digitais 

sobre acessibilidade e os métodos de ensino de educação no Brasil durante a pandemia. Assim 

foram abrangidos artigos e textos na língua portuguesa. Considerando os termos sobre o tema 
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em questão.  A priori o planejamento do cronograma das atividades pedagógicas baseada na 

necessidade e nível escolar dos alunos é essencial, principalmente aos que tem pouco ou 

nenhum acesso a tecnologias, como conteúdos impressos, aulas transmitidas em rede aberta de 

televisão, uso de livros didáticos e revistas de acordo com a temática da aula, levado em 

consideração a idade do aluno, necessidades especiais, espaço domiciliar, tempo e a conjuntura 

familiar. A interação família-escola assume também um papel importante na adequação desse 

processo, onde a família recebe orientações no decorrer do aprendizado. Conclusão: Contudo, 

esse ajustamento pode ser realizado por meio de um levantamento de quem são esses alunos e 

quais suas limitações e os recursos necessários para cada realidade encontrada, é de suma 

importância a conexão dos profissionais da educação com a vivencia desses alunos que 

possuem ou não acesso à internet, além de garantir o acolhimento desses alunos na volta as 

aulas por meio de grupos de estudos aprofundado e reforço por meio de encontros pedagógicos.  

 

Palavras-chaves: Acessibilidade, educação, equidade.  
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(Os resumos são de inteira responsabilidade de seus autores) 

 

LINHA DE SUBMISSÃO 

Educação Básica Remota: Forma de Amenizar os Estragos ou o Início de Uma Nova 

Educação 
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UMA NOVA METODOLOGIA 

 

¹Gabryele Cirqueira De Novais Arruda - FACT 

 

O presente projeto busca refletir sobre a pandemia e os problemas causados na área educacional, 

muitos são os entraves que precisam mobilizar opiniões e posições dos governos, a fim de 

minimizar esses problemas e traçar novas perspectivas. Com a educação básica, entendida 

como direito público subjetivo e assegurada pela Constituição Federal de 1988, não pode ser 

diferente. No Brasil, muitas redes de ensino têm optado pela modalidade de ensino remoto, 

numa espécie de educação à distância (EaD) improvisado, produzindo materiais às pressas para 

que os alunos possam estudar em suas casas, envolvendo professores na gravação de vídeo-

aulas e transmissões ao vivo em múltiplas plataformas virtuais. Essas ações podem até ser vistas 

com bons olhos pela opinião pública, mas até onde essa variação barateada de EaD pode 

garantir a oferta e a qualidade de cursos que até então eram presenciais?   

 

Palavras-Chave: Pandemia; Direito; Educação. 

 

NEGOCIAÇÕES E REINVENÇÕES NAS RODAS DE CONVERSA ONLINE COM 

ALUNAS E ALUNOS DO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

¹Ana Carla Feijole de Oliveira -  UERJ  

²André Luiz Bernardo Storino - UERJ 

³Rosane Barros dos Santos - UERJ 

 

 

Este artigo é um relato de experiência de professoras e professores que desenvolveram rodas de 

conversa online como meio de aproximação das alunas e alunos do terceiro ano do ensino 

médio, a partir do modelo de educação remota implementada para a continuação do ano letivo 

no período de pandemia da Covid-19 pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro-

SEEDUC. Objetivo foi identificar as reinvenções e negociações que foram realizadas pelo 

grupo para adequar e ressignificar uma prática utilizada presencialmente para o universo da 

Sala de Aula Online. As reuniões organizadas pelas/os das/dos docentes para preparação das 

rodas aconteceram pelo Google Meet, assim como as rodas de conversa. Após a segunda roda, 

a pesquisa para obtenção e construção coletiva dos temas abordados nas rodas seguintes se deu 

pelo Google Formulário. As rodas constituíram momentos de integração do corpo docente entre 

si e com o corpo discente, mostraram-se como espaços de interação e diálogo, principalmente 
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nesse período de isolamento social, contudo se evidenciou a importância de adaptações que o 

ambiente online exige. A experiência se mostrou significativa, mas não se pode prescindir de 

um debate sério, que leve em conta uma capacitação mínima e necessária para que não acarrete 

mais exclusão, uma vez que a pandemia evidenciou uma desigualdade já existente. 

 

Palavras-chave: Pandemia. Novas tecnologias. Rodas de Conversa. 

 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: RESPIRADA PEDAGÓGICA 

Magali Inês Pessini – UFRGS  

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência da formação continuada em serviço 

realizada no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – Campus 

Lages no período de distanciamento social ocasionado pela pandemia de COVID 19. A 

formação ocorreu entre os dias 08 e 10 de junho do corrente ano e teve como chamada 

“RESPIRADA Pedagógica”. A formação se deu via plataforma virtual e contou com 

capacitação, trocas de experiências e momento cultural. Tal atividade foi organizada pela 

Comissão de Ensino do campus. A formação teve como foco central refletir e diferenciar os 

modelos pedagógicos desenvolvidos no momento atual, fazendo relações importantes sobre ele, 

como: Educação a Distância é um processo de ensino e aprendizagem que ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação, atendendo estudantes e profissionais que 

estejam em lugares e tempos diversos. Já o Ensino Híbrido, combina aprendizado online com 

o off-line, espaço presencial com espaço virtual. E, por fim, o Ensino Remoto, que corresponde 

a uma mudança temporária, como a do modelo presencial para um modelo de entrega 

alternativo devido a circunstância de crise, utilizando-se de tecnologias digitais ou outras 

alternativas. Participaram da formação 52 servidores do campus em cada um dos dias, sendo 

em sua grande maioria docentes e servidores da equipe pedagógica do campus. Alguns pontos 

foram destaque nas falas e trocas de experiências, dentre eles: Garantir a equidade digital; 

Fornecer expectativas claras para a equipe e os pais; Estabelecer programação diária; Escolher 

as ferramentas apropriadas e usá-las intensamente; Proporcionar aprendizado consistente; 

Conceber o processo de aprendizado independente; Abordar ferramentas emocionais. Para 

terminar, repercutiu-se a importância das mudanças que surgirão na educação após a pandemia, 

com ênfase na valorização da cultura digital na educação, planejamento de aulas em espaços 

virtuais, valorização e redescoberta do professor e espaço escolar, bem como condições de 

infraestrutura. Desta forma, a formação continuada docente em serviço se faz importante pois, 
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se constitui como processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade 

docente, com o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva que promova aprendizagens 

significativas, e assegure uma educação de qualidade mesmo em meios a cenários não 

planejados. Como encaminhamento, será realizada uma segunda edição da formação no início 

do segundo semestre da instituição. 

Palavras-chave: Formação Continuada. Ensino Remoto. Instituto Federal 

 

EFEITOS DE UM NOVO MODELO EDUCACIONAL 

 
¹Daniela da Silva Araujo - FACT 

²Thaislany Alves da Silva - FACT 
  

 
Visando que educação é de suma importância para todos, o presente trabalho tem como objetivo 

apontar fatores determinantes para suavizar os danos causados pela pandemia do vírus do Covid 

19 no Brasil, pois a própria não pode ser interrompida, entretanto, baseado em estudos 

bibliográficos alguns resultados preliminares apontam que a educação remota é a mais prudente 

optação no momento de crise em que o Brasil se encontra. No momento atual alunos da rede 

básica de ensino privado estão usufruindo de aulas através de mídias sociais, tais como o 

aplicativo “meet”, que permite com que os alunos e professores possam ter uma troca de 

experiência satisfatória, em contrapartida alunos do ensino básico público estão à espera de 

respostas governamentais, pois os mesmo não possuem outras formas de aprendizagens além 

da escola, mediante falta de estruturas financeiras. Destaca- se também os riscos de contágios 

com a volta de aulas presenciais, pois com a volta o risco são iminentes, visto que além das 

aglomerações nas escolas, ainda há possibilidade de propagação no transporte público e vans 

escolares, uma vez que os indivíduos necessitam para locomoção. Além dos problemas citados, 

é relevante destacar o despreparo docente em relação ao ensino a distância, perante ao 

contratempo inesperado. Com o início do segundo semestre é de suma importância uma atenção 

maior dos governantes para com a capacitação do professores. 

 
Palavras-chaves: Educação. Alunos. Problemas. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO MÓVEL VOLTADA À 

EXPERIMENTAÇÃO REMOTA COMO FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO E 

APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO 

 

 

Gustavo Molina Figueiredo 
- UNIP

 

 

  
O uso das tecnologias como ferramenta educativa tem crescido de forma significativa e hoje a 

Informática na Educação é uma das áreas mais fortes da Tecnologia Educacional, já que ela é 

objeto indispensável para quem busca um espaço na sociedade moderna em que vivemos. Ou 

seja, os alunos devem ter acesso à informática nas escolas para que, possam utilizá-la como um 

instrumento de auxílio em seus estudos e aprendizados, pois ela propicia a eles um melhor 

desenvolvimento em sua criatividade e em seu raciocínio, além de proporcionar a criação de 

uma nova relação entre o aluno e o professor. A Experimentação Remota (RE) é uma tecnologia 

que permite que o usuário, mesmo à distância, controle um experimento físico, observando os 

resultados via streaming de vídeo. O mobile learning, também conhecido como m – learning, 

pode ser definido como a utilização didática de dispositivos móveis, como smartphones e 

tablets. O objetivo desse trabalho é desenvolver um aplicativo (app) para celular que por meio 

da experimentação remota auxilie o aprendizado dos alunos que estão cursando o último ano 

do Ensino Médio. Atualmente o celular é um elemento quase que indispensável, pensando nisso 

considerou-se o desenvolvimento de um aplicativo com qual o aluno observa e interage 

determinando valores e aguardando um feedback imediato das experiências realizadas. Através 

do streaming de vídeo, de informações e resultados obtidos é possível conferir a aplicabilidade 

dos conteúdos discutidos em aula. Os alunos que utilizaram o protótipo do aplicativo 

apresentaram um melhor desempenho escolar, pois, tiveram um aumento em sua produtividade. 

Dentro de uma gama de incentivos relacionados à integração das tecnologias na educação, 

percebe-se a necessidade de fornecer diversidade de conteúdo ao estudante de ensino médio, 

dada a extrema importância de instigá-los à participação em sala de aula. Ao integrarmos 

experimentação remota com mobile learning nota-se o enriquecimento das relações entre os 

alunos e os professores, aumentando a produtividade de ensino.  

 

Palavras-chave: Experimentação Remota. Mobile Learning. Aplicativo 
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A ESCOLA INVADINDO A PRAIA DOS ALUNOS 

 

Magno Angelo Kelmer - UFJF  

 

Quem leciona para os pré-adolescentes e/ou adolescentes sabe que convive diariamente com os 

chamados “Nativos digitais”, ou seja, indivíduos destemidos diante dos desafios expostos pelas 

(TICs) Tecnologias da Informação e da Comunicação e experimentam e vivenciam múltiplas 

possibilidades oferecidas por novos aparatos digitais e possuem a capacidade de realizar 

múltiplas tarefas. (Prensky, 2001). O universo desses alunos é pontuado pelo uso da tecnologia 

em suas mais variadas facetas. Há os que dominam e tem acesso a todos os aparelhos que os 

conectam ao ciberespaço e os que, mesmo sem ter acesso, quando o tem, sabem utilizá-lo. 

Todos sem ao menos acessar as páginas de um manual. Objetivos: Compreender a relação entre 

os alunos e o uso das TICs no cotidiano escolar foi o mote dessa investigação. Material e 

métodos: Leciono Geografia na Rede CNEC (Campanha Nacional das Escolas da 

Comunidade), no ensino fundamental II e no ensino médio há 11 anos e como parte do processo 

de avaliação da rede temos um exame intitulado ENEC (Exame Nacional dos Estudantes 

CNEC). Esse exame é aplicado em todos os alunos da rede e é dividido em um simulado 

realizado no segundo trimestre e a aplicação oficial do exame no terceiro trimestre. Em 2017 a 

aplicação do exame foi realizada de forma digital na unidade em que leciono. Na rede cada 

aluno possui seu login e senha para acessar a plataforma digital e navegar por páginas de 

conteúdos, vídeos, games, atividades e avaliações. Ao observar que a aplicação do simulado de 

forma online apresentou grande resistência por parte dos alunos, organizei um questionário com 

quatros questões para aplicar aos alunos após a realização do exame oficial. O universo dessa 

amostra diz respeito à 52 alunos do ensino fundamental II e 84 alunos do ensino médio. 

Resultados: Quando questionados se preferiam realizar o exame de forma impressa ou digital, 

74,3% defenderam a forma impressa e 25,7% a forma digital. Para a pergunta sobre o que mais 

gostam de fazer no computador, 53,7% citaram os jogos online, 25% os vídeos e as músicas e 

21,3% as pesquisas da escola. Para a pergunta direcionada ao uso da internet no seu cotidiano, 

83,8% dos alunos citaram as redes sociais e 16,2% apontaram o uso relacionado a assistir vídeos 

ou ouvir músicas. A última pergunta abordava sobre as tarefas postadas na plataforma online e 

72,8% afirmaram não gostar e 27,2% disseram gostar dessa forma de lidar com as atividades 

escolares. Considerações finais: Ao analisar os dados dessa pesquisa, podemos constatar que a 

maioria dos alunos não gosta de utilizar a área da informática para atributos escolares. O uso 

da internet é para eles um momento de lazer e descontração e utilizar com responsabilidades e 

cobranças escolares não é uma boa prática. O título dessa comunicação foi baseado em uma 
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fala de um aluno do 2º ano do ensino médio, durante a aplicação dos questionários, que disse 

que “escola é escola” e que “lazer é lazer”... “não venham invadir nossa praia”. Essa 

investigação, ainda que incipiente e com uma amostra pequena de alunos, pode nos ajudar a 

entender o atual momento, no qual o uso das TICs tornaram-se tão necessárias em tempos de 

ensino remoto.  

 

Palavras-chave: TICs. Ensino-aprendizagem. Ensino remoto. 

 

 

ATUAÇÃO DO TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS EM TEMPOS DE 

PANDEMIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

                                                                                             ¹Jonas Bento de Godoi – UEOP

               ²Wenis Vargas de Carvalho – UFSC 

O tradutor intérprete de língua de sinais (TILS) da esfera educacional atua em instituições de 

ensino em parceria com o professor regente. Essa relação é imprescindível entre esses 

profissionais a fim de alcançar estratégias que busquem garantir a aprendizagem do aluno surdo. 

No entanto, o presente trabalho tem como objetivo trazer considerações sobre a atuação 

profissional do TILS da língua brasileira de sinais – Libras, em tempos de pandemia na 

educação básica. Para desenvolvimento desta investigativa, aplicou-se a metodologia de 

natureza aplicada exploratória qualitativa, a qual por meio de um questionário, buscou-se 

observar e analisar a satisfação desses profissionais durante esse período. De acordo com Gil 

(2010) o objetivo da pesquisa exploratória é: proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas 

têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. O 

questionário apresentava catorze questões objetivas, considerando que em algumas destas os 

participantes pudessem justificar suas respostas se necessário. Além destas, também continha 

uma questão aberta, de modo que os TILS pudessem expor suas potencialidades e fragilidades 

no desenvolvimento do seu trabalho nesta modalidade. Os dados coletados revelaram a 

insatisfação de muitos profissionais, dentre elas a grande demanda de trabalho de tradução e 

interpretação semanalmente para ser realizado, dificuldades com o manuseio de recursos 

tecnológicos, falta de formações específicas para lidar com diferentes ferramentas e por fim, 

não menos relevante, a falta de retorno das atividades pelas famílias. Sobre esses 

questionamentos, mais precisamente em relação a família, SANTOS (2014), ressalta que, 

quando se pensa em educação, primeiramente são enfatizadas propostas educacionais voltadas 
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para uma educação séria, responsável e com propósitos voltados à participação da família, pois 

sabe-se que por melhor que seja uma escola e por mais preparados que sejam sua equipe 

pedagógica, haverá falhas. Devido a isso é necessário à participação efetiva e constante da 

família no processo de aprendizagem da criança. A partir desse trabalho, concluímos que as 

dificuldades enfrentadas no trabalho remoto dos TILS estão presentes em diferentes quesitos, 

porém observamos que dentre os relatados no questionário o que mais sobressaiu foi a 

participação da família do educando surdo na resolução e retorno das atividades encaminhadas 

por eles, por isso, entendemos que é fundamental a parceria da família com a escola, 

principalmente nesse novo cenário que a educação brasileira está enfrentando. 

Palavras-chave: Tradutor intérprete de Libras; Pandemia; Educação básica. 

 

RESPOSTAS À PANDEMIA: ADAPTAÇÕES E O AUMENTO DA CARGA DE 

TRABALHO DOCENTE 

 

Valdir Lamim-Guedes 

Doutor em Educação (FEUSP). Observatório da Educação na Covid-19 

E-mail: lamimguerdes@gmail.com 

 

A Covid-19 trouxe a necessidade de isolamento social e diversas adaptações por parte das 

escolas e docentes. Identificar a adaptação de escolas e universidades e de seus docentes ao 

ensino durante o isolamento social. Obteve-se os dados entre 25 e 29 de maio de 2020 usando 

um formulário virtual. Foram obtidas 83 respostas. A média de idade dos respondentes foi de 

40,7 anos, sendo a maioria mulheres (62%) residentes no estado de São Paulo (67%). Sobre o 

nível educacional em que lecionam: o maior percentual para ensino superior (33,7%) e o menor 

para educação infantil e ensino fundamental I (29,9%). A maioria dos respondentes atuam em 

escolas públicas (67%) estaduais, municipais ou federais (36,1%, 24,1% e 7,1%, 

respectivamente). Sobre os primeiros 30 dias de isolamento social, 58,4% dos respondentes 

afirmaram que as atividades foram suspensas (férias ou recesso) e 56% que a escola adotou 

ações de ensino remoto on-line. A sobreposição entre as duas respostas deve-se ao fato de a 

escola ter mudado a resposta à pandemia durante o primeiro mês de isolamento. Quando 

perguntados sobre a opção da escola após o primeiro mês de isolamento social, a porcentagem 

de escolas que oferecem ensino on-line aumentou, passando a ser 76,8% das respostas; 23,2% 

continuaram com atividades suspensas e 20,7% passaram a enviar materiais impressos aos 

alunos. Sobre as ações de educação on-line adotadas: plataformas on-line (75%), aulas ao vivo 

(44%), envio de lista de atividades por e-mail ou link para download (39%), envio através de 
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whatsapp (32%), atendimento on-line (plantão; 31%) e gravação de videoaulas (27,6%). A 

partir da concordância ou não com algumas afirmações obtivemos que parte considerável das 

escolas não teve dificuldades em implementar ações pedagógicas com isolamento social (49% 

concordam), 81% dos professores têm acesso pleno à internet, 52% tiveram que produzir novos 

matérias para as situações on-line, 59,5% afirmaram que nunca tiveram experiência como 

docente e 52,4% como aluno EaD antes da pandemia. Sobre se o docente teve dificuldade em 

adaptar sua atividade no ensino presencial para o on-line, 45,8% disse concordar parcialmente 

e 22,9%, concorda plenamente. Sobre a segurança em ministrar aulas ou atividades on-line, as 

respostas foram divididas entre concorda (45,2%) e não concorda (42%). Situação semelhante 

ocorre na afirmação sobre o acesso dos alunos à internet, sendo que 52% afirmaram que eles 

não têm acesso, enquanto 43,9%, que eles têm acesso. Sobre a adaptação dos alunos ao ensino 

on-line, 48,2% não concordam, enquanto 37,3% concordam. Quando questionados sobre o 

aumento da carga de trabalho durante a pandemia, 73,5% concordaram plenamente e 14,5%, 

concordam parcialmente. Isto representa 88% do total dos respondentes, demonstrando que os 

impactos do isolamento social vão além das ações pedagógicas em si, mas representam um 

incremento de atividades a serem realizadas pelos docentes. Estes dados indicam que temos 

uma diversidade de respostas à necessidade de isolamento social, com extensa adoção de 

alguma solução digital e com o aumento da carga de trabalho docente. 

 

Palavras-chave: Trabalho Docente. Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. 

Ensino Remoto. 

 

 

EDUCAÇÃO EM MEIO Á UMA PANDEMIA MUNDIAL 

 
¹Tatiane da Silva Santos - FACT 

²Daniela da Silva Araujo - FACT 

 

 

Em virtude do cenário atual causado pela disseminação exponencial da crise pandêmica do 

Coronavírus que tomou conta do mundo, os países mais afetados pelo Covid-19 decretaram o 

fechamento de diversos setores econômicos, incluindo escolas, estabelecendo também o 

isolamento social. Sendo assim, no Brasil muitas redes de ensino privados têm optado pela 

modalidade de ensino remoto numa espécie de educação à distância (EaD). Dessa maneira fica 

o seguinte questionamento: Há alguma forma de amenizar os estragos ou é o início de uma nova 

educação? Tencionamos pesquisar algumas alternativas que veem sendo apresentadas por 

professores e pesquisadores que pugnam por uma educação de qualidade, algumas formas de 
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amenizar os estragos, tais como: Atividades complementares nos finais de semana, término do 

ano letivo no ano seguinte a pandemia, aumento da carga horária onde for possível e atividades 

extraclasse, entre outras optações pois ainda são fundamentos preliminares. Foi realizado uma 

análise qualitativa a partir de dados fornecidos pelo ministério da educação (MEC). A pesquisa 

apontou que a educação brasileira não estava preparada para essa repentina mudança. Assim 

configura-se como um desafio para os professores pois estavam habituados a ministrar suas 

aulas de forma presencial tiveram que se reinventar e encontrar maneiras divertidas e atraentes 

para chamar atenção de seus alunos, assim também são os estudantes que tiveram que se adaptar 

e encontrar a maneira que se sente melhor para abstrair o conhecimento. 

 

Palavras chave: Educação. Professores. Aulas. 

 

 

CURSINHOS PRÉ-VESTIBULARES GRATUITOS PÓS-PANDEMIA: UM NOVO 

PARÂMETRO DE SE EDUCAR. 

 

 

¹Pyetra Caroline Ferraz Silva - UFMT  

²Murilo Alves Muniz - UFMT 

 

Anterior a contemporaneidade do COVID-19, já existiam alguns poucos cursinhos pré-

vestibulares gratuitos. Com o vírus, tais cursinhos tiveram que adaptar-se a uma nova realidade 

com a introdução de aulas e atividades à distância. Em detrimento disso, novas realidades 

educacionais vieram à tona, e assim, por meio das novas plataformas de ensino, usadas para a 

transposição das barreiras existentes, soluções inovadoras surgiram para somar na educação. O 

uso de tais plataformas tende a se perpetuar para além da pandemia, criando métodos 

educacionais diferenciados, cujo nível de abrangência de pessoas contempladas com os 

conteúdos ministrados pelos cursinhos serão proporcionalmente maiores, sendo, portanto, uma 

realidade bem-vinda. A importância dos cursinhos pré-vestibulares gratuitos surge em 

detrimento de uma educação deficitária, que revela o descumprimento por parte do poder 

público dos preceitos constitucionais do direito à educação previsto no art. 6º e art. 205 da Carta 

Magna. A pesquisa evidenciará as benesses advindas do ensino à distância no que se refere aos 

cursinhos pré-vestibular gratuitos. A implantação de tecnologias na educação preparatória 

somará benefícios para além da pandemia, haja vista que, permitirão uma abrangência maior 

do público contemplado pelo conteúdo ministrado em tais instituições. É evidente que em 

determinado momento as aulas presenciais retornarão, mas com elas, acompanharão as novas 

tecnologias, configurando o início de uma nova forma de se educar, consistente tanto na prática 
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física, quanto na virtual, não retrocedendo ao modelo anterior vigente, mas aprimorando-se a 

cada dia e a cada novo desafio implantado. A metodologia a ser empregada na presente pesquisa 

se dará pelo método hipotético-dedutivo por meio dos procedimentos teóricos e qualitativos, 

consistente na pesquisa de obras, estatísticas, leis, artigos de periódicos e documentos 

eletrônicos que tratam do tema, fundamentado na legislação constitucional pátria. O resultado 

pretendido é o de que, por meio dessa nova forma de se educar, consiga-se suprir ainda mais o 

déficit preexistente na educação básica oriundo do baixo comprometimento do poder público 

em subsidiar uma educação de qualidade nos moldes constitucionais abordados nos arts. 6º e 

205 da Constituição Federal. Conclui-se que, a realidade educacional encarada em tempos de 

COVID-19, tende a perpetuar-se para além do término da pandemia no que se refere ao ensino 

por meio dos cursinhos pré-vestibulares gratuitos, não retrocedendo-se ao modelo educacional 

anterior, mas sempre se aprimorando para novos jeitos de se educar, contornando, na medida 

do possível, os problemas educacionais preexistentes a pandemia.  

 

Palavras-chave: Educação. Cursinhos Pré-Vestibular Gratuitos. Tecnologias. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DE SE DEBATER REFORMA AGRÁRIA NA UNIVERSIDADE 

ATRAVÉS DAS ACCS 

 

¹Clara Lua Oliveira Sena - UFBA 

²Vivian Gabriele de Brito Carneiro - UFBA 

 

 

Este trabalho pauta a necessidade de uma práxis consistente e transformadora construída entre 

as Universidades e a Sociedade. O debate se baseia nas experiências realizadas através de uma 

matéria da Ação Curricular em Comunidade e Sociedade (ACCS), projeto de extensão da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). A ACCS que se fundamenta tal projeto é: Ação 

Interdisciplinar em Áreas de Reforma Agrária. Objetivos: Afirmar na universidade a 

importância e a relevância social dos debates construídos pela matéria para a construção de um 

país amplamente democrático. Além disso, a pesquisa em torno desse tema aprofunda as 

funções sociais relacionadas ao indivíduo, subvertendo a narrativa imposta e trazendo à tona 

um conhecimento historicamente negado. Visa então, formar sujeitos históricos à frente da 

construção social, que assumam o papel de sujeitos construtores e reconstrutores do mundo. 

Metodologia: Durante o semestre os encontros em sala de aula fundamentaram as bases para 

uma ampliação da capacidade teórica do alunado, enquanto preparava-os para as descidas a 

campo. Abordaram-se as questões agrárias e agrícolas, colocando em xeque temas 
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aprofundados, debates sociais e palestras, construindo uma relação entre a infraestrutura - 

produção/base - e a superestrutura - Estado/instituições… - formando uma concepção 

materialista-histórica e dialética acerca dos processos sociais. Além das oficinas desenvolvidas 

dentro da perspectiva da educação popular no Assentamento Recanto da Paz, que faz parte do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), onde ocorrerá a concretização e 

validação dos conhecimentos absorvidos na Universidade. Durante o semestre foram 

desenvolvidos alguns materiais - relatórios/artigos - sendo eles o resultado da ampliação teórica 

dos participantes da ACCS. Concomitantemente haviam as descidas recorrentes para realização 

do trabalho de base no Assentamento do MST, onde foram desenvolvidas oficinas na 

perspectiva da educação popular em torno do setor de produção e de educação. Por fim, foi 

realizada a VI Jornada Universitária em Defesa Pela Reforma Agrária (JURA), onde se 

construiu na Universidade diversos espaços para debater temas que se destrincham da luta pela 

terra e pela Reforma Agrária. Considerações Finais: Vivemos uma disputa de projeto histórico. 

Se de um lado pertence o interesse da burguesia, que dialoga com o pensamento colonial, e com 

a apropriação mercadológica da terra, do outro - o que pautamos aqui - existe o interesse da 

classe trabalhadora, pautado no pensamento decolonial, que discute o valor simbólico da terra: 

ela como referência da existência destas pessoas. Além de valorar a magnitude da alimentação 

agroecológica para saúde e ratificar a fundamental importância desse debate, que subverte a 

noção eurocêntrica universitária, esse relato nos faz questionar o nosso papel na universidade, 

amplificando nossas visões de mundo para garantirmos que estamos nos formando e 

construindo uma responsabilidade social, usando nosso conhecimento como instrumento de 

luta. 

 

Palavras chave: Educação Popular. Reforma Agrária. Universidade Pública. 

 

 

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: ENSINO REMOTO E OS DESAFIOS 

PARA O INICIO DE UMA NOVA EDUCAÇÃO  
 

 

¹Seila Sousa dos Santos Ferreira - UFT  

²Madalena Varzinha Ferreira Melo Costa - UFT 

 

As atuais mudanças na educação brasileira provocadas pela pandemia do novo coronavírus, o 

COVID-19, requer de cada gestor e de suas equipes encontrar alternativas para diminuir os 

prejuízos causados pela suspensão temporária das aulas. Esse trabalho teve como objetivo 

descrever o plano de retomada das aulas da rede municipal de Miracema do Tocantins, 
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suspensas em razão do avanço do COVID-19. Em razão da inviabilidade imediata da ampliação 

de espaço e reestruturação tecnológica da rede, diferentes ideias serão colocadas em práticas 

através de aulas remotas. O método utilizado foi um diagnóstico através de questionários 

aplicados às famílias e aos professores. Posteriormente foram analisados observando cada 

realidade, fazendo com que todos entendam o que o País está vivendo para dar novos rumos à 

educação e também procurando saber se de fato os alunos estarão mesmo envolvidos nesta 

proposta de retorno. Notou-se com o estudo um resultado parcialmente, que o desafio atual é 

conseguir construir o conhecimento em crianças utilizando a própria rotina de suas casas, tendo 

em vista que a grande maioria não tem um ambiente adequado à aprendizagem. Conclui-se que 

o projeto visa trabalhar um ensino remoto e este pode sim ser um início de uma nova educação 

para todos os estudantes e que a educação aconteça em diversos  espaços pedagógicos podendo 

ser alinhados ao saber inovador e a produção de novos conhecimentos. 

 

Palavras-chave: Educação Básica. Ensino remoto. Pandemia. 

 

 

O MOODLE COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA 

 

¹Natanael Vieira - UEMA 

 

Mediante o atual cenário mundial nota-se a proliferação exagerada da COVID-19, pandemia 

que modificou as vidas sociais de várias pessoas, fez surgir novas ideias, e novas ações, mas 

também prejudicou e matou inúmeras pessoas. Ademais, esse acontecimento trouxe consigo a 

paralisação de vários setores da sociedade, e dentre eles, a educação. Por esse meio, percebe-se 

o uso do Moodle para a reiniciação das aulas, porém numa nova vertente da educação, o ensino 

remoto. Nesse sentido, esta pesquisa objetivou-se analisar o papel do Moodle como  influência 

de repasse de conhecimento e refletir sobre as relevância do ensino remoto, mas levando em 

consideração os diversos aspectos sociais dos alunos brasileiros. Para obter um bom resultado, 

este estudo fez uso da pesquisa bibliográfica, onde colheu informações de artigos, livros, sites 

e outros. Por fim, a referida indagação concluiu que o ensino remoto é uma das melhores 

alternativas para reativar as aulas nesse atual momento, mas que em algumas situações há 

alunos sem acesso a internet. Ademais, notou-se que o Moodle é uma ferramenta que desde o 

seu surgimento possuiu o pensamento de facilitar o acesso aos seus usuários, e através desse 

meio consegue influenciar de modo relevante na aprendizagem e assimilação de 

conhecimentos, lembrando assim da famosa frase de Nelson Mandela, onde cita que "A 

educação é a maior arma para mudar o mundo" é necessário que busquem novas medidas para 
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continuar a proliferar o conhecimento dentro do contexto escolar. E por esse viés, esse 

mecanismo tecnológico passou a exercer uma função primordial para com o ensino das escolas, 

faculdades  e universidades  públicas e privadas. 

 

Palavras-chave: Pandemia. Ensino Remoto. Moodle. 

 

 

   A IMPORTÂNCIA DO MODELO ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

¹Nicoli Peroza Ramos – ULBRA 

 ²Bruna Agliardi Verastegui – ULBRA 

 

Em meio a pandemia, têm-se buscado formas de resolver e amenizar os danos causados pelo 

isolamento social. O ambiente educacional tem passado por diversos embates e o ensino na 

modalidade à distância tem recebido ênfase, principalmente, por não demonstrar problemas 

com relação a educação nesse período. Isso porque, com acesso a internet é possível estudar de 

casa e driblar essa barreira social. A partir disso, muitas são as discussões em torno dessa 

migração do ambiente educacional, especificamente a educação básica, para o espaço virtual. 

As alegações são que a escola precisa se reformular, devido aos avanços tecnológicos, o amplo 

acesso a internet, a comodidade de estudar em casa, como também algo economicamente viável 

pela redução de espaços físicos, por exemplo. Dito isso, nosso objetivo é apontar a importância 

do modelo escolar, as características e modo de funcionamento, na formação e constituição dos 

sujeitos. Para isso, realizamos uma revisão bibliográfica sobre escola e democracia a partir de 

Arendt (1961), Narodowski (2001) e Masschelein (2014). A escola é a instituição que se 

interpõe na transição da família para o mundo, entre o novo e o velho, crianças e adultos 

(ARENDT, 1961). Ela também oferece “tempo livre”, diferentemente do tempo para a família 

e sociedade, é um tempo e espaço onde o sujeito pode sair de ambientes já conhecidos para se 

superar e renovar para o mundo, independente de seus antecedentes (MASSCHELEIN, 2014). 

Segundo Comenius, a escola deve ser um lugar onde se ensina tudo a todos, independente do 

gênero, idade e classe social (NARODOWSKI, 2001). Nesse sentido, não se trata apenas de 

uma mudança do espaço físico para o virtual e/ou dos modos de ensinar, mas de todo o processo 

educacional e social que perpassa a escola e constitui os sujeitos que a compõe. O modelo 

escolar possibilita que os estudantes excedam “a ordem social (econômica e política) e suas 

posições (desiguais) associadas” (MASSCHELEIN, 2014, p.15) e a migração do espaço escolar 

para o ambiente online retira, de certa forma, uma parte da responsabilidade do Estado e incube 

a família a tarefa de adquirir dispositivos e acesso as tecnologias online para circular na 
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educação básica. Além disso, ela seleciona os sujeitos com nível econômico mais elevado, uma 

vez que, hoje os as escolas particulares permanecem com suas aulas virtuais, enquanto a escola 

pública tem suas aulas canceladas devido a pandemia. Em outras palavras, o que ocorre é uma 

exclusão dos sujeitos em vulnerabilidade econômica e que não possui domínio sobre esses 

recursos. Desse modo, a educação básica remota está sendo utilizada como forma de amenizar 

os danos causados pelo isolamento social na rede pública, em detrimento da rede particular que 

segue com suas atividades ativamente. A escola precisa se atualizar e modificar, a partir das 

mudanças sociais e tecnológicas do nosso mundo. Precisamos repensar o espaço escolar, modos 

de ensino e aprendizagem, quadro docente, mas antes disso, precisamos considerar todo o 

conjunto que faz a escola ser escola e que a difere de outros ambientes educacionais para uma 

mudança justa e efetiva. 

 

Palavras-chave: Escola. Educação remota. Ensino na pandemia. 

 

 

ENSINO NÃO PRESENCIAL VERSUS ENSINO A DISTÂNCIA: IMPLICAÇÕES 

PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO FUNDAMENTAL PÚBLICO 

DURANTE A PANDEMIA 

 
¹Bruna Agliardi Verastegui - ULBRA                                                                                       

²Nicoli Peroza Ramos – ULBRA 

 
 

Devido a pandemia do Coronavírus, as instituições escolares precisaram suspender suas 

atividades presenciais, visto que os espaços físicos das escolas não comportam tantas pessoas 

sem gerar aglomerações, fator que auxilia o vírus a circular mais facilmente. Dessa forma, o 

meio para que os vínculos entre escola, alunos e comunidade escolar não fossem rompidos, 

instituiu, no Ensino Fundamental, o ensino não presencial. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (1996) preconiza que este nível de ensino deve ser, obrigatoriamente, presencial, 

enquanto o ensino a distância só poderá fazer-se útil como complementação e/ou em situações 

de emergência. Certamente, a situação pandêmica atual se encaixa neste último fator; mesmo 

assim, a modalidade a distância projetada pelas Secretarias de Educação atualmente não é 

similar ao EaD instituído no Ensino Superior, já que a maioria das escolas municipais e 

estaduais públicas não possuem plataformas de ensino digitais, além de os docentes não 

possuírem formação adequada para trabalharem em plataformas digitais tão rapidamente. Por 

conta dessas questões, o ensino não presencial para essa parcela de alunos foi adaptado por 

conta da situação emergencial a qual assolou todo o país. Dito isso, este estudo pretende 

investigar as diferenças entre o ensino a distância já instituído nas instituições de Ensino 
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Superior e o ensino não presencial adaptado para as instituições de Ensino Fundamental; 

ademais, busca-se analisar de que forma o ensino não presencial projetado está promovendo, 

ou não, a inclusão dos discentes. Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa de 

referências bibliográficas em legislações educacionais vigentes, artigos, livros e notícias. 

Utiliza-se como referencial teórico a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996); a Medida 

Provisória n° 934/2020, que estabeleceu normas acerca do ano letivo da Educação Básica 

durante a situação emergencial; Vianna (2019), que versa sobre o conteudísimo no modelo EaD 

e Araújo (2017), que investiga a exclusão digital e o uso das tecnologias como ferramentas 

educacionais. Pode-se concluir que, apesar de circular um discurso de que o Ensino EaD e o 

Ensino não presencial são iguais, a prática está longe de ser similar nesses dois âmbitos, visto 

que as secretarias de educação e professores precisam adaptar suas atividades a partir da 

realidade dos alunos, em que muitos não possuem acesso à internet e a equipamentos 

tecnológicos tão facilmente, diferente de quem está no Ensino Superior e decide realizar uma 

formação a distância, por exemplo. É importante ressaltar que a prática pedagógica configura-

se como diversa entre estados e municípios do Brasil, visto que, dada a rapidez dos últimos 

acontecimentos, a maioria dos governos não possui estrutura suficiente para estabelecer um 

plano unificado de ensino não presencial para a educação básica, fazendo com que cada 

entidade tente encontrar a melhor maneira de cumprir suas demandas educacionais. 

 
Palavras-chave: Ensino não presencial. Ensino EaD. Práticas pedagógicas. 

 

 

A PRÁTICA DO ENSINO HIBRIDO:  SALA DE AULA INVERTIDA EM TEMPOS 

DE PANDEMIA. 

 

                                              ¹Maria Beatrice Rodrigues Leite – SEDUC/TO                                            

²Maykon Dhonnes de Oliveira Cardoso – SEDUC/TO                                              

 

O presente trabalho possui como objetivo refletir sobre o processo educacional pautado na 

construção do conhecimento crítico reflexivo dos estudantes no período de pandemia da covid-

19. Neste momento de pandemia onde de repente a sociedade paralisou se é necessário repensar 

e reinventar um novo modelo de educação. Assim, buscou se analisas o método hibrido focado 

na sala de aula invertida como alternativa de ensino onde o discente se torna protagonista do 

processo ensino-aprendizagem desenvolvendo a autonomia; sendo que uma metodologia que 

se propicia num ambiente interativo e colaborativo de aprendizagem baseado na construção do 

pensamento critico sendo considerada um elo entre o presencial e o virtual. Na educação básica 

é necessário a participação e conscientização ativa da família pois ela será importante na 

execução desta metodologia. Para tanto observou-se o meio escolar e sua forma de organizar 

aulas presenciais e de forma escalonada contemplando a todos os discentes e garantindo a 
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construção da aprendizagem.  Este método passa pelo procedimento assíncrono, síncrono e o 

pós-síncrono, envolvendo família, aluno e professor. Adotar as ferramentas tecnológicas e o 

ensino assincrônico, que caracterizam a sala de aula invertida, com uma abordagem voltada 

para os alunos, para decidir o que lecionar, tende a criar um ambiente estimulante para a 

curiosidade. Não se precisa mais perder tempo reapresentando conceitos já bem conhecidos, 

que apenas devem ser relembrados, nem usar o valioso tempo em sala de aula para transmitir 

novo conteúdo (BERGMANN; SAMS, p. 45).A descoberta da aprendizagem invertida 

desempenha um papel importante na criação de oportunidades para interação entre professor e 

alunos, estimulando, dialogando, promovendo  a criatividade a reflexão e o pensamento critico. 
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A GEOGRAFIA VIRTUAL EM TEMPOS DE PANDEMIA: USO DE 

PLATAFORMAS ONLINE NAS AULAS DE GEOGRAFIA 

 

¹José Jadson dos Santos Silva 

 

Este trabalho procura refletir sobre a atuação de professores de Geografia na educação básica 

em escolas da cidade de Santa Cruz na região do Trairi no Rio Grande do Norte, observando as 

metodologias usadas por professores durante o período da pandemia da CIVID-19. b) Objetivo: 

Este trabalho tem por objetivo geral: analisar o uso de metodologias e de práticas docentes no 

período da pandemia em escola públicas; por objetivos específicos, refletir sobre as 

metodologias usadas por professores de Geografia nas aulas remotas; compreender a 

importância dessas metodologias para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e destacar 

práticas exitosas e de ferramentas que apresentam significativa contribuição. c) Metodologia: 

foi usada uma pesquisa bibliográfica, como os PCN’s (1998); BRASIL, (1998) e MERCADO, 

2006) e a aplicação de um formulário para os professores, utilizou-se o método relato de 

experiência. d) Resultados (parciais), observa-se que os cincos professorem de Geografia da 

rede privada de ensino da cidade, estão usando as plataformas digitais para lecionar suas 

disciplinas de forma virtual, todos os cinco utilizam o Google Meet, destaca-se que os mesmos 

fazem uso do Google formulário para os alunos responderem questões, o Google Classroom 

para guardar arquivos e as atividades, nesse ultimo é feita toda a organização da disciplina. Já 

os três professores de Geografia  da rede municipal de ensino, estão mandando para os alunos 

atividades impressas ou atividade virtuais, as atividades impressas são para os alunos que não 

possui internet em casa ou aparelho celular, as atividades virtuais, são disponibilizadas em 

grupo de whatsapp da turma, onde os alunos respondem as atividades e mandam para os 

professores fotografias das atividades respondidas para os professores, todas essas atividades 
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são registradas pela coordenação pedagógica e ou direção das escolas, os três professores 

afirmam que essas atividades não garantem a real aprendizagem dos alunos, pois acabam 

tornando-se chatas e sem participação. Observa-se claramente, a abismo desigual existente 

entre os sistemas de ensino, realidades distintas e sem grandes mudanças. De acordo com 

Mercado (2006, p.1) “as novas tecnologias criam chances de reformular as relações entre alunos 

e professores [...]  ao revolucionar processos e metodologias de aprendizagem, permitindo à 

escola a um novo diálogo com os indivíduos e com o mundo”.  Para os PCNs 1998 (p.136) “Ao 

mesmo tempo em que a tecnologia contribui para aproximar as diferentes culturas, [...] o acesso 

ao mundo da tecnologia e informação ainda é restrito a uma parcela da população planetária”. 

e) Considerações finais (infinitas possibilidades): compreende-se que o cenário atual, demanda 

novas urgências para a sala de aula, como o uso de novas ferramentas, mas sabe-se que existe 

uma desigualdade no sistema de ensino imposta pelo modelo de desenvolvimento do sistema 

capitalista, fazendo que as escolas públicas não tinha condição de acesso a essas ferramentas, 

enquanto, que as escolas privadas apresentem tais condições.   

 

Palavras-chave: Geografia. Pandemia. Aulas remotas. 
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CONCLUSÃO E FECHAMENTO DOS TRABALHOS 

 

É com grande satisfação que após dois dias de diversos debates sobre o processo de 

efetivação do direito à educação neste periodo de pandemia da covid-19 que o Congresso de 

Educação Digital da Faculdade de Colinas do Tocantins sente-se feliz em contribuir 

intelectualmente para a construção de uma sociedade justa e solidaria.   

 Neste sentido, agradecemos a todos os palestrantes, congressitas de todos os estados 

brasileiros e tambem a Faculdade de Colinas do Tocantins – UNIESP pela iniciativa de efetivar 

ações que agreguem valores a nossa sociedade. 

 

25 de Agosto de 2020, 

Colinas do Tocantins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


