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1 INTRODUÇÃO 

Criar e, nesse caso também ministrar, um produto como culminância da 

dissertação e trajetória do mestrado profissional em educação é um momento de 

alegria e satisfação. Pois, além de compartilhar conhecimentos adquiridos ao longo 

dos dois anos de curso, novamente pude aprender com as trocas.  

Entre pensamentos e questionamentos, optamos, minha orientadora e eu 

para que houvesse a partilha dos conhecimentos produzidos através de formações 

permanentes. De antemão deixo aqui o meu agradecimento pelas experiências e 

trocas nas formações que agregaram muito na Karine pessoa, como também, na 

Karine profissional. Gratidão. 

Como primeiras experiências, pude proporcionar um momento de formação 

permanente para os professores de Santo Antônio das Missões/RS assim como um 

momento de formação inicial para os pibidianos do curso de Pedagogia de São Luís 

Gonzaga. Esses encontros geraram as primeiras reflexões do conteúdo da minha 

dissertação e inspirações para novas experiências com docentes. Como meio de 

registrar essas primeiras impressões, escrevi um resumo expandido para o V 

Seminário Internacional e XI Seminário Estadual de Educação: pedagogias em 

diálogo da UERGS de Cruz Alta. Escolhi compartilhar esta escrita através do 

capítulo 3,que denominei de “ensaios de formações: construindo experiências”. 

Entretanto, não parei nesses dois momentos. Em conversa com minha 

orientadora optamos em organizar um curso de extensão que recebeu a 

denominação de “Formação permanente de professores: saberes e fazeres da 

docência em tempos da pandemia do Covid-19”. Inicialmente o público alvo seriam 

os professores do município de São Luiz Gonzaga/RS. Porém, após divulgação da 

conta do instagram da Pró-Reitoria de extensão da UERGS, ocorreram diversas 

inscrições de outras cidades do Rio Grande do Sul e também de outros estados 

brasileiros. Nos encontros onlines síncronos, além de abrir a sala via Google MEET 

e coordenar os momentos, em dois dias conduzi temáticas referentes aos 

conhecimentos oportunizados pela minha dissertação. Com mais detalhes, convido a 

todos que acompanhem o capítulo 2 denominado “metodologia” onde explico com 

detalhes como foi planejado e conduzido o curso de extensão.  

Mas por que um produto de formação permanente? Marinho (2012) destaca 

que o conhecimento é algo contínuo que percorre toda a vida como algo sempre 
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inacabado. Não seria diferente com o conhecimento dos professores. Mas a autora 

enfatiza que não se trata de uma reciclagem, e sim, de um contínuo 

desenvolvimento profissional ao longo do estar docente. Podemos observar na fala 

da mesma quando diz: “Já a formação contínua é a que permite ao professor uma 

constante constituição docente, sendo responsável por desenvolver suas 

competências pedagógicas” (p.19). 

Partindo desse pensamento de agregar ainda mais nas trajetórias dos 

professores, a partir dos anseios trazidos por eles e também dos conhecimentos 

adquiridos durante o mestrado, propus os seguintes temas para os encontros de 

formação: “Ludicidade na Educação Infantil: Histórias e Movimento” e “Vivências 

online síncronas e assíncronas: reflexões”.  

Referente ao primeiro tema, Camargo e Finck (2013) apontam como 

necessário durante a formação dos professores a reflexão sobre o brincar da criança 

pequena, valorizando o conhecimento do corpo e dos seus movimentos. Ainda, 

discorrem sobre a importância de ir além do pensamento ultrapassado dos corpos 

disciplinados: “Que possamos constituir profissionais capazes de superar a 

docilização e o disciplinamento a que os corpos foram submetidos ao longo da 

história, dentro e fora da escola” (p.11).  

Também, a própria BNCC, quando descreve o campo de experiências “Corpo, 

gestos e movimento”, enfatiza a importância da ludicidade e do movimento na 

Educação Infantil. Podemos perceber isso no trecho: “Assim, a instituição escolar 

precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre 

animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um 

amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo [...]” 

(Brasil, 2017, p.). Da mesma forma, na descrição do campo de experiências “Escuta, 

fala, pensamento e imaginação” a literatura infantil recebe destaque onde o estímulo 

à imaginação, termo ligado a ludicidade, também aparece: “As experiências com a 

literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, 

contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação 

e da ampliação do conhecimento de mundo” (Brasil, 2017, p.). 

Já referente às vivências síncronas e assíncronas, durante o período 

pandêmico, se tornaram necessidades reais de conhecimento dos docentes.  

Camargo e Finck (2013) destacam que “a formação que prima pela relevância social 

precisa estar atenta às necessidades reais [...]” (p.11).  Com destaque ainda para as 
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necessidades reais, Santos e Karwoski (2018) discorrem sobre formar observando 

as necessidades atuais junto às escolas, onde exemplificam as tecnologias e a 

alteração no cotidiano educacional. Reiteram que não bastam os equipamentos 

tecnológicos sem que os docentes estejam preparados para uma utilização 

multimodal.  

A autora Rosa (2020) também escreve sobre o período da pandemia do 

Covid-19 destacando que as Tecnologias de Informação e Comunicação em 

ambiente escolar voltaram à cena com grande peso e discussão para o ensino e 

aprendizagem. E mais, ainda frisa: “A oferta de uma educação mediada pela 

tecnologia sempre enfrentou barreiras, principalmente pautadas na desinformação e 

falta de preparo dos docentes” (p.1). E é pensando em auxiliar nessa dificuldade, 

através de trocas com o grande grupo, que esse encontro da formação se justifica.   

A seguir, apresento o capítulo dois deste produto educacional, o qual nomeei 

de “ensaio de formações: construindo experiências”. Nele, o leitor poderá 

acompanhar os primeiros passos vivenciados referente a divulgação dos 

conhecimentos adquiridos no mestrado profissional de educação da UERGS.  

Já o terceiro capítulo, intitulado Metodologia, descreve o processo de 

construção do curso de extensão “Formação permanente de professores: saberes e 

fazeres da docência em tempos da pandemia do Covid-19”. As inscrições, 

divulgação, cronograma e divisão de encontros e temas. Também, referente aos 

encontros mediados por mim, trago o perfil de formação e gênero dos participantes 

presentes.  

Na sequência, o capítulo apresentado recebe o nome de “Curso de extensão: 

descrição das duas formações mediadas pela autora”. Com caráter de situar o leitor 

do que ocorreram nos dois momentos, apresento de forma detalhada as propostas 

compartilhadas nos encontros.  

O capítulo cinco vem para discorrer sobre os “Resultados e discussões” 

abordando as falas dos participantes dos dois encontros mediados por mim e seus 

principais pontos citados.  

Por fim, o capítulo seis apresenta as conclusões a partir das percepções das 

discussões do capítulo anterior.   
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2 ENSAIOS DE FORMAÇÕES: CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS 

Esse resumo expandido foi construído a partir das primeiras experiências de 

divulgação das aprendizagens que a dissertação e o próprio decorrer do trajeto do 

mestrado acadêmico em educação me oportunizaram.  A partir dessas primeiras 

vivências, construí este capítulo que foi apresentado e publicado nos anais do 

evento V Seminário Internacional e XI Seminário Estadual de Educação: pedagogias 

em diálogo, da UERGS de Cruz Alta. O evento em questão ocorreu de 17 a 20 de 

maio de 2021 e nos anais e apresentação este resumo se identifica pelo título 

“Práticas Pedagógicas em período pandêmico: campo de experiências corpo, gestos 

e movimento e a literatura infantil”.  

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho surge da necessidade de trocas de experiências entre os 

profissionais da educação uma vez que o período pandêmico retira todos os 

docentes de suas zonas de conforto. Não que outrora em tempos sem COVID-19 

não fosse necessário, porém atualmente os docentes buscam com maior frequência 

auxílio para essa nova fase de ensino remoto. Há tempos já ouvíamos e 

engatinhamos com os meios tecnológicos nas salas de aula. Porém, essa pausa e 

inversão de espaços nas trocas de conhecimento foi um choque aos docentes. A 

formação profissional inicial dos professores os prepararam para lecionarem de 

forma presencial. Logo, a atual situação carrega consigo diversos desafios para os 

docentes uma vez que precisam reinventar suas práticas para o meio remoto. Dentre 

os desafios, desenvolver vivências seguindo os eixos estruturantes “interações” e 

“brincadeiras” das práticas pedagógicas para a Educação Infantil, a distância, 

utilizando meios digitais. Além, de conseguir garantir momentos de práticas 

corporais de movimento estando as crianças dentro de suas casas. 

Com isso, a partir das adaptações necessárias para essa nova era de 

educação 4.0, oportunizei momentos de movimentos inspirados em literaturas 

infantis para minha turma de Faixa Etária 5 de forma remota. Essa minha prática foi 

transformada em pesquisa-ação resultando em minha dissertação do Mestrado 

Profissional em Educação da UERGS campus Litoral Norte. E, uma vez que a 

dissertação necessita de um produto, nada mais justo do que compartilhar essas 
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vivências de bons resultados para os demais docentes que se encontram nessa 

situação do ensino a distância. Foram ministradas explanações como formação 

permanente para professores de Santo Antônio das Missões (RS) e como formação 

inicial para alunos do PIBID de Pedagogia da UERGS de São Luiz Gonzaga (RS) e 

suas professoras supervisoras. 

A partir da fala de TARDIF (2002, p.14): “o saber dos professores não é um 

conjunto de conteúdos cognitivos definidos de uma vez por todas, mas um processo 

em construção ao longo de uma carreira profissional [...]” destaco que as formações 

foram realizadas não como uma receita de bolo com algo fechado e sem 

possibilidades de modificações. E sim como inspiração para que a partir do fio 

condutor “movimento e literatura infantil” os docentes pudessem visualizar novos 

caminhos para construírem suas práticas pedagógicas. 

 

2.2 METODOLOGIA  

 

Este estudo é de cunho qualitativo desenvolvido através de pesquisa-ação. É 

resultado do produto da dissertação de Mestrado onde ocorreram intervenções de 

unidades didáticas em cursos de formação inicial e permanente. Imbernón (2019, 

p.47) destaca que “A formação será legítima então quando contribuir para o 

desenvolvimento profissional do professor no âmbito de trabalho e de melhoria das 

aprendizagens profissionais”. E com esse intuito, seguindo o que nos traz o autor, 

chegou-se ao objetivo de compartilhar possibilidades de práticas pedagógicas para o 

período pandêmico de corpo, gestos e movimento vinculadas à literatura infantil. E 

com isso colaborar para uma prática profissional de qualidade dos professores 

instigando novas crenças e conhecimentos. 

O encontro de formação permanente ocorreu com um grupo de 10 

professores que atuam na Educação Infantil no município de Santo Antônio das 

Missões/RS, na plataforma digital do Google MEET, com duração de duas horas. Já 

o encontro de formação inicial ocorreu com os 30 bolsistas e 3 professoras 

supervisoras do Programa Institucional de Iniciação à Docência/PIBID/UERGS, 

núcleo Pedagogia da Unidade em São Luiz Gonzaga, também pela plataforma digital 

do Google MEET, com duração de duas horas. 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Buscou-se durante as formações destacar as percepções e vivências que 

foram trazendo melhores resultados durante minha prática neste um ano de ensino 

remoto. Um primeiro ponto a se destacar, antes do cronograma de atividades, foi a 

utilização dos Letramentos para atingir as famílias. Isso porque, deparei-me com um 

desafio inicial de conseguir transmitir para os responsáveis a forma que esperava 

dos retornos das práticas corporais de movimento. Percebi já nas primeiras semanas 

que somente textos e imagens ilustrativas nem sempre bastaram para a 

compreensão dos familiares. Logo, o uso de Multiletramentos visual, oral e auditivo, 

digital utilizados em vídeos explicativos e cartazes criados em programas de edição 

conseguiram suprir essas demandas e melhorar a qualidade da mensagem 

transmitida para os pais. Santos e Karwoski (2018) escrevem justamente sobre os 

desafios e perspectivas na docência: “[...]espera-se dos professores a busca pela 

preparação de aulas nesta perspectiva, envolvendo o uso crítico da cultura midiática, 

que despertem seu interesse em aprender e que de fato o oportunizem estímulos 

para a assimilação” (p.172). 

Em seguida, destaquei a união das duas potências em meus planejamentos: 

a literatura infantil e as práticas corporais de movimento. Isso porque, ambas têm 

uma ligação muito forte principalmente na Educação Infantil: a ludicidade. As 

crianças que se enquadram no grupo de crianças pequenas (4 e 5 anos) transpiram 

o faz de conta. Com isso, vi nessa junção a ideia perfeita de levar os personagens e 

ações das histórias infantis para as aulas com movimento. Destaco a fala de Luckesi 

(2000, p.21) que enfatiza a ludicidade como meio para vivências globais de corpo e 

mente: “[...] o que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano, quando 

age ludicamente, vivencia uma experiência plena. [...] Brincar, jogar, agir 

ludicamente exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente ao mesmo 

tempo”. 

Na formulação da unidade didática, a Base Nacional Comum Curricular foi 

utilizada como eixo, em especial os objetivos de aprendizagem do Campo de 

Experiências “Corpo, Gestos e Movimento”. Na conceituação deste Campo de 

Experiências, o documento reitera a necessidade de proporcionar vivências 

ancoradas na ludicidade como podemos perceber a seguir: “a instituição escolar 

precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre 
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animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um 

amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo [...]” 

(BRASIL, 2017, p.41). 

Como fator de maior detalhamento, optei por seguir os objetivos de 

aprendizagem do Referencial Curricular Gaúcho (RCG, 2018), pois este utiliza todos 

os dados da BNCC, Campos de Experiências e seus respectivos objetivos de 

aprendizagem. Porém, eles utilizam cada um dos objetivos dados na BNCC para 

esmiuçar em novos objetivos de aprendizagem mais específicos. Vejo estes do RCG 

como uma maior gama de possibilidades de desenvolvimento. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os professores antes da explanação já demonstravam ansiedade e 

preocupação nas ações de atingir as famílias e conseguir os retornos das crianças. 

Como um ponto em comum, todas as regiões envolvidas demonstraram a 

necessidade de despertar o interesse das famílias para a realização das atividades. 

Este ponto já era enfatizado no próprio Referencial Curricular Gaúcho (2018) 

enquanto contextos familiares quando o mesmo reitera uma ligação de confiança 

entre escola e responsáveis pela criança como essencial. Trazem também esse 

vínculo como complemento para a vida escolar dos discentes. Logo, vindo a se 

confirmar e aumentar a participação familiar de forma conjunta com os profissionais 

da educação nesse período pandêmico. 

Também, ao final dos momentos como feedback, os docentes relataram que 

as práticas de movimentos corporais criadas a partir dos personagens dos livros e 

suas ações despertaram novas formas de elaborarem seus planejamentos voltados 

ao campo de experiências “corpo, gestos e movimentos”. Além disso, algumas 

professoras comentaram que estavam tirando fotos e enviando para outras 

professoras demonstrando uma identificação com as possibilidades apresentadas. 

 Reitero que as abordagens pedagógicas remotas para a Educação Infantil 

estão em processo de construção e aprendizagem para os docentes. Com isso, este 

trabalho vem a destacar que apesar dos inúmeros anseios dos profissionais da 

educação, sempre haverá possibilidades de reformulação perante os obstáculos e 

transformações apresentadas na sociedade.  
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3 METODOLOGIA 

O curso de extensão “Formação permanente de professores: saberes e 

fazeres da docência em tempos de pandemia do Covid-19” adotou a forma de 

inscrição através de formulário criado pela ferramenta Google Formulários. Nesse 

formulário os interessados em participar deveriam preencher os seguintes dados: e-

mail, nome completo, nome da escola em que leciona, curso de formação e etapa de 

ensino em que atua. As inscrições iniciaram no dia sete de agosto de dois mil e vinte 

e um e tiveram seu encerramento no dia dezenove de agosto de dois mil e vinte um. 

A divulgação inicial do formulário ocorreu através das professoras supervisoras das 

escolas onde atuam os pibidianos de Pedagogia da UERGS de São Luiz 

Gonzaga/RS. A partir delas a notícia se espalhou pelas escolas. Além disso, foi 

divulgado no Instagram da Pró-Reitoria de extensão da UERGS. A partir desse 

segundo passo de divulgação o número de inscrições aumentou para um total de 

sessenta e nove inscritos.  

 

Figura 1 - Imagem da divulgação do curso de extensão 

 

Fonte: arquivo da autora (2021) 
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O primeiro encontro, chamado de abertura, foi para ouvir os participantes e 

seus anseios e curiosidades. A partir desse encontro, houve uma aproximação aos 

interesses dos professores, e planejamento de todos os encontros síncronos através 

da ferramenta Google MEET. Também, como pedido nessa roda de conversa de 

abertura surgiram os seguintes temas: sugestões de vivências, impactos da rede 

social, reflexão, diálogo, comunicação assertiva, método ativo, socioemocional e 

motivação. Tendo como ponto de partida o interesse dos participantes chegou-se a 

um cronograma de 13 encontros, sendo estes mediados por diferentes profissionais 

conforme a temática. Esses momentos ocorreram sempre em segundas e sextas-

feiras tendo horário de início marcado para às 19:30 min. Os títulos criados para os 

encontros, em ordem cronológica, foram: abertura: escuta dos professores; 

ludicidade na educação infantil: histórias e movimento; estratégias de motivação; 

diálogo e problematizações acerca da docência: as vozes dos professores; ciências 

naturais e a BNCC, gamificação: estratégias para aulas remotas; vivências e 

convivências no afastamento social; planejamento na BNCC; vivências online: 

síncronas e assíncronas: reflexões; o meio ambiente e a educação em tempos de 

pandemia; ser e estar professor em tempos de pandemia; contação de histórias e o 

encontro de encerramento.  

A fim de contribuir com meus conhecimentos adquiridos no mestrado e 

envolver as temáticas sugeridas optei em mediar os encontros dois e nove, 

chamados respectivamente de “ludicidade na educação infantil: histórias e 

movimento” e “vivências online síncronas e assíncronas: reflexões”. O primeiro 

envolvendo o pedido de sugestões de vivências trazendo como sugestões as 

práticas corporais de movimento inspiradas em literaturas infantis. Já o segundo vem 

para agregar nas temáticas reflexão, diálogo e impactos das vivências online. 

O primeiro encontro contou com a participação de vinte e seis presentes, 

sendo três homens e vinte e três mulheres. Desses vinte e seis, dezessete 

apresentaram formação em pedagogia, quatro em matemática, um em letras, um em 

geografia e um em ciências. Dois não estavam inscritos e por isso não tenho 

informações. Já o segundo momento apresentou quinze presentes. Destes, um 

homem e quatorze mulheres. Doze com formação em pedagogia, um em 

matemática, um em letras e um em magistério. 

Figura 2 - Imagem do cronograma de encontros do curso de extensão 
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Fonte: Arquivo da autora (2021) 
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4 CURSO DE EXTENSÃO: DESCRIÇÕES DAS DUAS FORMAÇÕES MEDIADAS 

PELA AUTORA 

 

4.1 LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: HISTÓRIAS E MOVIMENTO 

 

Esse encontro foi iniciado com a explicação para os participantes sobre minha 

dissertação para que compreendessem que o encontro fazia parte do produto 

educacional. Em seguida, expliquei sobre os desafios da comunicação remota com 

as famílias referente às práticas corporais de movimento que enviava via whatsapp. 

Através do uso de slides, mostrei as possibilidades dentro dos multiletramentos que 

me auxiliaram nesse desafio de transmitir as propostas claras e compreensíveis. 

Após, sugeri que utilizassem o Canva, uma plataforma gratuita que permite criar 

designs para tudo e exemplifiquei como realizava as montagens com os recados. 

Para que entendessem como compartilhava as histórias infantis e também os vídeos 

ilustrativos conforme necessidade, mostrei como exemplo os vídeos da semana em 

que foi sugerido a história “O sanduíche da Maricota” e a brincadeira “ovo na colher”.  

Em seguida, falei para os participantes que iria apresentar as vinte e três 

práticas corporais de movimento que geraram meus dados para a dissertação a 

partir dos registros das famílias. Nos slides, constavam o nome da brincadeira, a 

literatura infantil que a inspirou e os objetivos da BNCC e RCG de cada uma. 

Enfatizei que este compartilhamento não era no sentido de uma receita de bolo que 

é seguida à risca, e sim era uma forma de inspirá-los a pensarem em outras práticas 

corporais com outras histórias infantis.  

Por fim, apresentei o videoclipe da música Abraço de longe do músico 

Marcelo Serralva como agradecimento ao momento vivido com os participantes.  

 

4.2 VIVÊNCIAS ONLINE SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS: REFLEXÕES 

Inicie o momento com a apresentação do que seria conversado nesse 

encontro. Após, introduzi o tema com um vídeo do humorista Diogo Almeida o qual 

se dedica em criar humor sobre professores e educação. O vídeo em questão refere-

se às aulas online na quarentena, onde o humorista retrata de forma cômica os 

desafios dos professores com as aulas no formato online. Link do vídeo: 

https://youtu.be/fkVuCrfOcqA . Em seguida, apresentei um slide sobre quatro 

https://youtu.be/fkVuCrfOcqA
https://youtu.be/fkVuCrfOcqA
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motivos para investir na aula online, sendo eles: manter a rotina e contato com a 

escola; apresentar interatividade e diversão; percorrer o letramento digital; explorar o 

uso acentuado de plataformas e meios digitais dos próprios alunos.  

Dando seguimento, no próximo slide, falei sobre algumas situações de 

desafios que surgem com a aula online relacionada ao diálogo com famílias e 

alunos. Como meio de instigar os professores a interagirem, usei uma roleta com as 

letras do alfabeto no próprio power point para que, através da letra que parasse nela, 

eu pudesse escolher um participante com aquela inicial. Ex: roleta parou na letra M, 

escolhi na lista dos participantes alguém que iniciasse com aquela letra para 

responder à pergunta da rodada. Nesse primeiro momento, o escolhido contou ao 

grupo a resposta da seguinte indagação: “Qual a situação mais aleatória no período 

da pandemia que você se deparou? ”. Passado este momento de trocas, apresentei 

um novo slide sobre multiletramentos e suas possibilidades oral/auditiva, escrita, em 

sinais, dança, teatro, digital e visual. Abordei o assunto enfatizando que através dos 

multiletramentos, quando usados em combinação, aumentam a chance da 

compreensão do aluno e sua família.  

Em seguida, foi o momento da segunda rodada da roleta. A pessoa escolhida 

respondeu sobre o seguinte: “Qual formato de vivências teve melhor resultado de 

adesão dos alunos nas suas aulas? ”. Dando seguimento, apresentei um slide sobre 

a plataforma Canva que é possível acessar através do link: https://www.canva.com . 

Ele permite utilizar diversos letramentos para criações de bilhetes, apresentações de 

slides, cartazes, gifs... .Uma ferramenta com opção gratuita para uso de todos. Após 

essa dica foi o terceiro momento da roleta. A pessoa escolhida respondeu à 

pergunta: “Como foi a retomada do contato com os alunos no formato online?” . Em 

seguida, referente a plataformas para momentos síncronos, falei sobre o próprio 

Google MEET utilizado durante o momento e também o StreamYard que permite de 

forma gratuita realizar transmissões ao vivo via Youtube. Esse segundo auxilia nos 

casos onde o número de pessoas ultrapassa o limite que o Google MEET tem, por 

exemplo.  

Para vivências assíncronas abordei a possibilidade de explorar o próprio 

WhatsApp difundido entre a maioria da população e também e-mail. Em seguida, 

ocorreu o quarto momento da roleta. O participante escolhido contou sobre a 

plataforma que mais utilizou até o momento com seus alunos e, também, alguma 

https://www.canva.com/
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tentativa que deu errada referente a vivências online. Dando seguimento, apresentei 

um slide com dicas para as propostas online as quais foram: realizar em um período 

curto comparado ao que ocorria de forma presencial, pensar vivências conforme a 

realidade que a turma apresenta e ser objetivo nas escolhas para as aulas filtrando 

os conteúdos. No último momento de roleta a pessoa escolhida contou para o grupo 

“qual a proposta online que obteve melhor resultado”. Por fim, o último slide teve o 

tema ludicidade. Nesse instante destaquei o lúdico como grande aliado para o 

envolvimento das crianças nas propostas. Como sugestões indiquei o site 

www.gartic.com.br o qual de forma síncrona pode-se realizar desenhos com o tema 

que o professor escolher. Dessa forma, é possível introduzir alguma temática da 

aula. E também o www.wordwall.net/pt que permite criar jogos, questionários e afins, 

de forma gratuita, podendo o professor enviar o link para que seus alunos acessem 

de forma assíncrona as propostas de lá. Para finalizar, agradeci a participação e 

troca de experiências de todos.  

http://www.gartic.com.br/
http://www.gartic.com.br/
http://www.wordwall.net/pt
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 DISCUSSÕES ACERCA DAS FALAS DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO 

“LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: HISTÓRIAS E MOVIMENTO” 

 

 Esse primeiro encontro, por apresentar todas as práticas corporais de 

movimento envolvidas na minha dissertação, acabou ocupando um bom espaço de 

tempo da formação. Enquanto compartilhava minhas ideias e conhecimentos 

adquiridos, os participantes lançavam comentários pelo chat do Google MEET. Dois 

comentários em especial destacaram pontos a serem refletidos. O primeiro referente 

ao movimento e ludicidade para todos os estudantes indiferente à idade ou etapa da 

educação. O segundo relata a dificuldade na percepção social de perceber que a 

educação infantil vai muito além das folhas fotocopiadas. Abaixo destaco as 

mesmas. 

 A participante 6 destacou as possibilidades das práticas corporais de 

movimento nas diferentes etapas da educação básica como podemos observar a 

seguir: “Muito interessante para a educação infantil e anos iniciais é maravilhoso… 

Até mesmo para os maiores. Estou anotando as ideias aqui” (participante 6). Freire 

(2002) escreve sobre o jogo perpassar por todas as idades do ser humano variando 

somente a frequência e intensidade.  

 Já a participante 2 levantou uma dificuldade da realidade do seu município em 

relação a visão da educação infantil e o brincar, conforme redijo abaixo: “Uma pena 

que quando propomos essas atividades aqui no meu município os pais não dão 

retorno. Falo que para aprender a ler a criança precisa adquirir várias habilidades e 

essas atividades contribuem” (participante 2). Mattos e Neira (2005) já discorreram 

em dois mil e cinco sobre este assunto e se percebe que ainda segue essa 

separação cultural de corpo e mente. Os autores relatam: “O corpo privilegiado nas 

‘aulas de movimento’, é o mesmo que incomoda as ‘aulas de raciocínio’. Por que 

não fazer uma só escola para os dois: unindo (naturalmente) o que o homem 

separou (culturalmente) ” (MATTOS e NEIRA, 2005, p.16). 

 Ainda, a participante 2 também participou pedindo o compartilhamento dos 

materiais apresentados nos slides escrevendo: “Quero essa tabela de letras. Me 

envie por favor”. 
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 Outros participantes se manifestaram para agradecer, demonstrando em suas 

falas que foram atingidos positivamente pelas propostas apresentadas. A 

participante 5 escreveu “Show! Que legal! ”e o participante 22 também se manifestou 

dizendo “Que inspiração. Arrasou”. A participante 11 agradeceu escrevendo “Adorei! 

Muito obrigada” e a participante 13 relatou no chat “Amei”. A participante 3 já havia 

participado nas formações testes que trago no capítulo dois, e revendo as propostas 

declarou: “Sempre maravilhosa… Adoro seu trabalho e obrigada por mais uma vez 

compartilhar conosco”.  

 Os professores e alunos presentes nesse encontro mostraram-se 

acostumados com a modalidade ouvinte, ficando com vergonha de interagir abrindo 

o microfone. Somente a participante 2 criou coragem no momento final da interação 

de agradecer de forma oral conforme a fala transcrita a seguir: “Adorei seu trabalho. 

Vocês estão de parabéns. Sei que vou construir muita coisa com vocês”.  

 

Figura 3 –Imagem 1 do encontro 1 via MEET 

 
Fonte: Arquivo da autora (2021) 

 
Figura 4 – Imagem 2 do encontro 1 via MEET 

 
Fonte: Arquivo da autora (2021) 
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5.2 DISCUSSÕES ACERCA DAS FALAS DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO 

“VIVÊNCIAS ONLINE SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS: REFLEXÕES” 

 

 Esse segundo encontro obteve mais falas e participações durante o decorrer 

do período da formação. Isso porque, partindo da primeira vivência, percebi que 

seria necessário estimular a participação dos professores através do lúdico. Rau 

(2012) enfatiza sobre o uso da ludicidade: A ludicidade na educação requer uma 

atitude pedagógica por parte do professor [...]” . A roleta no power point foi um 

grande sucesso onde fluiu o bate papo entre os participantes de forma leve e 

divertida. No chat a participante 1 escreveu sobre a expectativa de ser escolhida ao 

girar a roleta: “Eu vendo minha vez chegar, ihuu!”. Também, o instrumento gerou 

curiosidade onde a participante 11 perguntou: “Karine, a roleta que você está usando 

é do Canva?”. Podemos perceber que envolvimento, curiosidade e prazer na 

participação foram despertados com a ludicidade presente.  

 Ao introduzir a primeira pergunta “Qual a situação mais aleatória no período 

da pandemia que você se deparou?”a participante 7 relatou que foi a partir do pouco 

conhecimento dos meios tecnológicos que as situações foram surgindo e destacou: 

“Pedi para as mães me enviarem uma foto delas. A ideia era fazer uma homenagem 

para elas. Uma delas me enviou inúmeras fotografias experimentando roupas no 

vestiário de uma loja. Erros que acontecem com a facilidade da tecnologia”. A 

participante três também comentou que ficou muito nervosa com o início do uso do 

Google MEET e que obteve auxílio de sua coordenadora. Ainda reiterou que: “As 

situações aleatórias que ocorreram com mais frequência foram a dificuldade de 

acessar as plataformas. A coordenadora me apoiou e disse que faria comigo, que 

seria como ser mãe e dar à luz pela primeira vez”. Também, ao iniciar o encontro 

com o vídeo do humorista Diogo Almeida, a participante 4 manifestou-se no chat 

contando sobre as dificuldades iniciais com as aulas remotas dizendo: “Gente! E o 

drive que eu não tinha ideia do que era, haha. Me falaram ‘guarda as fotos no drive’ 

e eu achava que era para comprar um pen drive. Nossa, eu aprendi muito nessa 

pandemia sobre tecnologias e recursos”. Todas essas falas vêm de encontro aos 

autores Santos e Karwoski (2018) que destacam quando escrevem sobre a 

necessidade de os professores estarem preparados para a utilização dos meios 

tecnológicos. É essencial momentos de formação sobre este tema para os docentes. 
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 Já a pergunta dois, “qual formato de vivências teve melhor resultado de 

adesão dos alunos nas suas aulas?”foi respondida pelas participantes 4 e 15. A 

participante 4 contou a todos que leciona na cidade de Suzano no estado de São 

Paulo. Também, que lá eles distribuíram livros didáticos com o cronograma das 

páginas e fizeram um grupo de WhatsApp para responder dúvidas das famílias. E 

ainda: “Depois a prefeitura soltou uma plataforma para as crianças acessarem, só 

que foi muito baixa a adesão das crianças por conta dos dados móveis e de não 

possuírem computador em casa. O que funcionou mesmo foi o WhatsApp” 

(participante 4). Já a participante 15 compartilhou a seguinte fala com todos: “A 

gente fez o material impresso, o grupo do WhatsApp e criamos link para encontro no 

Google MEET”.  Ela ainda destacou que sofreu muito no início, mas que hoje ama 

realizar aulas pelo Google MEET pois agora ela aprendeu a utilizar. Por fim reiterou 

que “Foi um aprendizado enorme para nós professores durante essa pandemia” 

(participante 15). A participante 1 também colaborou contando a realidade da Bahia: 

“Em Serrinha,na Bahia, as crianças usam livros didáticos. Mas eles só foram 

entregues em setembro. Então eram entregues blocos impressos de 15 em 15 dias e 

explicações por WhatsApp”. Ainda, destacou que procuram sempre por atividades 

lúdicas com movimento e atividades impressas.  E, que com as primeiras, encontram 

grandes desafios com as famílias. Ela destaca: “A lúdica os pais não gostam de 

fazer. É um problema porque a secretaria de educação não quer que sejam 

enviadas 5 atividades impressas ou do livro na semana” (participante 1). Gallon et al 

(2019) aborda sobre as facilidades do uso da internet nos smartphones e isso inclui 

o aplicativo WhatsApp para trocas de informações:  

 

A facilidade de ter acesso à Internet em um smartphone torna as 
informações recebidas e enviadas ainda mais dinâmicas, desobrigando o 
deslocamento a um computador ou ambiente apropriado para publicação ou 
visualização de alguma informação. (p.116) 

 

 A pergunta três foi a seguinte: “Como foi a retomada do contato com os 

alunos no formato online? ”e obteve resposta da participante 11. Também encaixa 

nessa pergunta um trecho da fala da participante 15 o qual tratarei em seguida. A 

professora 11 destacou que o contato com as famílias na realidade dela não é 

próximo. Essa mediação entre professores e famílias é realizada pela orientação 

educacional. Sobre a fala com os alunos do ensino médio e técnico, etapa em que 
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ela leciona, é realizada por plataforma. Ela contou sobre como funciona por lá: “A 

gente trabalha com a plataforma TEENS. Por ser nível técnico, a comunicação com 

os alunos é via essa plataforma, não há tanta ligação com a família. Eu não utilizo 

meu telefone pessoal para falar com alunos e famílias”. A participante 15 trouxe em 

sua fala dois pontos importantes sobre a retomada do contato com as famílias no 

formato remoto. O primeiro foi o desafio de criar vínculo com os pais e a cobrança 

excessiva por um domínio das tecnologias que os professores até então não tinham. 

Ela fala: "Os pais não sabiam aceitar cinco minutos de atraso. Mas até eu criar o 

link, eu não sabia muito lidar com isso na internet. Aí o cachorro latia eles 

reclamavam. Passava uma pessoa caminhando eles reclamavam (participante 15). 

A mesma professora ainda relatou, que por conta da preocupação com a Busca 

Ativa de alunos que as famílias não buscavam as atividades na escola, pegou seu 

carro e levou de casa em casa as propostas pedagógicas. A fala foi a seguinte: 

“Peguei meu carro e fui de casa em casa entregar o material. Depois fui de novo 

buscar. Fiz uma gincana do dia das crianças e depois fui às casas entregar o prêmio 

para valorizar quem participou” (participante 15). A autora Rosa (2020) aponta em 

sua escrita sobre a adaptação dos professores e a pandemia do Covid-19 onde os 

profissionais de forma rápida criaram novas estratégias para a efetivação do ensino 

e aprendizagem. Conforme as realidades ditas acima, em cada local foi necessário 

uma adaptação e estratégia diferente para o andamento letivo exigindo dos docentes 

a percepção da realidade social de seus alunos.  

 A quarta pergunta abordou sobre a plataforma que o participante mais utilizou 

até o momento com seus alunos. A participante 13 respondeu sobre sua realidade: 

“O WhatsApp funcionou bastante e o Google MEET também. Agora participando da 

sua formação me abriu os horizontes com o Canva e outras dicas que a senhora 

vem trazendo. Eu comecei a explorar... Virei a verdadeira exploradora” (participante 

13). Imbernón (2019) discorre sobre formação permanente que foque em processos 

de pesquisa conforme podemos verificar a seguir: “[...] uma formação permanente 

que desenvolva processos de pesquisa colaborativa para o desenvolvimento da 

organização, das pessoas e da comunidade educativa que as envolve” (IMBERNÓN, 

2019, p.72). 

 Por fim, a pergunta cinco que falava sobre “qual a proposta online que obteve 

melhor resultado”.  A participante 1 respondeu contando sobre a ideia do projeto 

mamãe do mês. Nele cada turma escolhe uma mãe para ser o destaque do mês, 
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ganhando foto no mural com estrelas douradas e destaque no grupo do WhatsApp 

também. Ela ainda destacou sobre as intenções do projeto em relação às famílias: 

“Isso serviu de exemplo para as outras mães e outras escolas. A gente tem muita 

dificuldade com a educação infantil porque ela é mediada pelas famílias. Se as 

famílias não se disporem a auxiliar a criança, ela não consegue sozinha” 

(participante 1). A participante 4 também se manifestou para destacar outro ponto 

positivo online: “Uma das coisas boas que descobrimos e esperamos que continue, 

foram as reuniões de trabalho pedagógico online. Pois aqui é uma vez ao mês em 

sábados e online é bem melhor pois poupa o deslocamento” (participante 4). Thurler 

(2002) enfatiza que a formação contínua precisa da interação e cooperação entre os 

docentes onde entre as variantes está a sinergia das competências dos 

profissionais. Pode-se verificar a fala no trecho abaixo: 

 

As variantes possíveis remetem a uma concepção muito mais ampla da 
formação contínua, que compreende um conjunto de formas de interação e 
de cooperação possíveis entre pesquisadores, formadores e professores, 
suscetíveis de favorecer a pesquisa-ação, a prática reflexiva e a 
profissionalização interativa, de estimular a sinergia das competências 
profissionais de todos, permitindo identificar novos questionamentos que 
prepararão as reformas seguintes (grifo meu, p.91). 

 

 No encerramento, via chat do Google MEET, as participantes 4 e 11 

escreveram respectivamente: “Graças a Deus pelas pessoas que compartilham 

conhecimento conosco gratuitamente! ” (participante 4) e “Certamente foram boas 

contribuições. Agradeço, viu Karine! ” (participante 11).  

 

 
Figura 5 –Imagem 1 do encontro2 via MEET 

 
Fonte: Arquivo da autora  (2021) 
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Figura 6 –Imagem 2 do encontro2 via MEET 

 
Fonte: Arquivo da autora (2021) 

 
Figura 7 –Imagem 3 do encontro 2 via MEET 

 

Fonte: Arquivo da autora (2021) 
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6 CONCLUSÕES 

 Gostaria de iniciar esse momento do produto dando destaque a diferença 

entre um encontro e outro. É notório que os professores ainda estão acostumados 

com os momentos de formações onde somente o que está apresentando fala e os 

demais ficam somente na posição de ouvintes. Ao abrir o momento de discussão no 

primeiro encontro foi muito difícil conseguir com que os participantes falassem. Com 

isso, destaco a importância de momentos onde os professores sejam instigados a 

falar como propus na segunda formação, usando sempre da ludicidade a qual 

encaixa-se em todas as idades.  

 Aproveitando o tema da ludicidade que envolveu o tema do primeiro encontro, 

assim como a participante destacou no chat do Google MEET, o movimento, o jogo, 

a prática corporal, temas que compõe o lúdico, podem e devem ser explorados no 

ensino e aprendizagem de todas as etapas da educação.  

 Já sobre as tecnologias, a partir das falas dos participantes, é necessário 

ressaltar a importância de momentos com os professores de construção do 

conhecimento sobre uso e domínio dessas ferramentas. Muitos erros e 

acontecimentos inesperados possuem como base a insegurança e falta de domínio 

das plataformas e aplicativos digitais. É indispensável oportunizar mais momentos 

de trocas e aprendizagens sobre este tema para os profissionais da educação.  

 Inclusive, ainda falando sobre dificuldades tecnológicas, o uso destas acarreta 

na dificuldade de acesso aos alunos também. Afinal, nem todos possuem internet 

banda larga ou dispositivos para acesso. Com isso, em relato, uma professora 

comunicou que gastou sua própria gasolina em seu carro para entregar atividades 

nas casas dos alunos. Se faz necessário encontrar outras possibilidades para esses 

casos considerando a realidade social de cada escola. 

 O aplicativo WhatsApp recebeu grande destaque como ferramenta positiva na 

comunicação remota entre escola e famílias e alunos. Mesmo aparecendo outras 

plataformas nas falas dos professores, o WhatsApp sempre esteve presente como 

mediador de dúvidas e diálogos.  

 Como destaque preocupante trago a visão social da Educação Infantil ainda 

ligada com folhas fotocopiadas. A luta dessa etapa da educação básica continua em 

busca de reconhecimento da sua importância pela sociedade.  
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 Em contramão ao negativo, vem a importância de valorizar as propostas que 

geram bons resultados na escola. Seja a mãe do mês ou as reuniões online que 

ajudam os professores.... Esse espaço para o diálogo e troca de experiências 

positivas é essencial e necessário para os docentes. 

 E por último, mas não menos importante, trago os agradecimentos. Que bom 

poder ler e ouvir as falas de gratidão dos participantes. O sentimento foi recíproco. 

Destaco a fala da professora que agradeceu pelas trocas de conhecimentos em 

formato gratuito. Que venham muitos outros momentos de formação gratuitos 

inspirados nesses que já ocorrem graças a UERGS.   
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