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RESUMO 
 
 
 
A presente pesquisa surgiu a partir de uma reflexão durante os estágios realizados 
em escolas públicas de Porto Velho, nas ainda foram percebidos o uso de 
metodologias tradicionais de ensino. Assim, por já acreditar que os métodos de 
ensino para uma melhor qualidade de aprendizagem dos alunos precisam fazer uso 
das práticas inovadoras, fato que motivou a realização de uma investigação com 
abordagem bibliográfica e documental, considerando a análise do filme a voz do 
coração. Em busca de perceber se a motivação e a formação docente podem 
influenciar a escolha das práticas pedagógicas tradicionais ou inovadoras, também 
foi encontrado apoio na literatura pertinente. Percebendo que as escolas precisam 
inovar seus métodos de ensino com novos recursos tecnológicos, faz-se necessário 
proporcionar autonomia e as condições necessárias para os professores, 
especialmente quanto à realização de inovações em suas aulas. Também foi 
possível confirmar a importância da formação e motivação dos professores para a 
realização de práticas pedagógicas inovadoras. 
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INTRODUÇÃO 
 

Não é possível fazer uma Pátria Educadora1 com o medo ou com 

autoritarismo, com um ensino que continua a reproduzir conhecimento e não a 

produzir conhecimento, com cópias e mais cópias, com exercícios de repetição. 

Trata-se apenas de uma espécie de domesticação dos alunos, quando estes tem 

medo de errar, mesmo o erro fazendo parte do aprendizado, quando na verdade 

educação se faz com ensino e aprendizagem de qualidade, respeito e afetividade a 

serem conquistados. 

Através dos estágios em escolas públicas do municipio de Porto Velho foi 

possível refletir sobre a inovação pedagógica, quando percebi que as mesmas 

deveriam inovar os seus métodos de ensino. Muitos são os educadores que ainda 

defendem e optam pelo ensino tradicional nas escolas, olhando para a inovação 

como algo ameaçador para seu método de ensino. 

No decorrer dos estágios supervisionados, realizados como parte do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, surgiu uma inquietação que levou 

a reflexão de como em pleno século 21, na era da sociedade da informação, com 

todos os novos recursos tecnológicos, as escolas públicas ainda usam métodos de 

ensino tradicionais, com cópias e exercício de repetição?  Outras percepções 

também foram realizadas, tais como: alunos com medo do professor; falta de 

afetividade entre professor e alunos; professor como dono do conhecimento; alunos 

sem voz e comparados a folhas em branco. 

          Tais constatações continuavam a incomodar, levando a pensar sobre como 

minimizar estas incoerências, e talvez um caminho viável fosse inovar no processo 

de ensino e aprendizagem para deixar no passado os métodos de reprodução de 

conhecimentos.  A partir do conceito de inédito-viável pensado por Freire (1981) - 

que buscava mudanças em situações aparentemente cristalizadas através da 

superação das contradições existentes, assim como as práticas didáticas 

tradicionais ou inovadoras na escola, surgiu o problema de pesquisa:  

A motivação e a formação docente podem influenciar a escolha das práticas 

pedagógicas tradicionais ou inovadoras? 

                                                 
1
 Pátria Educadora: Expressão utilizada pela presidente do Brasil - Dilma Rousseff - em seu discurso 

de posse - janeiro de 2015. 
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Para tentar compreender melhor a questão central da pesquisa, foram 

tomados por objetivos específicos: identificar possíveis características do modelo 

tradicional de ensino; perceber as inovações pedagógicas presentes no processo de 

ensino e aprendizagem; perceber em que medida a motivação e a formação podem 

influenciar os professores para a inclusão de inovações pedagógicas para ensinar. 

Para Moran (apud TEIXEIRA, 2011, p.19), “a escola inovadora promove 

aprendizagens significativas, presenciais e digitais, que motivam os alunos a 

aprender ativamente, a ser proativos, a tomar iniciativas e saber interagir.” É dessa 

forma que a escola precisa promover aprendizagens significativas, em que o novo 

seja utilizado para complementar as práticas pedagógicas. 

A justificativa desta investigação se deu por possibilitar a ampliação de 

conhecimentos pessoais, refletir sobre o fazer docente, profissão que se tornou fonte 

de motivação para o futuro, além de ter a intenção de divulgar a comunidade 

acadêmica algumas percepções sobre a escolha das práticas pedagógicas 

tradicionais ou inovadoras, assim como a influência da motivação e formação 

docente para tal escolha.  

Com fundamentação em Teixeira (2011, p.17), é possível afirmar: “Escola 

inovadora é aquela que aprende com o aluno e não a que apenas tenta ensinar [...] 

na qual os professores preparam cidadãos capazes de interagir com o mundo de 

maneira integral”. Assim, uma escola inovadora precisa garantir que os 

conhecimentos desenvolvidos pelos alunos se efetivem dentro e fora da escola.  

As escolas possuem modelos diferenciados de atuação, mas é preciso que 

observem a tendência de inovação no ensino aprendizagem. De acordo com 

Cordiolli (apud TEIXEIRA, 2011, p.17), “para cada modelo de escola inovadora, 

deve-se ter a formulação de um currículo que dê suporte à forma de organização do 

trabalho pedagógico escolhido”. Então a melhor forma de organizar o trabalho 

pedagógico é realizá-lo com os alunos, considerando seus interesses e 

necessidades. 

 

É na pesquisa, na inserção cotidiana e nos diferentes espaços educativos, 
que surgem questões que alimentam a necessidade de saber mais, de 
melhor compreender o que esta sendo observado/vivenciado, de construir 
novas formas de percepção da realidade e de encontrar indícios que façam 
dos dilemas desafios que podem ser enfrentados (ESTEBAN; ZACCUR, 
2002, p. 22).  
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Ao discutir as aprendizagens que os alunos precisam realizar, podem surgir 

ideias para um aprimoramento do conhecimento deles, assim o professor terá a 

necessidade de buscar um ensino inovador e a escola pode vencer seus próprios 

desafios. A partir da compreensão da importância de inovações pedagógicas na 

escola, o primeiro passo foi fazer uma reflexão com um olhar crítico sobre as escolas 

públicas que ainda usam estratégias didáticas apoiadas no modelo de ensino 

tradicional, além de levar os futuros leitores desta monografia a refletir sobre como 

as propostas de inovações pedagógicas podem auxiliar o professor para um ensino 

aprendizagem mais significativo.  

          Este texto monográfico foi dividido em quatro capítulos:  

Capítulo 1 - Caminhos percorridos durante a pesquisa: Consiste na 

apresentação da metodologia da pesquisa. 

Capítulo 2 - Didática tradicional versus inovações pedagógicas: Nesta 

parte da monografia são apresentadas características do modelo tradicional 

de ensino, mas também é abordada a importância da inovação e dos recursos 

tecnológicos num processo pedagógico, propondo ainda algumas propostas 

do uso dos recursos tecnológicos em sala de aula. 

Capítulo 3 - Motivação e formação docente para inovar: Descreve a 

importância da motivação e da formação continuada dos professores para as 

inovações pedagógicas e a utilização das novas tecnologias em sala de aula. 

Capítulo 4 - A voz do coração - a motivação docente dramatizada: análise 

do filme a voz do coração, fazendo um contraponto entre o modelo tradicional 

de uma escola tradicional e a inovação pedagógica realizada a partir da 

música. 

Por último, foram apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa, 

reforçando a importância da formação e motivação docente para a realização de 

práticas pedagógicas inovadoras. 
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CAPITULO 1 

 

CAMINHOS PERCORRIDOS DURANTE A PESQUISA 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia da pesquisa sobre a tradição 

e a inovação no processo educativo, buscado refletir e discutir os conceitos teóricos 

e identificar possíveis características dos modelos tradicionais de ensino e das 

inovações pedagógicas em sala de aula. 

            Para a realização deste estudo, foram adotados como procedimentos 

metodológicos: a pesquisa bibliográfica e a documental, sendo que para a pesquisa 

bibliográfica foram realizadas leituras e fichamentos de obras relacionadas aos 

modelos de ensino tradicionais e as inovações pedagógicas, a partir de livros, 

artigos e revistas. 

        A pesquisa bibliográfica, conforme Severino (2007, p.122):  

 

[...] é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de 
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 
teses. [...] Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 
pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos 
analíticos constantes dos textos. 

    

           Considerando partir das diversas contribuições do material bibliográfico, 

também foi buscada uma pesquisa documental, a partir da análise do filme A voz do 

coração, a partir do qual foi percebido o ensino tradicional numa instituição escolar, o 

autoritarismo de alguns professores, a violência e a falta de respeito de alunos pelos 

professores, mas também mostra como inovação pedagógica e afetividade, podem 

mudar a qualidade do ensino e da aprendizagem, sendo que por isso o filme foi 

escolhido como documento - dramatizando o contexto - de uma instituição escolar 

tradicional, com algumas iniciativas inovadoras.     

           Severino (2007, p.122): 

 

No caso da pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no 
sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas sobretudo 
de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, 
documentos legais. Nestes casos os conteúdos dos textos ainda não 
tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da 
qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise. 
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Neste sentido, os dados foram analisados a partir da pesquisa bibliográfica e 

documental, aqui representadas por materiais impressos; online; e o filme A voz do 

coração - portadores de textos - que se configuraram como fontes para auxiliar a 

pesquisa. Ainda conforme Severino (2007, p. 51), “todo texto é portador de uma 

mensagem, concebida e codificada por um autor, e destinada a um leitor, que, para 

aprendê-la, precisa decodifica-la”.  

A partir da tentativa de decodificar as mensagens presentes no material 

bibliográfico e documental, optamos pela análise temática, pensada também por 

Severino (2007, p.56-7), ao afirmar que “procura ouvir o autor, apreende, sem 

intervir nele, o conteúdo de sua mensagem. Praticamente, trata-se de fazer ao texto 

uma série de perguntas cujas respostas fornecem o conteúdo da mensagem”.  

No caso deste estudo, a análise temática considerou os objetivos da 

pesquisa, os quais voltados a didáticas tradicionais ou inovadoras, motivação e 

formação docente, possibilitaram comparar e analisar os portadores de textos, 

tornando o estudo uma forma de aprofundar conhecimentos sobre o problema de 

pesquisa:  

A motivação e a formação docente podem influenciar a escolha das práticas 

pedagógicas tradicionais ou inovadoras? 
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CAPÍTULO 2 

 

DIDÁTICAS TRADICIONAIS VERSUS INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Partindo do princípio de que se faz necessário que aconteça um ensino de 

qualidade, é preciso um ambiente sadio, menor número de alunos por salas de aula, 

professores flexíveis, motivados e formados para fazer acontecer um ensino 

aprendizagem de qualidade nas instituições escolares, em especial naquelas 

públicas, onde se encontram os alunos que mais necessitam deste bem primordial – 

educação – com a melhor condição possível de fazê-lo perceber-se cidadão, capaz 

de conviver e promover mudanças em sociedade. 

 

2.1 CONTESTANDO O MODELO TRADICIONAL DE ENSINO 

 

Começando por fazer uma analogia em relação à maioria das escolas que 

ainda usam métodos de ensino tradicionais, afirmando serem semelhantes às 

fábricas que produzem brinquedos sem o selo de garantia. Costa (1984, p.77) 

lembrava “as escolas [...] comparadas com empresas [...] criança vista como a 

matéria-prima da educação escolar”. Assim sendo, “professores, prédios e materiais 

escolares” seriam “os insumos utilizados; os métodos educacionais, a tecnologia”, e 

à “criança educada” restava ser categorizada como “produto do sistema de 

produção”. 

  Também para Moraes (2006, p.67), a escola tradicional era comparada 

como fábricas de educação sem qualidade, assim como “[...] uma fábrica de 

automóveis que, para aumentar a produção, decidisse descuidar da qualidade dos 

veículos ou de um pecuarista que, para aumentar a exportação de carnes, deixasse 

para o segundo plano o controle das doenças do seu rebanho”; ou seja, as escolas 

tradicionais sempre se preocuparam em dar oportunidade para a criança estar na 

sala de aula, descuidando da qualidade na educação. 

Costa (1984, p.76) comenta que: 

  

[...] oportunidades educacionais não podem ser confundidas com a simples 
chance que os alunos têm de começar a escola juntos. Existem grandes 
diferenças, em diversos aspectos, entre os alunos, e estas diferenças 
aumentam com o tempo porque alguns deles continuarão suas carreiras 
enquanto outros repetirão anos escolares e abandonarão a escola. 
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           Concordando com o autor anterior, para que os alunos não abandonem a 

sala de aula, as escolas precisam de inovação nos seus modelos de ensino e no 

ambiente escolar. Nesse aspecto, Saviani (1997, p. 78) comenta que “[...] a escola 

nova se generaliza. Se a escola novista pressupõe métodos sofisticados, escolas 

mais bem equipadas, menor número de alunos em classe, maior duração da jornada 

escolar”. 

          Assim, as escolas precisam inovar seus métodos de ensino, tornar o 

ambiente escolar mais agradável, capaz de despertar o interesse do aluno; ou seja, 

uma escola mais aberta para o aluno, que encoraje uma melhor comunicação entre 

alunos e professores, uma escola inovadora que possa atender a todos. 

Em relação a este aspecto, Ferreira (2011, p. 20) comenta que: 

 

[...] ao se tratar da tradição na escola conceituada como tradicional, 
entende-se essa escola como sendo o local em que o professor é o único 
transmissor dos conteúdos, pois se acredita que ele é quem pode fazê-lo, 
tendo no aluno somente um ser passivo, que ouve e aprende de maneira 
também passiva. 

 

O conceito da autora mostra bem claro o modelo de ensino tradicional nas 

escolas, sendo o professor um ser autoritário e único dono do conhecimento. Nesse 

caso, o aluno é comparado a uma folha em branco e o professor teria uma espécie 

de poder de transmitir conhecimento, a partir de aulas expositivas e exercícios de 

memorização.  

Dessa maneira Moran (2012 p. 27) nos alerta que: 

 

[...] Não vale a pena ensinar dentro de estruturas autoritárias e ensinar de 
forma autoritária. Pode até ser mais eficiente a curto prazo – os alunos 
aprendem rapidamente determinados conteúdos programáticos, mas não 
aprendem a ser cidadãos. 

 

Nessa perspectiva, o alerta sobre o modelo de ensino tradicional, muitas 

vezes ainda adotado pelas escolas públicas, na forma autoritária de ensinar, com 

professores autoritários, um ensino maçante que leva o aluno a se desmotivar, 

perdendo o interesse pelo conteúdo da aula, tornando assim a sala de aula um 

ambiente de tormento e não um lugar de promover aprendizagens. 

         Conforme Moraes (2006, p. 47):  
 

A batalha da qualidade será muito mais difícil do que a da quantidade. Para 
vencer, serão necessários recursos e estratégia. Uma das providências 
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mais urgentes é criar ambientes sadios e produtivos para os alunos - bem 
diferentes das escolas de latas e das condições de violência que se 
multiplicam nas salas de aula dos dias de hoje. 

                 

      Ainda nesse sentido, Moran (2012, p. 73) afirma que é importante refletir 

sobre os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem, que mesmo 

ultrapassados, continuam sendo adotados por muitos professores: 

 

No paradigma tradicional, a linguagem oral e escrita são contempladas num 
processo de repetição que leva a decorar datas, números, fórmulas, enfim, 
dados que muitas vezes não têm significado para os alunos no processo de 
aprendizagem. 

    

Concordando com o autor, é necessário repensar os métodos tradicionais de 

repetição ou cópia adotados nas escolas, para pensar em novas possibilidades de 

inovações no modo de ensinar. Moran (2012 p.11) também lembra que: 

 

Muitas são as formas de ensinar que hoje não se justificam mais. Perdemos 
tempo demais, aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos 
continuadamente. Tanto professor como alunos, temos a clara sensação de 
que muitas aulas convencionais estão ultrapassadas. 

 

Mesmo sabendo que muitas das estratégias didáticas tradicionais estão 

ultrapassadas, muitos permanecem investindo nesse tipo de ação, o que leva a uma 

reflexão: Porque é tão difícil mudar processos de ensino? 

Moran (2012, p.17) afirma que “[...] boa parte dos professores é previsível, 

não nos surpreende; repetem fórmulas, sínteses. São docentes “papagaios”, que 

repetem o que leem e ouvem; que se deixam levar pela última moda intelectual, sem 

questioná-la”. Nesse sentido, fica bem clara a presença de uma pedagogia 

tradicional na formação dos professores, quando, pelo formato dos cursos que 

frequentam, continuam transmissores de conteúdos, incluindo os procedimentais. 

         Partindo da contestação a essa formação de professores também tradicional, 

Demo (1996 p.100) expõe sua concepção: 

 

[...] Os professores, como regra, só foram treinados para ensinar, e nunca 
ultrapassaram o estágio da mera aprendizagem. De cópia em cópia, são 
cópia, e isto recopiam indefinidamente. Trata-se da multiplicação de objetos. 
As escolas são lugares da “decoreba”, onde o aluno é tangido para a 
domesticação.   
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         Conforme Demo (1996 p.153), os professores devem inovar suas práticas de 

ensino, e não apenas transferir conteúdo como fosse “pacotes sucateados”. 

 

[...] “ensinar” já não significa transferir pacotes sucateados, nem mesmo 
significa meramente repassar saber. Seu conteúdo correto é motivar 
processo emancipatório com base em saber crítico, criativo, atualizado, 
competente. Trata-se, não de cercear, temer, controlar a competência de 
quem “aprende”, mas de abrir-lhe a chance na dimensão maior possível. 
Não interessa o discípulo, mas o novo mestre. Entre professor e aluno não 
se estabelece apenas hierarquização verticalizada, que divide papéis pela 
forma do autoritarismo, mas sobretudo confronto dialético. Este alimenta-se 
da realidade histórica formada por entidades concretas que se relacionam 
de modo autônomo, como sujeitos sociais plenos. 

 

           Como sujeitos sociais e históricos é que professores e alunos precisam ser 

considerados, inclusive, pois com o avanço das novas tecnologias da informação as 

escolas não podem ficar no passado, com um padrão autoritário de ensino, em que 

não seja permitido ao aluno ser ativo e criativo, em virtude de um padrão que impede 

a troca de conhecimentos entre professor e alunos em sala de aula. 

             Concordando Behrens (2012 p.71) afirma: 

 

[...] o aluno precisa ultrapassar o papel de passivo, de escutar, ler, decorar e 
repetidor fiel dos ensinamentos do professor e tornar-se criativo, 
pesquisador e atuante, para produzir conhecimento. Em parceria, 
professores e alunos precisam buscar um processo de auto-organização 
para acessar a informação, analisar, refletir e elaborar com autonomia o 
conhecimento. 
[...] Em face da nova realidade, o professor deverá ultrapassar o seu papel 
autoritário, de dono da verdade, para se tornar um investigador, um 
pesquisador do conhecimento crítico e reflexivo. O docente inovador precisa 
ser criativo, articulador e, principalmente, parceiro de seus alunos no 
processo de aprendizagem. Nessa nova visão, o professor deve mudar o 
foco do ensinar para reproduzir conhecimento e passar a preocupar-se com 
o apreender e, em especial, o “aprender a aprender”, abrindo caminhos 
coletivos de busca e investigação para a produção do conhecimento e do 
seu aluno.  

             

A partir dessa perspectiva, torna-se bem claro que os professores precisam 

inovar em seus métodos de ensinar, para estabelecer uma relação de confiança com 

os alunos, deixando de vez - no passado - o ensino de reproduzir para investir no 

ensino de produzir conhecimento. Moran (2012 p.63) contribui com essa ideia: 

 

Necessitamos de pessoas livres [...] que modifiquem as estruturas arcaicas 
e autoritárias do ensino [...] Só pessoas livres, autônomas – ou em processo 
de libertação – podem educar para a liberdade, podem educar para a 
autonomia, podem transformar a sociedade. Só pessoas livres merecem o 
diploma de educador.   
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Concordando com Moran, apenas pessoas libertas podem educar para a 

liberdade, pessoas que aceitam o novo e as mudanças, educadores que ajudem a 

formar cidadãos conscientes quanto ao papel que exercem no meio em que vivem, 

convivem e trabalham, seja professor ou aluno. 

 

2.2 INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Para que possam acontecer inovações nas práticas de ensino e 

aprendizagem das escolas públicas, é preciso repensar o currículo, de forma que 

possa atender as necessidades da instituição escolar, que vão desde a reforma do 

ambiente escolar até a formação dos professores para o uso das novas tecnologias 

em sala de aula. Segundo Pacheco (2001, p. 151):  

  

A inovação curricular está ligada a mudança que contribua para a 
transformação e melhoria dos processos e práticas de ensino-aprendizagem 
e, consequentemente, para a confirmação do sucesso educativo dos 
alunos, podendo assumir diferentes formas [...] 

 

Segundo Ribeiro (1992 apud PACHECO, 2001, p. 151), as inovações 

curriculares “vão desde a alteração de componentes específicos – tais como 

objetivos e conteúdos propostos, métodos e estratégias sugeridos, materiais 

didáticos de apoio a programas de ensino desenvolvidos – até à reestruturação 

global do currículo”. Portanto a inovação está ligada a um conjunto de estratégias 

didáticas, conteúdos, recursos e práticas propostas pela equipe da instituição 

escolar, com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem de seus 

alunos, e por consequência da formação dos professores a partir da prática.  

         Na atualidade - de um mundo em constante movimento de mudança - cada 

escola precisa construir sua própria identidade, pois cada espaço educativo tem 

suas características e necessidades de mudança. Segundo Moran (2012 p. 28): 

 

Cada organização precisa encontrar sua identidade educacional, suas 
características específicas, o seu papel. Um projeto inovador facilita as 
mudanças organizacionais e pessoais, estimula a criatividade, propicia 
maiores transformações. Um bom diretor ou administrador pode contribuir 
para modificar uma ou mais instituições educacionais. Uma parte das 
nossas dificuldades em ensinar se deve também a mantermos no nível 
organizacional e interpessoal formas de gerenciamento autoritário, pessoas 
que estão acompanhando profundamente as mudanças na educação, que 
buscam o sucesso  imediato. 
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          Cada instituição escolar precisa construir um projeto pedagógico pautado em 

ações que atendam a necessidade de seus alunos; ou seja, um projeto inovador 

para seu ambiente educacional, uma vez que iniciativas podem dar bons resultados 

numa escola, mas em outra não, por possuir contextos diversificados. 

Cury (apud TEIXEIRA, 2011, p.18) lembra que “pode ser inovadora uma 

escola que faça um projeto pedagógico em equipe e busque a interdisciplinaridade. 

Mas ela só será inovadora se tais mudanças de fato se efetivarem”. Assim sendo, 

não adianta fazer um projeto pedagógico inovador que não se efetive de fato; ou 

seja, que não promova inovações quanto ao ensino e a aprendizagem de todos os 

envolvidos no processo de construir conhecimentos. 

         Para que aconteçam inovações pedagógicas nas escolas públicas é 

necessário que todos os envolvidos na equipe estejam dispostos à novidade, não 

temam a “modernidade”, como a pensada por Demo (1996, p. 21), pois, em geral, as 

inovações estão ligadas diretamente as estratégias adotadas para tentar garantir a 

qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos.  

 

A hipótese fundamental é que educação não deve perder tempo em temer a 
modernidade. Deve procurar conduzi-la e ser-lhe o sujeito histórico. Neste 
sentido, modernidade na prática coincide com a necessidade de mudança 
social, que a dialética histórica apresenta na sucessão das fases, onde uma 
gera a outra. Menos que a marca técnica, modernidade poderia significar o 
desafio de compreender os tempos novos, abarcar os anseios das novas 
gerações, perscrutarem os rumos do futuro. “Ser moderno” é ser capaz de 
dialogar com a realidade, inserindo-se nela como sujeito criativo. Faz parte 
da realidade, hoje, dose crescente de presença da tecnologia, que precisa 
ser compreendida e comandada.  

 

           É importante que os professores tenham compromisso com o trabalho 

pedagógico, sejam humildes para aprender e modernos para experimentar a 

novidade, incluindo as novas tecnologias, para que o ensinar e o aprender não fique 

ultrapassado ou enfadonho. 

           Mercado et al (2012, p. 132) afirmam que:  

 

Na era do conhecimento, marcada pelos avanços tecnológicos 
principalmente nas comunicações, precisamos criar cursos com interfaces 
interativas de alta qualidade, com ênfase nas interações aluno/interface, 
aluno/conteúdo, aluno/tutor e aluno/aluno. Sabemos que não bastam 
apenas os recursos tecnológicos para garantir as interações. É preciso que 
aconteçam quebras de paradigmas e mudança na maneira de ensinar e 
aprender. É tempo de aprender de novo, constantemente, atentos ao futuro.  
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          Na sociedade da informação os recursos tecnológicos são de suma 

importância para um ensino de qualidade, por se constituírem como ferramentas 

pedagógicas que o professor pode usar para promover inovações didáticas em sala 

de aula. De acordo com Gadotti (2014, p.8): 

 

Na sociedade da informação, a escola dever servir de bússola para 
navegar nesse mar do conhecimento, superando a visão utilitarista de só 
oferecer informação “úteis” para obter resultados. Deve oferecer uma 
formação geral na direção de uma educação integral. O que significa servir 
de bússola? Significa orientar criticamente/ sobretudo as crianças e jovens, 
na busca de uma informação que os faça crescer e não embrutecer. 

 

A partir do início do século 21 as crianças já nascem rodeadas por inovações 

tecnológicas, sendo que a maioria chega à escola dominando algum tipo de 

inovação tecnológica. As novas tecnologias estão em todos os lugares, portanto as 

escolas não podem ficar no passado. Gadotti (2014, p. 8) lembra que “a escola não 

pode ficar a reboque das inovações tecnológicas. Ela precisa ser um centro de 

inovação. Temos uma tradição de dar pouca importância à educação tecnológica, a 

qual deveria começar já na educação infantil”.     

          Para que as escolas não fiquem tão distantes das inovações precisam 

repensar as propostas de ensino e o papel do professor como mediador da 

construção do conhecimento. Ademais é preciso acompanhar as inovações que já 

fazem parte da vida de todos, sendo que conforme Behrens (2012, p. 75): 

 

Para romper com o conservadorismo, o professor deve levar em 
consideração que, além da linguagem oral e da linguagem escrita que 
acompanham historicamente o processo pedagógico de ensinar e aprender, 
é necessário considerar também a linguagem digital. Nesse processo de 
incorporação, ele precisa propor novas formas de aprender e de saber se 
apropriar criticamente de novas tecnologias, buscando recursos e meios 
para facilitar a aprendizagem. Portanto, o professor, ao propor uma 
metodologia inovadora, precisa levar em consideração que a tecnologia 
digital possibilita o acesso ao mundo globalizado e à rede de informação 
disponível em todo o universo. 

 

           Com o avanço das inovações tecnológicas e seus recursos, os professores 

não podem permanecer limitados ao livro didático, com aulas maçantes que podem 

levar os alunos a desmotivação, mas, ao contrário, precisam se adaptar para as 

mudanças do mundo atual, preparando aulas mais prazerosas e criativas que, de 

fato, promovam a produção de conhecimentos para alunos e a formação 

permanente dos professores.            
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De acordo com Freitas (2011, p.13): 

 

Não importa o ano em que o aluno entre na escola, algumas coisas 
continuarão sendo sempre iguais: dois mais dois serão sempre quatro; as 
leis de Newton continuarão sendo aplicadas da mesma maneira na física; e 
Pedro Álvares cabal continuará tendo chegado ao Brasil em 1500. No 
entanto, mudam as gerações e também o mundo em torno da sala de aula. 
E, claro, os educadores precisam se adaptar a cada momento para preparar 
seus alunos para o mundo real. 

 

            Recurso tecnológico pode ser apenas um simples giz ou até o último 

lançamento do mais avançado computador, ambos são tecnologia, mas depende de 

como os professores vão utilizar esses recursos. Portanto, não é a tecnologia que 

fará a inovação no ambiente escolar, e sim o seu uso - como ferramenta inovadora - 

para proporcionar a aprendizagem, sendo que o professor inovador atua como um 

mediador para a construção dos conhecimentos pelos alunos - em processo de 

interação - inclusive com os recursos didáticos disponíveis. Como afirma Behrens 

(2012, p. 103), “a inovação não está restrita ao uso da tecnologia, mas também à 

maneira como o professor vai se apropriar desses recursos para criar projetos 

metodológicos que superem a reprodução do conhecimento e levem à produção do 

conhecimento”. 

Moran (2012, p. 28) também considera que: 

  

Com ou sem tecnologias avançadas podemos vivenciar processos 
participativos de compartilhamento de ensinar e aprender (poder distribuído) 
por meio da comunicação mais aberta, confiante, de motivação constante, 
de integração de todas as possibilidades da aula-pesquisa/aula-
comunicação, num processo dinâmico e amplo de informação inovadora, 
reelaborada pessoalmente e em grupo, de integração do objeto de estudo 
em todas as dimensões pessoais: cognitivas, emotivas, sociais, éticas e 
utilizando todas as habilidades disponíveis do professor e do aluno. 

                    

A verdade é que quanto mais cedo uma criança tiver contato com as novas 

tecnologias da informação, se desenvolverá melhor em sua vida escolar, em sua 

criatividade e terá menos possibilidade de ter dificuldades posteriores, seja na 

continuidade dos estudos ou no futuro ambiente de trabalho.  Partindo deste 

princípio, Moran (2012, p.33) comenta: 

 

A criança também é educada pela mídia [...] Aprende a informar-se, a 
conhecer os outros, o mundo, a si mesma, a sentir, a fantasiar, a relaxar, 
vendo, ouvindo [...] A relação com a mídia eletrônica é prazerosa - ninguém 
obriga que ela ocorra; é uma relação feita através da sedução, da emoção, 
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da exploração sensorial, da narrativa – aprendemos vendo as histórias dos 
outros e as histórias que os outros nos contam. Mesmo durante o período 
escolar a mídia mostra o mundo de outra forma – mais  fácil, agradável, 
compacta – sem precisar fazer esforço. Ela fala do cotidiano, dos 
sentimentos, das novidades. A mídia continua educando como contraponto 
à educação convencional.  

 

             Portanto, é importante que as escolas públicas tenham recursos 

tecnológicos como computadores, projetores de imagens, televisores, equipamentos 

de som e vídeo, e outros.  Como forma de favorecer o ensino e a aprendizagem, as 

escolas precisam proporcionar as crianças, desde a educação infantil, o contato com 

as ferramentas tecnológicas, sendo que para Mercado (1999, p. 53):  

  

Os recursos tecnológicos, como instrumentos à disposição do professor e 
do aluno, poderão se constituir em valioso agente de mudanças para a 
melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Isto requer 
professores bem formados, com conhecimentos sólidos da didática e dos 
conteúdos, com desenvolvimento de práticas pedagógicas que utilizem 
estas novas tecnologias como ferramenta que atendam às necessidades 
individuais e coletivas, que estimulem a construção criativa e a capacidade 
de reflexão e que favoreçam o desenvolvimento da capacidade intelectual e 
afetiva, levando a autonomia e à democracia participativa e responsável.     

              

Os novos recursos tecnológicos à disposição dos professores podem ser 

utilizados como ferramentas pedagógicas para dinamizar e chamar a atenção para 

suas aulas, que passariam a se desenvolver com mais criatividade e participação, o 

que seria muito proveitoso, tanto para o professor como para os alunos. 

Mediante a diversidade de recursos tecnológicos, Moran (2012, p.32) sugere 

propostas de utilização da televisão e do vídeo na educação escolar, lembrando que 

“o professor tem um leque de opções metodológicas, de possibilidades de organizar 

sua comunicação com os alunos, de introduzir um tema, de trabalhar com os alunos 

presencial e virtualmente, de avaliá-los”. Assim, os professores podem encontrar 

uma ou várias opções para realizar suas aulas - a partir do uso de recursos - como 

os propostos por Moran (2012, p. 38): 

  

Televisão e vídeo são sensoriais, visuais, linguagem musical e escrita. 
Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não 
separadas. Daí a força. Atingem-nos por todos os sentidos e de todas as 
maneiras. Televisão e vídeo nos seduzem, informam, entretêm, projetam 
em outras realidades (no imaginário), em outros tempos e espaços. 

 

            Considerando imagem e som como recursos didáticos em potencial, Moran 

(2012, p. 39-41) orienta a utilização da televisão e do vídeo na educação escolar: 
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Começar por vídeos mais simples, mais fáceis, e exibir depois vídeos 
mais complexos e difíceis, tanto do ponto e vista temático quanto técnico. 
Pode-se partir de vídeos ligados à televisão, vídeos próximos à 
sensibilidade dos alunos, vídeos mais atraentes, e deixar para depois a 
exibição de vídeos mais artísticos, mais elaborados. 
Vídeo como sensibilização. É, do meu ponto de vista, o uso mais 
importante na escola. Um bom vídeo é interessantíssimo para introduzir um 
novo assunto, para despertar a curiosidade, a motivação para novos temas. 
Isso facilitará o desejo de pesquisa nos alunos para aprofundar o assunto 
do vídeo e da matéria. 
Vídeo como ilustração. O vídeo muitas vezes ajuda a mostrar o que se 
fala em aula, a compor cenários desconhecidos dos alunos. Por exemplo, 
um vídeo que exemplifica como eram os romanos na época de Júlio César 
ou Nero, mesmo que seja totalmente fiel, ajuda a situar os alunos no tempo 
histórico. Um vídeo traz para a sala de aula, realidades distantes dos 
alunos, como por exemplo, a Amazônia ou a África. A vida se aproximada 
da escola através do vídeo. 
Vídeo como simulação. É uma ilustração pode simular experiências de 
química que seriam perigosas em laboratório ou que exigiriam muito tempo 
e recursos. Um vídeo pode mostrar o crescimento acelerado de uma planta, 
de uma árvore – da semente até a maturidade – em poucos segundos. 
Vídeo como conteúdo de ensino. Vídeo que mostra determinado assunto, 
de forma direta ou indireta. De forma direta, quando informa sobre um tema 
específico orientado sua interpretação. De forma indireta, quando mostra 
um tema, permitindo abordagens múltiplas, interdisciplinares. 
Vídeo como produção: i) Como documentação, registro de eventos, de 
aulas, de entrevistas, depoimentos. Isso facilita o trabalho do professor, dos 
alunos e dos futuros alunos. O professor deve poder documentar o que é 
mais importante para o seu trabalho, ter o seu próprio material de vídeo 
assim como tem os seus livros e apostilas para preparar suas aulas. O 
professor deve estar atento para gravar o material audiovisual mais 
utilizado, para não depender sempre do empréstimo ou aluguel dos mesmos 
programas; ii) Como intervenção: interferir, modificar um determinado 
programa, um material audiovisual, acrescentando uma nova trilha sonora 
ou editando o material de forma compacta ou introduzindo novas cenas.  
Televisão/ “Vídeo-espelho”. Vemo-nos na tela e isso possibilita 
compreender-nos, descobrir nosso corpo, nossos gestos, nossos cacoetes. 
“Vídeo-espelho” para análise do grupo e dos papéis de cada um, para 
acompanhar o comportamento de cada um, do ponto de vista participativo, 
para incentivar os mais retraídos e pedir aos falam muito para que dêem 
mais espaço aos colegas. O “Vídeo-espelho” é de grande utilidade para o 
professor se ver, examinar sua comunicação com os alunos, suas 
qualidades e seus defeitos. 
 

Os professores podem usar a televisão e os vídeos como recursos para 

inovar e enriquecer suas aulas, vídeos que mostram a realidade e até mexem com a 

emoção, o imaginário, a lógica, imagens de tempos antigos comparados com o 

atual, além de mostrar o ambiente natural e o ambiente transformado. Moran (2012, 

p. 53) também destaca a internet como uma fonte inesgotável de possibilidades: 

 

A internet é uma mídia que facilita a motivação do aluno, pela novidade e 
pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. Essa motivação 
aumenta se o professor criar um clima de confiança, de abertura, de 
cordialidade com os alunos.   
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            Assim sendo, a internet é um dos recursos com maior número de opções para 

o professor realizar o trabalho pedagógico, seja a partir da pesquisa individual do 

aluno ou em grupo, sendo o professor um mediador da construção do conhecimento 

pelo aluno. Ainda sobre a internet, Behrens (2012, p. 99) comenta: 

 

A internet permite a formação de grupos de discussão por meio de chats e 
fóruns, que possibilitam o acesso de aluno e professor como usuário do 
sistema para compartilharem informações sobre determinado assunto de 
interesse comum ou até participando do mesmo projeto, local, nacional ou 
internacional. 

    

A música é um recurso que o professor também pode utilizar em sua prática 

pedagógica, para que os alunos percebam as diferenças de culturas e seus ritmos, 

expressão oral, audição e ritmos. Piovesan; Silva (2012, p.110) alertam para o fato 

de que “a música envolve e encanta, do mais velho ao mais novo, desde os tempos 

remotos. Antes mesmo de nascer, o bebê tem o seu primeiro contato com o ritmo, 

através das batidas do coração da mãe”, e sendo a música inerente a vida desde 

seu início, utilizá-la como recurso pedagógico seria natural e significativo. Nessa 

perspectiva, Piovesan; Silva (2012, p.112) lembram que: 

 

[...] para as escolas e professores, resta um desafio: desenvolver métodos 
que possam trazer os benefícios que a música proporciona. Como 
componente curricular, deve ser trabalhada em sala de aula, de forma 
interdisciplinar, e não separada das demais matérias escolares. Trabalhar a 
música em todas as disciplinas possibilita ao aluno perceber o que há de 
belo em cada disciplina [...] 

 

Na sociedade atual - demasiado carente - por seu ritmo acelerado, com 

muitos compromissos e responsabilidades, quando as pessoas já tem dificuldade de 

demonstrar e receber afeto; a música acaba funcionando como alento e 

possibilidade de estimular a sensibilidade, a criatividade, a capacidade de raciocínio 

lógico e a memorização, e sendo assim, quando colocada a serviço do processo de 

ensino aprendizagem, tem muito a contribuir com os sujeitos envolvidos e suas 

produções de conhecimentos. E, ainda, não menos importante que desenvolver 

atividades pedagógicas a partir da música, está o fato de que, segundo Piovesan; 

Silva (2012, p.113), para tornar válida uma educação musicalizada, os professores 

precisam apresentar “aos alunos as mais variadas formas e culturas, como música 

clássica, folclórica, popular, entre outras”.  
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Não menos importante é lembrar que a educação precisa ir além dos 

conteúdos curriculares, pois também é preciso aprender a ser mais humano, e a 

música pode contribuir muito para este objetivo. E por ser a música tão necessária à 

educação, a partir de 18 de agosto de 2008, entrou em vigor a Lei nº 11.769, 

determinando a obrigatoriedade da música nas escolas de Educação Básica.  

Aos professores e escolas está posto o desafio de promover inovações 

pedagógicas como forma de contribuir para a formação de indivíduos, e por 

consequência, de uma sociedade melhor, mais justa e humana. São muitas as 

possibilidades para levar pessoas a desenvolver e construir conhecimentos, a 

exemplo também das atividades lúdicas, aqui representadas pelos jogos educativos.  

           Os jogos educativos são apresentados como uma das propostas inovadoras 

para que o professor possa auxiliar os alunos no desenvolvimento do conhecimento 

e resolução de problemas. Behrens (2012, p. 98) lembra que “os jogos são 

oferecidos com a finalidade de lazer”, mas podem ter “uso educacional, se forem 

integrados a outras atividades propostas pelo professor”, portanto funcionaria como 

apoio pedagógico, numa perspectiva inovadora. 

          Mercado et al (2012, p. 120-1) comentam como os jogos educativos  podem 

auxiliar no processo educativo: 

 

Jogos de ação: auxiliam no desenvolvimento psicomotor da criança, 
desenvolvendo reflexos, coordenação olho-mão e auxiliando no processo 
de pensamento rápido diante de uma situação inesperada; 
Jogos de aventura: caracterizam-se pelo controle, por parte do usuário, do 
ambiente a ser descoberto. Quando bem modelado pedagogicamente, pode 
auxiliar na simulação de atividades impossíveis de ser vivenciadas em sala 
de aula, tais como um desastre ecológico ou um experimento químico; 
Jogos lógicos: desafiam muito mais a mente do que os reflexos; muitos 
jogos lógicos são temporalizados, oferecendo um limite de tempo durante o 
qual o usuário deve finalizar a tarefa; aqui são incluídos clássicos como 
xadrez e jogos que exigem resoluções matemáticas;  
Jogos estratégicos: focam na sabedoria e nas habilidades de negócios 
dos usuários, principalmente no que se refere à construção ou 
administração de algo; proporcionam uma simulação em que o usuário 
aplica conhecimentos adquiridos em sala de aula, percebendo uma forma 
prática de aplicá-los. 

 

Vale ressaltar que os jogos, além de serem utilizados como inovações 

pedagógicas, em muito contribuem para desenvolver habilidades específicas dos 

alunos - que ao simularem situações reais - preparam-se para a atuação nos mais 

diversos âmbitos e contextos sociais ou profissionais no futuro. 
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 São incontáveis as possibilidades de inovações pedagógicas, entretanto as 

instituições escolares e os professores precisam ser flexíveis, perceber as 

mudanças, a novidade, não esquecendo que seus alunos podem surpreender com a 

criação de algo novo, quando podem surgir ideias brilhantes que precisam ser 

reconhecidas e sempre estimuladas, portanto é preciso cuidado para não destruir os 

sonhos dos alunos, uma vez que não se pretende desestimular os alunos quanto as 

suas possibilidades criativas, mas formar cidadãos ativos, que saibam argumentar e 

atuar no meio social, comunitário e profissional. 
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CAPÍTULO 3 

 

MOTIVAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE PARA INOVAR 

 

            Para que um educador possa se motivar para incluir as inovações 

pedagógicas em sua prática precisa em primeiro lugar, reconhecer que sua forma de 

ensinar está ultrapassada, e para acompanhar as mudanças que já se fazem 

presentes no cotidiano; tais como os novos recursos tecnológicos que são 

atualizados numa velocidade cada vez maior - assim como a formas de aprender - 

assim precisa investir em sua formação. Moran (2012, p. 16) define este educador: 

 

[...] autêntico é humilde e confiante. Mostra o que sabe e, ao mesmo tempo, 
está atento ao que não sabe, ao novo. Mostra para o aluno a complexidade 
do aprender, a nossa ignorância, as nossas dificuldades. Ensina, 
aprendendo a relatividades. Ensina, aprendendo a relativizar, a valorizar a 
diferença, a aceitar o provisório. Aprender é passar da incerteza a uma 
certeza provisória que dá lugar a novas descobertas e a novas sínteses.   

 

           Para que seja efetivada a inovação na escola é preciso que os educadores e 

demais agentes escolares estejam motivados para a mudança, pois no entender de 

Moran (2012, p. 16), as mudanças na educação dependem: 

 

[...] em primeiro lugar, de termos educadores maduros intelectual e 
emocionalmente, pessoas curiosas, entusiasmadas, abertas, que saibam 
motivar e dialogar. Pessoas com as quais valha apena entrar em contato, 
porque desse contato saímos enriquecidos. 

 

           Nessa perspectiva o autor percebe que para haver inovação no ensino e 

aprendizagem nas escolas, depende-se de educadores motivados, criativos, 

ousados e receptivos as ideias e propostas dos novos alunos. Pacheco (2001, 

p.165) também comenta a importância da motivação e formação docente para que 

as intenções de mudança sejam levadas a efeito: 

 

[...] a motivação e formação dos professores são marcantes nos rumos da 
reforma curricular. Sem uma modificação de atitudes e mentalidades, sem 
formação de professores, todo o projeto de reforma fracassará ou então 
ficará no plano das intenções. 

 

Sendo assim, a formação e a motivação dos professores – em consonância - 

podem proporcionar aos espaços educativos, a realização de projetos inovadores. 
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Entretanto de nada adiantará o professor bem formado e de posse de todos os 

recursos tecnológicos, laboratórios, sala de informática, lousa digital, se ele não 

estiver motivado para uma mudança em sua prática pedagógica; ou seja, suas aulas 

continuarão sendo as mesmas, apenas com alguma ilustração. Quando a essa 

constatação, Pacheco (2011, p.10) comenta:  

 

As escolas convertem-se ao mundo digital, mas mantêm e reforçam práticas 
de ensino obsoletas. No improviso e imediatismo das “novas” práticas, o 
insucesso mantém-se e prospera. Lousa digital e quadros interativos são 
mera cosmética, para disfarçar a manutenção da mesmice. 

 

           Da mesma forma, o professor pode estar entusiasmado e motivado para um 

projeto inovador, mais não adiantará de nada ser ele não estiver preparado para a 

inovação; por isso é importante que os professores busquem formação continuada 

para se formar, seja para trabalhar com recursos tecnológicos ou outros recursos 

pedagógicos. Sobre isso, Mercado (1999, p.99) afirma: 

 

A formação de professores é fundamental para o sucesso da utilização das 
novas tecnologias como ferramentas de apoio no ensino. As possibilidades 
cada dia mais ampliadas do uso da telemática educativa, tornam-se 
imprescindível dotar os professores da capacidade de navegar no 
ciberespaço, pois o professor é a mola mestra no processo de utilização das 
novas tecnologias na escola e para que haja uma real integração entre 
estas tecnologias inovadoras e o processo educativo, precisa estar 
engajado no processo, consciente das reais capacidades da tecnologia, do 
seu potencial e de suas limitações para que possa selecionar qual é a 
melhor utilização a ser explorada com um determinado conteúdo.        

 

           A partir da visão do autor, não adianta ter uma escola reformada com todos 

os recursos tecnológicos de última geração, se o educador não estiver motivado e 

em constante formação para desenvolver o trabalho pedagógico com essas 

inovações. Nesse sentido, Mercado (1999, p.25) também lembra: 

 

Não basta apenas dotar as escolas com novas tecnologias, comprando 
equipamentos sofisticados e aumentando o espaço físico, sendo necessário 
formar e preparar o professor para que ele tire o melhor proveito destas 
tecnologias que estão à sua disposição.   

     

Pensando em inovações pedagógicas a partir de recursos tecnológicos, a 

formação docente precisa ser cercada de elementos que lhe fornecerão o suporte 

necessário a sua realização. Mercado (1999, p.99) ainda prossegue: 
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Uma formação em novas tecnologias prevê um espaço para o participante 
entender e dominar estas tecnologias e propiciar conhecimentos sólidos nas 
áreas de psicologia do desenvolvimento, ciência da educação e tecnologia 
educacional. Com isto, o professor não só está apto a desenvolver 
atividades de integração de tecnologias em educação como trabalhar em 
grupos desenvolvendo formas de utilizar as tecnologias com finalidade 
educacional.  

 

 Diante de uma sociedade da informação com tantos recursos tecnológicos à 

disposição dos alunos, o educador não pode ficar acomodado - apenas com sua 

formação inicial – ao contrário, precisa continuar estudando para enriquecer as aulas 

com criatividade e inovação, precisa também saber utilizar os novos recursos 

tecnológicos, como instrumentos pedagógicos, para auxiliar o desenvolvimento do 

conhecimento dos alunos.  

             Considerando ainda, a necessidade de usar os recursos tecnológicos a 

serviço da aprendizagem, Mercado (1999, p. 22) comenta que: 

 

[...] a formação dos professores precisa atender as necessidades emanadas 
da crescente tecnificação da sociedade, incorporando criticamente as novas 
tecnologias nos processos de aprendizagem e na consecução dos objetivos 
curriculares. Para isso, todo projeto docente precisa abrir espaço e prever o 
uso e a integração dos recursos tecnológicos, justificando sempre a 
fundamentação didática.      

 

Outra condição importante para o processo de inovação pedagógica está na 

necessidade de se ter uma boa relação entre professor e alunos, o que em grande 

medida, facilita o despertar do interesse dos alunos, pois para que o processo de 

inovação aconteça, eles também precisam estar motivados. Por isso, Moran (2012, 

p. 17) afirma que “as mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos 

curiosos e motivados facilitam enormemente o processo [...] tornam-se interlocutores 

lúcidos e parceiros de caminhada do professor”. 

Conteúdos e recursos desafiadores que motivem os alunos a permanecer em 

sala de aula, tendo prazer em estudar se configuram como fonte de produção de 

novos conhecimentos, como afirma Boruchovitch (2009, p. 96): 

 

A inteligência exerce uma influência enorme na motivação para aprender 
[...] O esforço, principal indicador da motivação, só é utilizado pelo 
estudante para ultrapassar suas próprias dificuldades ou para se engajar 
em situações novas ou desafiantes caso este acredite na sua própria 
capacidade de obter êxito. 
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Portanto, é sempre necessário investir em ações para aumentar a motivação 

dos alunos, quando o professor deve incentivar e apoiar os alunos, envolvendo-os 

em atividades desafiadoras que os levem ao conflito cognitivo, para eles resolverem 

com o prazer de aprender.  Moran (2012, p. 26) ainda lembra:  

 

Se a criança sente-se apoiada, incentivada, ela explorará novas situações, 
novos limites, expor-se-á a novas buscas. Se, pelo contrário, sente-se 
rejeitada, rebaixada, poderá reagir com medo, com rigidez, fechando-se 
defensivamente diante do mundo, não explorando novas situações.  

 

            Um professor motivado e em constante processo de formação busca outros 

recursos para desenvolver a suas aulas, apoiando e incentivando os alunos em 

direção ao prazer de descobrir o novo. Será um mediador pronto a realizar 

intervenções pedagógicas e oferecer o apoio adequado no momento que reside 

entre a descoberta e aprendizagem. 
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CAPÍTULO 4 

 

A VOZ DO CORAÇÃO - MOTIVAÇÃO DOCENTE DRAMATIZADA 

 

 No capítulo 2 deste texto monográfico foram elencadas algumas 

possibilidades de realização de inovações pedagógicas em ambientes escolares; 

dentre elas, um destaque especial para a importância do uso de som e imagens. 

Ainda mais relevante se torna este uso quando associado às histórias de vida que 

contam fatos, situações, relacionamentos, apresentam lugares, tempos históricos e 

mais uma diversidade de acontecimentos – são os filmes – que em forma de arte 

imitam a vida, e por consequência tornam-se potenciais fontes de aprendizagens. 

 Ao pensar em possibilidades de inovações pedagógicas, como forma de 

diminuir os métodos tradicionais de ensino nas escolas, foi tomado como fonte 

documental para análise o filme: A voz do coração, um roteiro de Christophe 

Barratier e Philippe Lopes-Curval, lançado na França em 2004. O filme, segundo 

resenha do site Poesia em si (2015): 

 
[...] reporta à França da década de 40 - mais precisamente em 1949, três 
anos após o término da 2ª Guerra mundial - fase em que muitas mulheres, 
no período do conflito bélico, sofreram abusos sexuais, violências físicas, 
psíquicas e muitos de seus maridos e filhos foram mortos nos combates. 
Resultado disso: as mulheres [...] tiveram que abrir mão da educação 
familiar de seus filhos; passaram a arregaçar as mangas nas fábricas caso 
não quisessem morrer de forme. 

 

Na escola onde se passa a história do filme, mais precisamente um colégio 

interno para meninos, não havia vestígios de inovações pedagógicas ou 

oportunidades para que os alunos se manifestassem, pois se tratava de uma 

instituição tradicional, na qual eram deixados desde os filhos das mães 

trabalhadoras até os filhos de famílias bem sucedidas financeiramente, mas que não 

disponibilizavam tempo aos cuidados ou educação dos filhos. No site Poesia em si 

(2015) é apontado o lema do diretor Rachin: 

 

[...] “ação e reação” como método de correção. Tudo isso para que os 
internos possam aprender a se comportarem, caso contrário, seriam 
confinados em uma solitária. Método esse que tende a adestrar os alunos 
no objetivo de adquirir deles bom comportamento advindo do medo, da 
repressão e, tendo como resposta: crianças agressivas, com baixa estima 
por não encontrar naquele ambiente nenhuma afetividade ou algo que o 
incentive e estimule para o processo de socialização. 
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O filme nos leva a refletir sobre a realidade de das instituições de ensino 

tradicionais, nas quais o medo e os castigos estavam sempre muito presentes, e 

claro, o autoritarismo do diretor e professores, não permitiam que os alunos tivessem 

voz, era constante o ensino pautado em práticas didáticas de repetição e 

memorização, um ensino maçante com constante repreensão dos alunos.     

         Para Moraes (2015, p.1) os filmes possibilitam o reconstruir da realidade do 

ensino escolar, levando a uma reflexão: 

 
Os filmes sobre escola estão relacionados com a visão que esse público 
tem da escola. E aqui adianto um ponto: mesmo nós que vivemos e 
refletimos sobre esse fenômeno - a educação -, somos surpreendidos ao 
perceber como compartilhamos certos esquemas, valores, estereótipos e 
expectativas presentes nos filmes, com o público não especializado e, 
portanto, “menos crítico”.   

 

           Entretanto, os filmes podem ser utilizados por grupos de professores em 

processo de formação, na expectativa de serem analisados de forma crítica, 

levando-os a pensar sobre as práticas dramatizadas e aquelas realizadas por cada 

um em sala de aula. Seria então uma oportunidade de repensar e discutir o fazer 

docente. 

No filme a voz do coração, a sala de aula era um ambiente escuro com todas 

as cadeiras colocadas em fileiras, uma atrás da outra, com destaque para o velho 

quadro negro, configurando-se como um ambiente sombrio, que servia a 

manutenção da tão exigida ordem. As práticas didáticas adotadas pela a instituição 

representada no filme eram tradicionais, o que em certa medida, não foge da nossa 

realidade, na qual ainda é presente um ensino para reproduzir conhecimentos e não 

para produzi-lo, uma vez que muitas escolas e professores ainda usam esses 

métodos arcaicos de repetição e cópias.            

           Ao contrário da descrição acima, Behrens (2012, p. 79) defende práticas 

pedagógicas inovadoras para a produção de conhecimentos, a partir do 

envolvimento dos alunos no processo ensino aprendizagem, quando podem dar 

significado ao ato de aprender: 

 

O aluno precisa ser instigado a buscar o conhecimento, a ter prazer em 
conhecer, a aprender a pensar, a elaborar as informações para que possam 
ser aplicadas à realidade que está vivendo. No processo de produzir 
conhecimento torna-se necessário ousar, criar e refletir sobre os 
conhecimentos acessados para convertê-los em produção relevante e 
significativa. 
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A instituição retratada no filme a voz do coração tinha como objetivo de 

educar pela manutenção da ordem e da disciplina, entretanto crianças e 

adolescentes não devem ser educados pelo o medo e autoritarismo, mas a partir da 

confiança e respeito por seus saberes e necessidades. Freire (1996, p. 65) reforça 

que precisamos considerar “o respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do 

educado”, para então desenvolver aprendizagens para a vida, o que contradiz a 

forma de educar presente no filme, conforme o site Poesia em si (2015), pois “não 

há preocupação com o ensinar, naquilo que envolve uma educação [...]” que possa 

levá-los a refletir sobre “[...] os diversos assuntos de forma crítica, mudança de 

comportamento, assimilação de valores éticos e morais para se tornarem cidadãos 

de fato”. 

          Durante a trama do filme, uma inovação pedagógica começa com a chegada 

do professor Clémente Mathieu, que passa a ensaiar um coral de meninos - assim 

levando o potencial da música a instituição – e embora a iniciativa do professor 

tenha sido recebida, pelo diretor, com ironia e autoritarismo percebeu que poderia 

ajudar aquelas crianças e adolescentes através da música. Bastian (2009, p. 135) 

comunga deste pensamento: 

 

A sociedade poderia poupar-se de muitos gastos empregados em 
ressocialização, terapia, tratamento, tratamento de jovens, os quais não 
podem subsistir assim nesta sociedade. A prática conjunta da música em 
sala de aula, o aprendizado de um instrumento musical, o canto e a 
execução de um instrumento musical não são nenhum luxo burguês, mas 
sim terreno fértil que influencia positivamente na integração das crianças e 
dos jovens. O que mais alguém poderia, de fato, desejar? O que, pois, 
estamos esperando?   

 

         Parece que apenas é preciso tomar iniciativa para começar, pois quando os 

resultados começam a aparecer se percebe a importância da inovação pedagógica, 

aqui representada pelas de canto. Foi assim com o professor Clémente Mathieu, 

pois a partir do contato - em sala de aula - com os alunos, percebeu que por trás da 

timidez ou da violência de alguns, todos tinham sonhos, que enviam a expectativa 

de serem aceitos e amados.                       

Considerando a atuação de Clémente Mathieu, conforme o site Poesia em si 

(2015), as práticas pedagógicas realizadas por ele, envolviam “[...] atitudes 

humanísticas [...]” como “[...] afetividade, respeito e dedicação, contribuindo de forma 

significativa para melhorar a autoestima do aluno e, com isso, estimular a confiança 
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em ultrapassar suas dificuldades de aprendizagem e superação de obstáculos que 

cada idade exige”. Assim sendo, trata-se de um excelente filme que enfatiza a 

nobreza de sentimentos, como bondade, respeito, sensibilidade e compreensão, que 

cada vez mais, precisam fazer parte do processo ensino aprendizagem, na 

perspectiva de produzir conhecimentos tanto para alunos como para professores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensando no aluno como parte do futuro, nesta pesquisa foram investigadas 

as inovações como propostas pedagógicas para prover um ensino aprendizagem de 

qualidade nas escolas públicas, além de fazer uma reflexão sobre o modelo de 

tradicional de ensino, suas características e consequências.    

Durante o decorrer do curso de pedagogia, ao realizar os estágios nas 

escolas públicas, foi presenciado o ensino tradicional nas escolas, com professores 

autoritários, falta de afetividade entre professor e aluno, aulas expositivas, com 

cópias e mais cópias, levando os alunos a reproduzir e não produzir conhecimentos, 

na maioria das vezes, sendo professores e alunos reféns do livro didático.  

         Mediante a esta problemática, a pesquisa apoiou-se em obras que tecem 

criticas ao modelo tradicional de ensino e apontam as inovações pedagógicas e o 

uso dos novos recursos tecnológicos como proposta para fazer um ensino de melhor 

qualidade, na qual o professor torna-se um mediador da aprendizagem, propondo 

atividades desafiadoras, sendo parceiro do aluno no processo de construção do 

conhecimento. 

          Nessa perspectiva, para fazer uso das novas tecnologias em sala de aula 

como recursos inovadores, os professores precisam de motivação e formação 

permanente, pois sabemos que um projeto inovador dará certo somente se estes 

estiverem motivados, uma vez que os recursos tecnológicos, por si só, não farão a 

inovação no ambiente educacional, mas educadores motivados e preparados para 

fazer uso dos novos recursos em sala de aula farão as inovações e mudanças 

acontecerem. 

Sugere-se que os processos formativos de professores também os orientem 

quanto à utilização dos novos recursos tecnológicos como inovações pedagógicas -

em suas aulas - pois assim poderão se sentir motivados a dar continuidade neste 

uso e na busca de informações sobre outras inovações que surjam, sejam elas 

propostas por instituições, professores ou até mesmo pelos alunos. A partir de tais 

práticas é possível ver se concretizar com criatividade e liberdade, um ensino de 

qualidade, deixando de vez no passado as aulas tradicionais. 

         Como futuro educador e percebendo a importância deste profissional estar 

aberto a novidade, ressalta-se a importância de ser flexível e ter o domínio dos 

novos recursos tecnológicos, assim como ser parceiro dos alunos, não temer a 
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modernidade, pois para formar cidadãos críticos e conscientes é preciso dar 

oportunidades - aos alunos – para que sejam participantes e criativos no percurso de 

produção de conhecimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

REFERÊNCIAS 
 

BASTIAN, Hans Günter. Música na escola. São Paulo: Paulinas, 2009. 
 
BEHRENS, Marilda Aparecida. Projetos de Aprendizagem Colaborativa num 
Paradigma Emergente. In: MORAN, José Manuel; MASETTO Marcos T; BEHRENS, 
Marilda Aparecida. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica.  19.ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2012. – (coleção Papirus Educação). 
 
BORUCHOVITCH, Evely; BZUNECK, José Aloyseo.  A motivação do aluno: 
contribuições da psicologia contemporânea. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
 
BRASIL. Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. Altera a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a 
obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. Presidência da República: 
Ministério da Educação, 2008. 
 
COSTA, Messias. Educação e desigualdade no Brasil. Petrópolis, RJ: 
Vozes,1984. 
 
DEMO, Pedro. Desafios modernos da educação. Petrópolis: Vozes, 1996. 
 
ESTEBAN, M. T.; ZACCUR, E. A pesquisa como eixo de formação docente. In: 

______ (Orgs.). Professora-pesquisadora: uma práxis em construção. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2002. p.11-24. 

 

FERREIRA, Maria Elizabeth. A contradição entre a tradição e a inovação 
pedagógica no processo educativo das escolas públicas municipais de 
Anápolis. Dissertação de Mestrado. 107f. Programa de Pós Graduação em 
Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, do Centro Universitário de Anápolis – 
UniEvangélica, 2011. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessário a prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra,1996. 
 
______. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
 
FREITAS, Rosiane Correia de. Cidadão do século 21. In: Revista Educador 
Educar. Ano 1, nº 1, maio de 2011. 
 
GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da Educação – 2000. Disponível em: 
<www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9782.pdf>. Acesso em: 23 set. 2014. 
 
MARANGON, Cristiane. A garotada entra no ritmo com as danças de roda. In: 
Revista Nova Escola. Edição Especial - Jogos e Brincadeiras. Disponível em: 
<revistaescola.abril.com.br/educação-infantil.com.br>. Acesso em 10 fev. 2015. 
 



37 

 

MERCADO, Luís Paulo Leopoldo et al.  Internet e suas interfaces na formação para 
docência online. In: SILVA, Marco (Org.). Formação de Professores para 
Docência online. São Paulo: Loyola, 2012. 
 
MERCADO, Luiz Paulo Leopoldo. Formação continuada de professores e novas 
tecnologias. Maceió: EDUFAL, 1999. 
 
MORAES, Amaury Cesar. A Escola Vista pelo Cinema. Disponível em: 
<www.hottopos.com/videtur21/amaury.htm>. Acesso em: 07 abr. 2015. 
 
MORAES, Antônio Ermírio de. Educação: pelo amor de Deus. São Paulo: Gente, 
2006. 
 
MORAN, José Manuel. Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias 
Audiovisuais e Telemáticas. In: MORAN, José Manuel; MASETTO Marcos T; 
BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica.  
19.ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. – (coleção Papirus Educação). 
 
PACHECO, José Augusto. Currículo: Teoria e Práxis. 2.ed. Porto, Portugal: Porto 
Editora, LDA, 2001. – (Coleção Ciências da Educação) 
 
POESIA em si. Resenha crítica do filme A Voz do Coração – 31 de maio de 2011. 
Disponível em: <http://poesiaemsi.blogspot.com.br/2010/05/resenha-critica-do-filme-
voz-do-coracao.html>. Acesso em: 05 maio 2015. 
 
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. São Paulo: Autores Associados, 1997. 
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23.ed. São 
Paulo: 2007. 
 
PIOVESAN, Juliane Cláudia; SILVA, Naiara Andreatto da. Música e Educação: uma 
analise na Educação Infantil do município de Frederico Westphalen, RS. In: 
SUDBRACK, Edite Maria (org.). Trabalho docente e práticas pedagógicas 
inovadoras. Frederico Westphalen, RS: URI, 2012. - (Série Pesquisa em Ciências 
Humanas; v. 6) 
 
TEIXEIRA, Brisa. Inovação ou acomodação: de qual lado sua escola está? In: 
Revista Educador Educar. Ano 1, nº 1, maio de 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

ANEXO 
 

Resenha Crítica do filme “A voz do coração” 
(“Les Choristes” - França - 2004) 

 
 
             “A voz do coração”, filme de Christophe Barratier, reporta à frança da 
década de 40 - mais precisamente em 1949, três anos após o término da 2ª Guerra 
mundial - fase em que muitas mulheres, no período do conflito bélico, sofreram 
abusos sexuais, violências físicas, psíquicas e muitos de seus maridos e filhos foram 
mortos nos combates. Resultado disso: muitas crianças nasceram fruto dos 
estupros; outras foram abandonadas ou tiveram seus pais mortos devido à guerra e 
a economia está em colapso, as mulheres tiveram que largar suas vidinhas 
domésticas e abrir mão da educação familiar de seus filhos; passaram a arregaçar 
as mangas nas fábricas caso não quisessem morrer de forme. Não faltou, nessa 
época, propagandas elegantes e cartazes convidativos incentivando o quão 
maravilhoso e honroso para o Estado era o trabalho feminino. 
            No colégio – se é que se pode chamar aquela instituição de colégio, pois 
concernente a seus métodos repressores assemelha-se tranquilamente a um 
reformatório – observa-se, logo na entrada, os seguintes dizeres: “No fundo do 
poço”. Ou seja, teria realmente essa instituição um olhar social na intenção de 
compartilhar e trabalhar a aprendizagem e sua avaliação, respeitando os seres 
humanos que ali se encontram? É lógico que não! O que se observa em “A voz do 
coração”, antes da chegada do professor de música, Clémente Mathieu, é 
justamente o contrário, o que se verifica é uma educação repressora. 
          Se pensarmos numa suposta didática daquela instituição - e quando digo 
suposta é por perceber que não há nada que se assemelhe ao conteúdo e a teoria 
da qual a didática carrega em si , como, por exemplo, planejamento e estratégias 
adotadas pela equipe docente na intenção de estabelecer de forma significativa o 
ensino e a aprendizagem - verifica-se, portanto, que as experiências dos alunos 
naquele local é totalmente inversa, basta, para tanto, observar o lema pelo qual o 
diretor Rachin se baseia: “ação e reação” como método de correção. Tudo isso para 
que os internos possam aprender a se comportarem, caso contrário, seriam 
confinados em uma solitária. Método esse que tende a adestrar os alunos no 
objetivo de adquirir deles bom comportamento advindo do medo, da repressão e, 
tendo como resposta: crianças agressivas, com baixa estima por não encontrar 
naquele ambiente nenhuma afetividade ou algo que o incentive e estimule para o 
processo de socialização. 
           A chegada do professor de música, por sua vez, e através dele, o ensino 
adquire novo enfoque: tem-se agora um profissional que conduzirá alunos a 
perceberem uma nova realidade bem diferente do que a instituição impunha, 
avaliará suas habilidades fazendo com que, dentro de um aspecto humanístico e de 
afeto ante aos alunos, promova a auto-estima  em cada um, se sentindo úteis e, 
não, como sendo parte do mobiliário de uma sala de aula de aula. 
         É muito comum hoje em dia, e basta observar dentro da sala, certos alunos 
quietinhos no canto, não falam, não participam de certas atividades e muitos dos 
professores nem se quer procuram saber o porquê daquilo. Não se interessam, 
configurando numa espécie de abandono de forma indireta por meio desse 
profissional. No filme, tal aspecto também é abordado de forma crítica em relação ao 
aluno que, não possuindo uma voz adequada para o canto, mesmo assim, não foi 
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posto de lado, mas aproveitada outra habilidade sua para que este não se sentisse 
abandonado, excluído das atividades. Apesar da situação e cena se mostrarem 
engraçadas, esse aluno, que não possuía habilidade alguma para o canto, acaba 
ajudando o professor servindo de “estante”, digamos assim, para segurar a partitura. 
De uma forma ou de outra, ele também estava atuando junto à turma. 
          Ser professor não é somente transmitir o conteúdo da disciplina, mas deve 
estar atento aos seus alunos, as suas pontencialidades e dificuldades, orientando-os 
a construírem o conhecimento necessário para uma vida social mais digna. É 
capacitar, ajudar a se tornarem sujeitos pensantes e não repetidores de uma gama 
de informações. 

Diante disso, é importante que o profissional de educação perceba e 
desenvolva as habilidades que cada um de seus alunos possuem; isto deve ser 
trabalhado e desenvolvido no discente para que este não veja a escola como lugar 
enfadonho e sem perspectiva. 

O longa de Christophe Barratier, como foi analisado aqui, aborda a educação 
em seus vários aspectos, e, dentro deles, cito dois por serem expressivos: as 
atitudes autoritárias por parte do diretor da instituição que se estabelece na 
incoerência dos tratos com os alunos, faltas de respeito ante ao ser humano e 
imposição pessoal para prevalecer o que ele acha que é certo; e o segundo aspecto 
envolve as atitudes humanísticas cujos elementos principais deve inserir afetividade, 
respeito e dedicação, contribuindo de forma significativa para melhorar a auto estima 
do aluno e, com isso, estimular a confiança em ultrapassar suas dificuldades de 
aprendizagem e superação de obstáculos que cada idade exige. 
          Portanto, eis um excelente filme que demonstra que, acima de tudo, o amor, a 
bondade, o respeito e, principalmente, a sensibilidade e a compreensão devem fazer 
parte de qualquer currículo e método de ensino no caminhar do profissional de 
educação. 
 
 
Dados do filme: 
Titulo Original: Les Choristes 
Gênero: Drama 
Tempo de Duração: 95 minutos 
Ano de lançamento (França): 2004 
Direção: Christophe Barratier 
Roteiro: Christophe Barratier e Philippe Lopes-Curval 
Produção: Arthur Cohn, Nicolas Mauvernay e Jacques Perrin 
Música: Bruno Coulais 
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