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O Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF) comemora, em 2021, 45 anos de existência, 

registrando, nesses anos, uma história repleta de lutas e conquistas. Professores(as), técnicos(as) e 

alunos(as) são os protagonistas centrais dessa jornada e têm contribuído para o crescimento deste 

Campus e o fortalecimento institucional. É nesse contexto de expansão e crescimento que a Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no Campus de Pau dos Ferros, tem se destacado no que 

concerne à formação de profissionais de diversas áreas para atuar no mercado de trabalho, tornando-se, 

assim, referência na oferta de um ensino superior público de qualidade no Rio Grande do Norte e em 

estados vizinhos. 

Sempre pensando na expansão e na inovação de nossas atividades acadêmicas, e 

acompanhando a tendência dos eventos on-line em decorrência da pandemia do Covid-19, foi proposta a 

realização, em formato remoto, da XIX Semana Universitária, ocorrida no período de 04 a 08 de outubro 

de 2021. 

Assumindo como temática “Diálogos e Experiências da Educação Básica ao Ensino Superior no 

Contexto da Pandemia da Covid-19”, a XIX Semana Universitária teve como objetivo viabilizar uma agenda 

de debates, diálogos e relatos de experiências que envolvem desde a educação básica até o ensino 

superior, dando visibilidade às atividades de ensino, pesquisa e extensão, e, ao mesmo tempo, possibilitar 

um espaço de celebração dos 45 (quarenta e cinco) anos do Campus de Pau dos Ferros. 

A programação da XIX Semana Universitária foi composta de conferências, mesas-redondas, 

oficinas, minicursos, grupos de trabalho (GT) e atividades culturais. 

Como um dos registros e produto das atividades previstas na programação do evento, reunimos, 

nestes anais, os textos completos e os resumos expandidos aprovados e apresentados nos 26 Grupos de 

Trabalho. Compõem, portanto, os anais da XIX Semana Universitária do CAPF, 41 trabalhos completos e 

45 resumos expandidos.  

Esperamos que o conjunto dos textos que compõem estes anais possa despertar uma produtiva 

e enriquecedora leitura a todas e todos!  

 

Pau dos Ferros, 13 de dezembro de 2021. 

 

Os Organizadores 
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RESUMO 

 
O presente artigo busca apresentar uma análise sobre as aulas desenvolvidas na disciplina de Português em 

uma turma de 3º ano do ensino fundamental na escola E.E.F Cândido José Nogueira situada no município 

de Pereiro-CE, no atual período pandêmico, onde utilizamos as ferramentas tecnológicas a nosso favor, 

fazendo uso da plataforma Google Meet para realização das aulas virtuais. Pretendemos através deste 

estudo, identificar os avanços e as dificuldades na prática leitora dos alunos mediante o contexto das aulas 

remotas. Levando em consideração que o espaço escolar é fator fundamental na formação do leitor e na 

aquisição do hábito da leitura e o docente se apresenta como mediador neste processo de ensino 

aprendizagem, na qual o uso dos gêneros textuais apresentam-se como importante estratégia para a 

proficiência em leitura nas series iniciais do ensino fundamental I. Dessa forma tivemos bons frutos a 

respeito da pesquisa, já que apesar das dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento das aulas online 

durante este primeiro semestre de 2021, compreendemos que a maioria dos discentes mostram-se em 

constante evolução de aprendizagem, sendo assim continuaremos o trabalho durante o segundo semestre 

com o intuito de melhorar esses dados em relação a todo o quantitativo da turma em análise.  

 
Palavras-chave: Leitura; Oralidade; Hábito de ler; Gêneros Textuais. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo promove reflexões acerca da leitura como um dos principais pontos 

essenciais, o qual a escola necessita despertar nos alunos, para que estes tenham um bom 

desenvolvimento estudantil, sendo que percebemos que as escolas sempre buscam propiciar a 

leitura como uma prática prazerosa e lúdica, onde a criança é estimulada a ampliar sua visão de 

mundo, e isto deve ser realizado através do uso de uma infinidade de textos, podendo-se trabalhar 

diversos tipos de gêneros textuais, bem como: Histórias infantis, fábulas, poesias, lendas, receitas 

culinárias, bibliografias, músicas, acrósticos, charadas, dentre outros. Desta maneira o alunado irá 

compreender que o mundo literário é bem amplo, sendo fundamental que o professor, seja o 
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condutor entre os alunos e o mundo da leitura, cabendo ao mesmo, encontrar maneiras interativas 

que possibilitem esta evolução tanto na leitura quanto na oralidade de seus alunos.  

Neste tempo de pandemia, ocasionado pelo covid-19, percebemos o quanto este hábito está 

defasado, necessitando de intervenções e incentivo, visto que muitas crianças não possuem acesso 

à internet e não conseguem participar ativamente das aulas online. Neste viés o docente necessita 

buscar ferramentas para minimizar as consequências que a educação está passando, utilizar 

diferentes meios e ferramentas, para levar o ensino aprendizagem até os discentes, sendo que a 

leitura é um dos principais pontos que deve ser repensado neste atual momento. Resgatar o costume 

de ler, se torna essencial para almejarmos resultados grandiosos e diminuir as disparidades entre o 

ensino presencial e o remoto, bem como também levar até o aluno o gosto da leitura, através dos 

meios digitais, o qual se resume no nosso principal recurso atual. 

Nossa investigação parte da necessidade que percebemos em sala de aula, devido à escassez 

do ler por parte dos discentes, bem como a ausência do conhecimento acerca dos diversos gêneros 

textuais existentes, o qual se agravou devido nossa realidade atual, pois devemos como atores 

sociais, buscarmos soluções para mudar este panorama, já que somos seres sociais em constante 

adaptação, e possuímos a facilidade para nos readaptar diante das circunstâncias impostas pelo 

meio social. 

Desta forma, essa pesquisa possui como objetivo, refletir acerca dos avanços e das 

dificuldades, referente à prática de leitura dos alunos, analisando como estes encaram e como 

desenvolvem tal aprendizado, tanto no âmbito da sala de aula virtual, quanto fora dela, no seu meio 

social. Diante disso uma das principais tarefas da escola, não só em período pandêmico, seria fazer 

com que todos os educandos tenham o contato, conhecimento e domínio dessa prática, tão 

essencial para o desenvolvimento de um cidadão crítico e reflexivo perante a sociedade. 

Portanto, o presente trabalho foi construído através de uma metodologia prática, usando a 

abordagem qualitativa, onde buscamos através das aulas virtuais, incentivar o domínio da leitura 

na escola e fora da mesma, bem como a compreensão do que se ler, algo de extrema importância 

nos dias de hoje. “Assim, criar condições de leitura não implica apenas alfabetizar ou propiciar 

acesso aos livros. Trata-se antes, de dialogar com o leitor sobre a sua leitura, isto é, sobre o sentido 

que ele dá a mesma...” (MARTINS, 2007, p. 34). 

Assim sendo, pensamos que, formar um cidadão para sociedade, não é apenas ensiná-lo a 

ler e escrever, e nem apenas fornecer acesso a livros, é criar condições para que o aluno se 

desenvolva plenamente, e para isso é necessário que exista esse diálogo, essa interação entre 

docente/discente, na qual o alunado reflita junto com o professor sobre sua leitura, diversificando 

e aprimorando seus pensamentos.  



 

 

Segundo Casimiro Campos (2021, p. 09), “A importância da leitura se renova no momento 

de distanciamento e isolamento social em que se presume que as pessoas estão mais tempo em 

casa e no seu ócio, se dedicaram, consideravelmente, a atividade da leitura de leitura”. Então 

devemos estimular os nossos alunos a praticarem o ato de ler nos momentos em que se encontram 

em casa e ociosos, pois este é o ponto de partida para a construção de um bom leitor, nós enquanto 

docentes necessitamos transmitir para nossos discentes o gosto de ler por prazer, pois sabemos que 

a maioria de nossos alunos encaram a leitura como algo obrigatório, então se torna essencial que 

possamos desmistificar essa opinião que os mesmos possuem. 

 

2 PROPOSTAS DE LEITURA ATRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

O ato de ler, como já visto, representa um papel decisivo no despertar do gosto pela leitura, 

bem como pelo desenvolvimento e aprimoramento do hábito de ler. Diante do mencionado, o 

docente ler para seus alunos se constitui como uma prática de incentivo, onde partindo desta 

situação os mesmos irão tomar iniciativa de querer ter a autonomia de lerem sozinhos e 

fluentemente o tipo de texto que for de sua empatia. 

No ensino remoto, os momentos de leitura foram readaptados, fazendo-se uso 

principalmente das novas tecnologias digitais (TICS), que se demostraram como grandes 

contribuidoras para que o ato de ler não fosse cada dia se distanciando da realidade dos discentes, 

pois sabemos que ler se constitui como uma atividade essencial na vida do ser humano. 

Desse modo, Campos (2021, p.10) vem nos relatar que:  

 

A leitura mediada por tecnologia digital também tem se mostrado muito dinâmica 

entre nós. Os suportes de litura digital têm se multiplicado de forma 

surpreendente. A comunicação pela internet tem permitido a divulgação de 

conteúdos em plataformas muito variadas, inclusive com o uso de aparelho 

celular. A ferramenta do whatsapp vem contribuindo de forma significativa para 

que a leitura possa se proliferar de forma intensa.  

 

O autor nos traz aqui a confirmação da colaboração das novas tecnologias (TCS) para a 

leitura, principalmente no momento em que estamos distantes fisicamente, mas que a leitura não 

deve ser esquecida. Campos (2021) nos remete ainda, a importância de consideramos as diferentes 

ferramentas as quais trazem inúmeras possibilidades para o fortalecimento da leitura. O hábito de 

ler não se resume apenas a livros impressos, estamos vivendo em tempos que necessitamos nos 

habituar aos diferentes meios tecnológicos, buscando sempre por novos conhecimentos. 

Um cidadão não está apto para viver em sociedade se apenas conseguir decifrar palavras, 

sua oralidade necessita está em um nível adequado, as pessoas precisam ler e compreender o que 



 

 

foi lido. É na escola que adquirimos este saber, o docente deve considerar os diferentes usos que 

são feitos da oralidade no cotidiano, para desta maneira promover atividades que envolvam e 

desenvolvam os gêneros orais, pois não serão utilizados somente enquanto tiver sua vida escolar 

ativa, é um conhecimento de real necessidade para a vida social de qualquer indivíduo. Como 

Martins (2007, p. 25) defende: “A leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, 

proporcionando a formação integral do indivíduo”.  

Então mesmo em tempos de ensino remoto devemos nos adaptar as novas circunstâncias, 

ainda possuímos a necessidade de termos a leitura como modo de compreensão do mundo que nos 

cerca. Com as TCS também surgiram a disseminação de informações falsas e somente através do 

conhecimento que os indivíduos podem ter o discernimento das informações que nos cercam, e 

para isto a leitura se torna necessária, pois a partir da mesma passamos há compreender melhor as 

situações e enxergar o que é verídico ou não. 

Nesta caminhada de compreender os diferentes significados postos aos alunos para a 

concretização de saber ler e interpretar, se torna indispensável o docente replanejar suas práticas 

de ensino e inovar sua didática, partindo da realidade e da particularidade de cada situação. Devido 

à fatores econômicos e sociais, percebe-se que a instituição de ensino é o único espaço em que o 

discente tem contato e a oportunidade de conviver com livros, sendo estes em muitos casos 

exclusivamente didáticos. Neste contexto, consequentemente também é o único local que propicia 

o desenvolvimento da leitura por parte dos alunos. Assim, essa interação com outros tipos de 

leituras e de textos, mostra uma nova realidade e uma nova maneira de encarar e entender o ler, a 

criança vai se encantando por esta realidade, e criando em si própria o hábito e o prazer pela leitura. 

Assim como apresenta Dias (2001, p. 25): 

  
Nossa tarefa, como educadores, seria abordar os mais variados tipos de textos em 

sala de aula, analisando as semelhanças e diferenças, a estrutura textual de cada 

um, o vocabulário utilizado, buscando incentivar a leitura, a interpretação e a 

produção pelos próprios alunos dos mais variados portadores de textos existentes 

e utilizados em nossa sociedade.   

 

Então, devemos aperfeiçoar a nossa didática, a fim de consolidar a leitura como um 

instrumento de mudança e descoberta do mundo, moldando em cada discente um leitor assíduo e 

preparado para a vida no novo normal, após pandemia. 

 

3 REFLETINDO DIANTE DA PRÁTICA EM AÇÃO EM UMA TURMA DE 3º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

  

O ensino da leitura é primordial no desenvolvimento de todas as pessoas, partindo dessa 

premissa, utilizamos como lócus de pesquisa uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental, 



 

 

localizada na zona rural do município de Pereiro – Ce, no Distrito de Crioulas. A turma possui 21 

alunos regulares, onde estes foram o público alvo da nossa pesquisa durante os dois primeiros 

bimestres deste ano letivo (2021), onde fizemos o acompanhamento somente de forma remota. 

Durante o primeiro semestre, buscamos trabalhar a leitura dos nossos alunos, 

principalmente nas aulas da disciplina de português, nos utilizando da diversidade dos gêneros 

textuais existentes para tentar alavancar a aprendizagem dos discentes, focando tanto na leitura 

individual quanto coletiva, pois um aluno que domina a leitura e ler fluentemente, 

consequentemente escrever ortograficamente melhor e tem um desempenho exitoso na sua vida 

estudantil e social. 

O principal meio de interação com os alunos, se deu pela plataforma do google meet e 

grupo no whatsapp, assim sendo, vamos propiciando as aulas, intensificando os momentos 

interativos de contato para com a leitura, onde os discentes devem ler e explanar a sua 

compreensão, tendo as devidas e necessárias intervenções do professor, sempre intencionando 

atividades focadas no resgate pelo prazer do ato de ler. 

Durante as aulas online na disciplina de português, as quais ocorre 3 vezes na semana 

buscamos seguir uma rotina didática: acolhida, momento de contação de história, exploração oral 

e escrita, apresentação e explicação da temática da aula, seguido de atividade relacionada. 

Com o intuito de prender a atenção e estimular os educandos, estamos desenvolvendo uma 

vez por semana (quinta- feira), o Alforje de Histórias, o qual é um Projeto de Contação de história 

do município, que possui a finalidade de desenvolver o comportamento leitor tanto nos alunos 

quanto nos professores, onde prevalece a ludicidade e animação nesse momento, fazendo da 

contação um momento de desenvolver o encanto e a imaginação, para prender a atenção dos 

participantes durante esta atividade. Estamos em constante tentativa de resgatar o gosto pela leitura 

e criar o hábito de ler nos discentes, cabe ressaltar que neste momento o professor utiliza de vídeos 

gravados e editados por ele mesmo, bem como de contação ao vivo durante a aula no meet. 

Na rotina semanal da turma, também utilizamos como metodologia didática para minimizar 

as dificuldades encontradas no processo de ensino aprendizagem um reforço, na modalidade 

presencial, mais precisamente nos dias de sexta feira, nesses encontros são seguidos todos os 

protocolos de segurança, e são atendidos os alunos que estão com mais dificuldades na leitura, 

compreensão e escrita. Estes alunos são selecionados através de um diagnóstico que é aplicado no 

intuito de detectar os discentes que estão necessitando desta atenção mais direcionada. Durante 

essas aulas são utilizadas metodologias de acordo com as especificidades de cada aluno, no intuito 

de diminuir as dificuldades no processo de aprendizagem que as crianças enfrentam. 

Durante as aulas virtuais, buscamos executar atividades que supram as carências educativas 

das crianças, dentre elas podemos destacar: Bingo dos gêneros, bingo de palavras, dinâmicas 



 

 

educativas; Jogos online via plataforma no Wordwall, Caça palavras, ditado mudo, ditado 

estourado, fichas de leitura, contação de história, leituras literárias, dentre outras. Assim sendo, 

priorizamos a utilização de metodologias lúdicas, para tentar encantar os discentes, e alcançarmos 

uma boa participação dos mesmos no decorrer das aulas, pois sabemos que é por meio da interação 

que a aprendizagem acontece ativamente e os conhecimentos são aprimorados. 

Especificamente, gostaríamos de explicitar alguns momentos que aconteceram durante as 

aulas ministradas, os quais foram cruciais para esta pesquisa, se tornando relevantes e nos deixando 

entusiasmadas com o desenrolar das aulas, esses momentos foram: O alforje literário, momento 

em que contamos a história, “A Ciranda das Cores” da autora Saskia Brígido. Para esta contação 

a professora usou adereços se fantasiando com uma roupa bem colorida, no intuito de ganhar os 

olhares atenciosos dos alunos. Em seguida para uma melhor fixação, compartilhamos o livro em 

formato PDF, de forma online, para que todos pudessem acompanhar a leitura e apreciar as 

imagens. O resultado deste momento foi positivo, os discentes prestaram muita atenção, ficaram 

encantados e participaram de maneira interativa durante a execução, sendo que no término da 

leitura os mesmos socializaram e trocaram opiniões, dentro da sala virtual, fazendo jus à 

exploração oral do texto lido, algo extremamente importante para a compreensão. 

Em seguida, fazendo uma conexão com a contação, ainda de forma online pelo meet, 

realizamos uma dinâmica intitulada “A Dinâmica das Cores”, na qual a sala foi dividida em grupos, 

pré-determinados através da classificação de algumas cores, onde os discentes escolheram 

aleatoriamente. Foi um momento de descontração, mais que mostrou algumas dificuldades, como: 

os estudantes tiveram problemas em se articular com o próprio grupo e não conseguiam falar 

somente no momento da sua equipe, estes acontecimentos dificultaram a realização da atividade, 

mas não impediram a obtenção do resultado final, o qual foi a interação e participação ativa dos 

alunos nesse momento. 

Por meio desta experiência e desse acompanhamento, podemos constatar que esses alunos 

em sua maioria precisam de acompanhamento por parte de suas famílias ou de alguém responsável 

por elas, visto que o ensino se encontra remoto e a maioria das crianças não estão em contato físico 

com o seu professor, a salvo os que vêm para o reforço uma vez na semana. É importante que aja 

essa parceria entre família e escola, pois dependemos claramente dos familiares ou responsáveis 

para que estas crianças possam continuar aprendendo. 

Diante das observações realizadas, e com as informações da professora da referida turma, 

chegamos a seguinte conclusão, em termos de letramento a turma encontra-se com apenas 10 

alunos que conseguem ler com fluência, 07 leitores de frases a pequenos textos com menos fluência 

e 04 leitores de palavras, ou seja, a turma está em nível intermediário, os resultados não são tão 

alarmantes, e levando em consideração que estamos iniciando o segundo semestre, esta situação 



 

 

pode ser melhorada. Pois sabemos que as dificuldades são intensificadas diante do ensino remoto, 

desta forma, a prática e o estimulo de leitura neste momento exige várias reflexões por parte dos 

docentes, principalmente quando se trata de turmas que estão no ciclo de alfabetização. 

Enfim, no decorrer das aulas percebemos que a leitura está se defasando, muitos dos alunos 

estão regredindo no ato de ler, e isso se dar por diversos fatores, dentre os quais podemos 

mencionar a rotina a qual foi rompida, as crianças estão com mais tempo livre para se divertirem, 

assistir filmes, brincar e etc. Em alguns casos a criança não possui um responsável para o ajudar 

no acompanhamento das atividades e consequentemente nessa melhoria da leitura, muitos sem 

possuir acesso à internet, ou sem ter um aparelho tecnológico para utilizar nas aulas, e ainda temos 

a questão que muitas famílias são analfabetas. 

Assim sendo, entendemos mais uma vez o quanto o papel do professor como mediador da 

aprendizagem é pertinente, necessário e precioso. Na referida turma se torna notório a urgência de 

se intensificar os trabalhos voltados ao desenvolvimento da leitura e da oralidade, pois a pandemia 

trouxe consequências gigantescas dentro do contexto de aprendizagem dos educandos as quais 

precisam ser diagnosticadas, analisadas e revertidas durante o restante do ano letivo. 

Gostaríamos de ressaltar, nesse momento, falas de algumas famílias durante as aulas 

síncronas, as mesmas esporam suas opiniões em relação às dificuldades que seus filhos estão 

enfrentando no processo de ensino aprendizagem, adversidades essas que segundo os responsáveis 

foram ocasionadas pelo fechamento das escolas devido a necessidade do isolamento social. A 

seguir, destacamos alguns depoimentos: 

 

“O meu filho teve aula na escola quando estava no 1º ano, vinha desenvolvendo, 

mais com a pandemia, eu preciso ajuda-lo e não tenho o conhecimento 

necessário, não sei como ajudar ele a melhorar a leitura e com isso ele está com 

uma leitura ruim (Família Margarida).” 

 

“É muito difícil ensinar as atividades aqui em casa, ela não quer aprender 

comigo, diz que não é a escola e se recusa a realizar as tarefas (Família 

Orquídea).” 

 

“Eu sou mãe de XXXX, não sei ler e nem escrever, a minha filha de 15 anos é 

que ajuda ele a aprender, o pouco que ela sabe passa pra ele, mais é pouco, eu 

quero que as aulas voltem pra meu filho poder ter uma realidade diferente da 

minha e da do pai dele (Família Rosa).” 

 

São estes tipos de relatos que nos entristecem, pois a educação em tempos de pandemia 

acontece para uns e outros não, são inúmeras as dificuldades e situações existentes, as diferenças 

sociais são enormes e as disparidades se intensificam a cada dia. A mesma atividade e a mesma 

aula online chegam de diferentes formas aos “N” alunos, é desestimulante constatar essa situação, 



 

 

pois nos desdobramos enquanto professores para oferecer o melhor, entretanto com a pandemia e 

as desigualdades sociais, o ensino ofertado não surte o mesmo efeito para todos os discentes. 

É buscado a cada aula cativar a participação dos alunos e também das famílias, pois nos 

atuais dias a família é o principal agente desenvolvedor da aprendizagem das crianças. Assim 

buscamos um ensino interdisciplinar, trabalhando leitura, escrita e oralidade nas diferentes 

disciplinas ministradas, mais buscando um foco maior na disciplina de Língua Portuguesa, já que 

esta ocorre mais vezes durante a semana. 

A referida disciplina é uma das que mais prevalece durante as aulas, pois o aluno precisa 

dominar a leitura e a escrita. Vemos que de acordo com o PCN de Língua Portuguesa (1997), “O 

domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social, pois é por 

meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, 

partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento”. 

Baseando-se neste pensamento é que nesta referida sala em pesquisa, utilizamos os saberes 

prévios de cada aluno, para a partir deles aprofundar seus conhecimentos e isto ser feito através de 

maneiras lúdicas, pois a criança aprende melhor, quando interage com uma aula dinâmica, 

assim  durante as atividades propostas por nós, procuramos diversificar, sempre atentando para a 

questão da ludicidade, onde as crianças concretizarão o aprendizado até então adquiridos, pois é 

possível sim utilizar atividades lúdicas em aulas remotas. 

Neste ponto podemos referenciar diretamente o PCN (1997), que relata: “É importante que 

o trabalho com o texto literário esteja incorporado às práticas cotidianas da sala de aula, visto 

tratar-se de uma forma específica de conhecimento”. Pois sabemos que a leitura contribui de 

maneira significativa na formação do indivíduo, desenvolvendo suas capacidades sociais e 

pessoais. Completando nosso pensamento:  

 

Formar escritores competentes supõe, portanto, uma prática continuada de 

produção de textos na sala de aula, situações de produção de uma grande 

variedade de textos de fato e uma aproximação das condições de produção às 

circunstâncias nas quais se produzem esses textos. Diferentes objetivos exigem 

diferentes gêneros e estes, por sua vez, têm suas formas caraterísticas que 

precisam ser aprendidas (BRASIL, 1997, p. 49). 
 

Enfim, é neste período de ciclo de alfabetização, do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, 

que as crianças devem ter uma boa base de leitura e de escrita, ou seja de alfabetização, mais a 

mesma infelizmente foi comprometida com a chegada deste vírus, que provocou o afastamentos 

das pessoas, principalmente das crianças da sala de aula física, e isso está tomando proporções 

muito maiores do que podíamos imaginar no início. 



 

 

Dessa maneira, estamos buscando amenizar essas consequências trágicas, dando nosso 

melhor no intuito de realizar um bom trabalho focando na leitura e na oralidade dos alunos e 

proporcionando aulas lúdicas em sala de aula virtual, para que os alunos desenvolvam sua 

competência linguística e sejam capazes de interagir na sociedade de maneira crítica, ativa e 

reflexiva. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Embasadas nestas reflexões salientamos que o sucesso do processo de alfabetização se 

processa através do direcionamento que o professor dar no momento em que procura sensibilizar 

o seu aluno a encontrar o caminho e o prazer pela descoberta do ler e consequentemente de sua 

oralidade, utilizando-os para desenvolver a capacidade do pensar, aprimorando seu pensamento 

cognitivo. 

Através da nossa experiência, percebemos claramente que a pandemia gerou uma quebra 

no hábito e no prazer pela leitura, percebendo-se claramente que a aprendizagem da leitura está 

defasada por parte dos alunos, muitos não se interessam por pratica-la. Cabendo assim ao professor 

assumir uma postura de mediador para resgatar esse hábito, pois ler é adquirir conhecimentos os 

quais transformam a nossa vida e o nosso meio. 

Porém, ficou claro que os desafios ainda são grandes, principalmente no que diz respeito à 

leitura, as aulas estão defasadas, os alunos e pais cansados e acomodados, deixando a leitura de 

lado, fazendo com que os discentes acabem regredindo nesse aspecto e dificultando os trabalhos a 

serem realizados no futuro. Ficou claro que precisamos urgentemente de novas técnicas e propostas 

que possam favorecer o retorno a leitura por parte das crianças e quem sabe dos próprios pais, que 

estão auxiliando nesse trabalho educacional. 

Paulo Freire (1989), em “A importância do ato de ler” trabalha a temática da leitura, 

enfatizando sua importância, deixando clara a compreensão crítica do alfabetizar, reforçando que 

esta requer esforços, no sentido de entender a palavra escrita, a linguagem oral e a relação entre 

leitura de mundo e leitura de palavra. Desta maneira devemos trabalhar a oralidade e a leitura como 

base, para desde cedo alfabetizar o educando, proporcionando a oportunidade de se relacionar com 

esse mundo de fantasias oferecido pela leitura. 

Indubitavelmente, escola e as famílias são sujeitos essenciais na construção e crescimento 

da identidade de criança e jovens. Diante de todos os desafios que a educação perpassa ao longo 

dos anos, e somando-se aos que estamos enfrentando ocasionados pela pandemia, em que as 

desigualdades sociais se expressam com muita nitidez, pois diante do referido estudo, notou-se 

que não são todas as crianças que possuem meios tecnológicos, acesso à internet, e 



 

 

acompanhamento familiar para conseguir apreender todos os ensinamentos que o docente tenta 

transmitir nas aulas remotas. 

Partindo desta experiência percebemos a importância de ter e estar realizado esta pesquisa, 

pois a partir das reflexões que obtivemos sobre as questões relacionadas à leitura com os alunos 

dessa turma em aulas remotas, constatamos a grande defasagem de discentes não habituados, nem 

estimulados a prática leitora. Vale salientar que esta pesquisa poderia ter obtido um resultado 

indiscutivelmente muito diferente se estivéssemos em aulas presenciais, pois sabemos que o 

contato direto entre o docente com seus discentes, eleva o percentual de aprendizagem que a 

criança pode alcançar. 

Em síntese, tem-se a certeza das limitações diante do momento adverso que a educação 

passa, desta forma, frisamos a certeza da importância que o ensino presencial possui, entretanto, 

para um possível retorno das aulas na modalidade presencial, dependemos das condições 

epidemiológicas de saúde permitidas pela Organização Mundial da Saúde - OMS, pois nós 

enquanto docentes devemos sempre lutar pelo bem dos nossos alunos, a aprendizagem é fator 

essencial, mais a vida é fator primordial. 
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RESUMO 

 
O referido estudo trata da prática da leitura nas aulas de língua portuguesa durante o ensino remoto, as quais 

objetivaram proporcionar momentos de leitura através do uso do aplicativo WhatsApp nas aulas de língua 

portuguesa. Diante disso, este artigo objetiva discutir como essas aulas contribuíram e ainda contribuem 

para o desenvolvimento da aprendizagem da leitura. Fez-se necessário um estudo com base na leitura e na 

metodologia utilizada nas aulas de leitura no ensino remoto. A pesquisa é de abordagem qualitativa e o 

método indutivo, pois parte de observações, registros e diagnósticos realizados. Vários autores serviram de 

suporte teórico: Solé (1998); Andrade (2016); Brito e Sampaio (2013); Moran (2004), dentre outros. 

Constatou-se que o aplicativo WhatsApp pode ser um instrumento significativo de aprendizagem e 

instigante à leitura, principalmente extraclasse, neste momento de pandemia da Covid-19. Desse modo, o 

aplicativo ganha uma nova função, não só a de comunicar, mas a de aproximar alunos e professores, 

propiciando assim, momentos de troca de saberes e experiências, o que foi de grande valia para as aulas de 

leituras.  

 
Palavras-chave: Leitura; Aplicativo WhatsApp; Aprendizagem.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo aborda a prática da leitura nas aulas de língua portuguesa desenvolvida 

nas aulas remotas através de chamadas de vídeo do aplicativo WhatsApp. Prática vivenciada numa 

turma de 2º ano do ensino fundamental - anos iniciais da E.M.E.I.F. Cônego Joaquim de Assis 

Ferreira, localizada na cidade de Malta-Paraíba.  

Nesse sentido, tal prática teve como objetivo geral proporcionar aos alunos o contato com 

a leitura de forma remota possibilitando ao professor realizar um diagnóstico de toda a turma.  

O diagnóstico ou sondagem de toda a turma é um recurso imprescindível do professor 

alfabetizador para conhecer as hipóteses de leitura e escrita do seu alunado, também é uma maneira 

eficiente de se acompanhar, durante o ano, principalmente no ensino remoto, todos os avanços da 

turma com relação à aquisição da base alfabética.  

A leitura, seja em sala de aula, seja extraclasse, principalmente agora no ensino remoto, 

por conta da pandemia da Covid-19, deve ser uma prática constante e para que isso aconteça, o 
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professor deve promover diariamente o uso da leitura, organizada em torno de uma diversidade de 

textos e gêneros textuais/discursivos em suas aulas.  

A pesquisa desenvolvida é qualitativa, pois é uma metodologia que destina a explicar o 

contexto em que a pesquisa foi aplicada. O método que apresentamos é o indutivo, pois partimos 

de observações, registros e diagnósticos realizados nas aulas de leitura com alunos do 2º ano do 

ensino fundamental – anos iniciais.  

Para embasar a pesquisa buscou-se suporte teórico em: Solé (1998); Andrade (2016); Brito 

e Sampaio (2013); Moran (2004), dentre outros. 

 

2 O TRABALHO COM A LEITURA NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

O trabalho com a leitura, escrita e oralidade devem ser norteadores na elaboração de 

estratégias que visem um ensino mais significativo de língua portuguesa para o aluno.  

Dentro do escopo dos estudos sobre leitura, muitos são os estudiosos que apresentam 

conceituações e concepções de leitura. Dentre tantos, Isabel Solé conceitua a leitura da seguinte 

forma:  

 

Leitura é um processo de interação entre texto e leitor [...] neste processo tenta-

se satisfazer [obter uma informação pertinente para] os objetivos que guiam sua 

leitura. É possível que leitores com finalidades diferentes extraiam informações 

distintas do mesmo texto. (SOLÉ, 1998, p. 22). 

 

Nesse sentido, uma maneira eficiente de obter informação e conhecimento é por meio da 

leitura, pois permite o acesso a todo e qualquer assunto sobre os mais variados aspectos.  

Às vezes, o aluno lê e não compreende o que leu, passando apenas a decodificar e segundo 

Rangel e Rojo:  

 

Na leitura, não age apenas decodificando, isto é, juntando letras, sílabas, palavras, 

frases, porque ler é muito mais do que apenas decodificar. Ler é atribuir sentidos. 

E, ao compreender o texto como um todo coerente, o leitor pode ser capaz de 

refletir sobre ele, de criticá-lo, de saber como usá-lo em sua vida. (RANGEL & 

ROJO, 2010, p. 86). 

 

Com isso, infere-se que a leitura tem que ter um significado para o leitor, evidenciando 

conhecimentos importantes para a compreensão do texto e do mundo.  

Para uma leitura eficaz, o leitor necessita traçar objetivos em cada situação de leitura, como 

afirma Rangel e Rojo:  

 



 

 

Ler, portanto, pressupõe objetivos bem definidos. E esses objetivos são do próprio 

leitor, em cada uma das situações de leitura. São objetivos que vão se modificando 

à medida que lemos o texto. Por exemplo, quando pegamos uma revista para ler, 

num consultório médico, nosso objetivo pode ser o de apenas passar o tempo. 

Mas se descobrirmos um texto que indica como emagrecer sem parar de comer 

doces, aí o objetivo mudará. (RANGEL & ROJO, 2010, p. 87). 

 

Conforme corroboram os autores, a leitura dependendo da curiosidade do leitor, pode 

mudar o mundo a nossa volta através de inúmeras perspectivas, como descobrir sentidos, 

reinventar à realidade e ir além do alfabetizar.   

Outro ponto relevante no ensino da leitura é que ela deve ir mais além do ensino só de 

alfabetizar, conforme afirma Souza.  

 

O ensino e a promoção da leitura, compreendida como algo mais que a 

alfabetização, têm mobilizado atenção e esforços de diversas forças sociais, entre 

educadores, agentes sociais, lideranças políticas. Assume-se francamente que a 

capacidade de ler e a prática da leitura teriam implicações importantes na 

participação social dos indivíduos, contribuindo decididamente para sua maior 

produtividade, intervenção política e social, organização da vida prática etc. 

(SOUZA, 2009, p. 187). 

 

A leitura assume uma função social para que o aluno possa compreender o mundo, 

transformando sua realidade em busca do novo, de forma que produza na sociedade.  

 

3 O PROFESSOR E SUA INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO LEITORA DOS ALUNOS 

  

Sabemos que o professor representa para seus alunos um exemplo a ser seguido, quando 

demonstra atitudes e hábitos considerados modelo pelos aprendizes, o mestre passa a ser copiado, 

refletindo neles suas atividades, principalmente aquelas que costuma relatar para a turma em sala 

de aula. 

No que tange o hábito de ser um professor leitor, passa a influenciar diretamente os alunos 

quando a tornarem-se leitores, pois quando transmite aos educandos o encantamento pelas leituras 

realizadas, pode evocar neles o desejo de ler, por meio de exemplo de seu professor. 

Nessa perspectiva Souza (2002, p. 162), destaca o papel do professor na formação leitora 

dos alunos, diz que “quando o professor cria condições, por menores que sejam, para que os alunos 

se instituam enquanto sujeito-leitores, eles tendem a corresponder a essa expectativa [...], nesse 

ponto de vista dobra a responsabilidade do professor”, pois alguns docentes desconhecem o fato 

de exercerem essa influência leitora, muitas vezes não é necessário que estejam lendo e relendo 

nas aulas, ou até mesmo exigindo leitura dos alunos, mais sim demonstrar em sua fala os hábitos 

de leitura que tem, gerando um despertar para conhecer os textos sugeridos. 



 

 

Faz-se necessária algumas atitudes do professor e atividades por parte da escola para que 

os alunos possam desenvolver o gosto pela leitura, sobre isso Santos, Neto e Rosing, enfatizam 

que: 

 

Apenas circular em meio a materiais diversificados de leitura não desenvolve o 

gosto pelo ato de ler. É imprescindível conviver com uma ou mais pessoas que se 

envolvam eventual ou permanentemente com esses materiais, significando-os. 

No ambiente familiar, no espaço da escola, quem já assumiu comportamento 

perene de leitura deixa transparecer estar absurdo, sensibilizado pelo conteúdo de 

suas leituras, pela originalidade da linguagem [...], por intermédio da leitura 

prazerosa, passa a se construir um exemplo a ser seguido, podendo transformar 

outros indivíduos em sujeitos leitores. (SANTOS, NETO e ROSING, 2009, p. 

13). 

 

Podemos perceber na discussão dos autores que para um despertar pela leitura, ou seja, 

para que os alunos possam tornarem-se leitores competentes é preciso não somente estar rodeado 

de livros e outros materiais, necessita-se ter convivência com outras pessoas que tenham interesse 

pelo ato de ler, não uma leitura necessária, mas por prazer, e que esse fazer prazeroso seja 

enfatizado aos alunos em todos os contextos de convivência. 

No âmbito escolar o professor é o principal responsável por envolver os alunos na 

atmosfera da leitura, isso pode ocorrer de forma natural, pois a leitura é uma atividade intrínseca à 

vida do docente, ele utiliza essa prática diariamente para executar seu trabalho, conforme diz Silva: 

  

O professor tem na leitura, além de instrumento e de prática, uma forma de atuar 

ou agir, seja porque ele (o professor) simboliza leituras já realizadas e 

assimiladas, seja porque faz a mediação e informa leituras relacionadas à matéria 

que ensina [...]. (SILVA, 2009, p. 26). 

  

A leitura é imanente ao professor, ele necessita dela enquanto sujeito social e também como 

profissional que pode influenciar seus alunos a ver a importância dela para a construção social de 

todos os sujeitos inseridos na sociedade.  

Nesse pensar Silva, menciona que o professor influencia na escolha das leituras que os 

alunos venham fazer na formação leitora, diz que: 

  

Quem se dispõe a entrar numa sala de aula para ensinar tem que saber 

satisfatoriamente aquilo que ensina, tem que dominar os conteúdos e suas 

disciplinas, para orientar a leitura, o professor tem que ser leitor, com paixão por 

determinados textos ou autores e ódio por outros. (SILVA, 2009, p. 14). 

 

O professor por estar diretamente ligado ao convívio dos aprendizes pode proporcionar 

neles condições para que tenham acesso ao conhecimento da leitura como função social. 



 

 

O professor enquanto mediador da formação leitora dos alunos precisa ter o hábito de ler, 

se o mestre não lê, dificilmente poderá mudar as situações atuais das práticas de leitura escolar. 

Para reverter-se o processo de transformação de não-leitura na escola, pelos alunos, é necessário 

aumentar o repertório de leitura tanto do professor, como dos alunos, pois como afirma Lajolo 

apud Silva (2009, p. 25), “[...] caso as relações do professor com os livros forem débeis, grandes 

serão as chances de que a sua atuação na esfera do ensino da leitura deixará a desejar”. 

Na tentativa de despertar nos aprendentes o gosto pela leitura, muitos professores elencam 

os benefícios do ato de ler para a vida humana, como forma de persuadir os futuros leitores a iniciar 

o quanto antes sua jornada em meio aos livros. Entre os aspectos positivos adquiridos com esta 

prática, Santos (2009, p. 37), aponta: “quem lê amplia seus horizontes, seus conhecimentos, seus 

repertórios culturais, sua capacidade crítica e inventiva. Quem lê amplia sua compreensão leitora 

e sua própria capacidade de ler o mundo”. 

Sendo esses alguns dos argumentos apresentados aos alunos com o intuito de fazê-los 

leitores competentes, capazes de ler, compreender, refletir, criticar entre outros benefícios que a 

leitura proporciona.  

 

4 AULAS DE LEITURA NO ENSINO REMOTO  

 

As aulas de leitura foram realizadas numa turma de 2º ano do ensino fundamental – anos 

iniciais da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Cônego Joaquim de Assis Ferreira, 

localizada na cidade de Malta-PB, composta por 26 alunos.  

A metodologia surgiu da necessidade do professor diagnosticar, de forma remota, através 

do aplicativo WhatsApp, em sua turma, quais alunos já conseguiam ler e quais não conseguiam.  

Em se tratando do WhatsApp como subsídio para práticas educativas Andrade, destaca que: 

 

O WhatsApp trata-se de um aplicativo criado para dispositivos móveis e 

disponível para o mundo digital. Esse aplicativo possibilita uma forma de 

comunicação dinâmica e interativa e pode ser utilizado para mediar a educação, 

visto que possibilita a escrita e a leitura de textos os quais são multimodais 

(escrita, imagens, sons, vídeos). Por esse dinamismo e caráter inovador do 

supracitado aplicativo, alguns trabalhos de pesquisa vêm sendo realizados com 

ele no sentido de utilizá-lo como ferramenta pedagógica de auxílio ao professor. 

(ANDRADE, 2016, p. 69). 

 

Diante disso, é inegável o grande número de pessoas que têm acesso ao WhatsApp, 

aplicativo que com o ensino remoto passou a ser um instrumento didático-interativo.  



 

 

Nos tempos hodiernos, isso gera uma interatividade rápida de informações e 

importantíssima para o processo de construção do conhecimento. Com isso, Brito e Sampaio, 

afirmam que:  

 

O ensino vive um momento revolucionário que perpassa o binômio Pedagogia-

Tecnologia e seus reflexos quando ao ato de ler/escrever. O que antes era feito 

mecanicamente através de simples decodificação de signos linguísticos ou 

fluência na oralidade foi ressignificado pela mediação de ferramentas digitais no 

uso da língua, excedendo assim a sua superficialidade material. (BRITO e 

SAMPAIO, 2013, p. 10). 

 

As aulas aconteciam da seguinte forma: De acordo com a ordem alfabética do diário de 

classe virtual, o professor realizava, semanalmente, em uma semana alunos pares e na outra alunos 

ímpares, chamadas de vídeo via aplicativo WhatsApp com duração de dez minutos para cada aluno 

e mostrava fichas com palavras, frases e textos pequenos como bilhetes, lembretes, poemas, 

cardápios e outros gêneros textuais para que eles lessem. 

Observou-se que alguns liam bem, como por exemplo, pequenos textos, outros liam pouco, 

apenas sílabas simples, alguns tinham dificuldades em sílabas complexas.  

Vale salientar, que todos acompanhavam as aulas pelo aplicativo, pois o mesmo é acessível 

e tem uma linguagem simples e espontânea, facilitando para o alunado e família.  

Partindo do interesse da turma, da família e da organização metodológica do professor com 

uma rotina semanal de leitura durante suas aulas, realizando chamadas de vídeo com palavras, 

frases e textos, após cada aula pode-se constatar os avanços como ler sílabas simples e complexas, 

frases e textos pequenos de todos os alunos da turma em relação ao desenvolvimento da leitura.  

De acordo com Moran, ressalta que:  

 

O professor precisa hoje adquirir a competência da gestão dos tempos a distância 

combinado com o presencial. O que vale a pena fazer pela Internet que ajuda a 

melhorar a aprendizagem, que mantém a motivação, que traz novas experiências 

para a classe, que enriquece o repertório do grupo. (MORAN, 2004, p. 8). 

 

O professor precisa se adequar tanto ao ensino presencial quanto ao ensino remoto, pois é 

provável que após a pandemia da Covid-19 o ensino retorne de forma híbrida.  

Após um processo de cinco meses realizando as aulas de leitura pelo WhatsApp e fazendo 

anotações para posterior avaliação, foi possível observar que alguns alunos que no início do ano 

letivo tinha dificuldades em fazer a leitura de palavras, tiveram um avanço considerável e 

conseguem, atualmente, fazer leitura de sílabas simples, sílabas complexas, frases e pequenos 

textos.  

 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A leitura dentro e fora da escola e principalmente agora no ensino remoto é algo 

indispensável na vida de qualquer indivíduo. Diante disso, observou-se que as aulas de leitura 

através de chamadas de vídeo do aplicativo WhatsApp tiveram resultados positivos para a turma 

de 2º ano do ensino fundamental no que tange ao nível de avanço da leitura.  

Com base nas discussões, constatou-se que o aplicativo WhatsApp passou a ser um 

instrumento significativo de aprendizagem e que instiga à leitura, principalmente nos dias atuais 

através do ensino remoto, pois os alunos que tinham dificuldades na leitura passaram a desenvolvê-

la de forma eficaz.  
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A LÍNGUA E SUAS VARIAÇÕES: ANÁLISE DOS METAPLASMOS NO DISCURSO 
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RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo identificar e analisar as variações fonéticas/metaplasmos recorrentes 

no discurso oral de uma entrevista com o intuito de comprovar a dinamicidade da língua. O corpus deste 

artigo é constituído pela análise de oito excertos de uma entrevista de um cidadão residente em Luís 

Gomes/RN, o critério de seleção dos excertos foi feito com base na escolha daqueles que possuía uma 

variação fonética significativa, a entrevista foi disponibilizada pelo Museu de Cultura Sertaneja da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN, campus Avançado de Pau dos Ferros - CAPF. 

Portanto, utilizamos a abordagem qualitativa para identificar e analisar os dados coletados, extraindo-os 

diretamente da realidade do objeto de estudo, de forma fidedigna. Para isso, a pesquisa foi baseada em 

estudos de autores como Bagno (1961), Coutinho (1976), Coelho (2015); Possenti (2002) e Lopes (2010) 

que elaboraram trabalhos pertinentes relacionados ao assunto pesquisado. Os resultados corroboram com 

nossas expectativas acerca do processo de mudança natural que o âmbito fonético da língua sofre. 

Entretanto, são apenas mudanças no funcionamento da língua para atender as necessidades dos falantes, 

sem afetar a função comunicacional dela. Logo, concluímos que são mudanças adequadas no suprimento 

das necessidades comunicativas deles. 

  

Palavras-chave: Entrevista; Análise; Mudança; Língua Portuguesa; Metaplasmos. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As ações linguísticas dos falantes somadas com a passagem do tempo são responsáveis por 

causar inúmeras transformações na língua. Dessa forma, é necessário descartar a concepção 

equivocada de língua tida como uma estrutura pronta e acabada, passando a encará-la como uma 

instituição social suscetível de mudanças e variações (COELHO, 2015). 

A língua portuguesa, por exemplo, desde o seu nascimento, passou por inúmeras 

transformações, afinal, o português é fruto de diversas mudanças ocorridas na língua latina. 

Entretanto, estas mudanças continuam a acontecer, tendo em vista que, os falantes mudam a língua 

o tempo todo decorrente das alterações feitas nas regras de funcionamento dela com o objetivo de 

torná-la cada vez mais adequada e eficaz no suprimento das nossas necessidades (BAGNO, 1961).  

Essas mudanças podem ser vistas em diversos níveis estruturais da língua como o 

fonológico, morfológico, lexical, sintático e semântico. Nessa perspectiva, as mudanças mais 
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comuns acontecem no nível fonológico. A estes processos de transformações no nível fonológico 

damos o nome de metaplasmos.  

Por outro lado, apesar das transformações fonológicas serem visíveis e naturais, já que são 

condicionadas por diversos fatores de ordem interna e externa à língua, os metaplasmos recebem 

uma avaliação negativa da sociedade, já que, são associados ao analfabetismo e falta de 

escolaridade, pois, suas pronúncias distanciam-se das pronúncias da norma padrão. No entanto, os 

metaplasmos estão presentes no dialeto das pessoas independente do grau de instrução, pois 

ninguém consegue seguir monitorando suas construções linguísticas em todas as situações 

interacionais, ou seja, ninguém utiliza a norma padrão sem cometer nenhum desvio na composição 

fonética da língua.  

Nesse sentido, os metaplasmos têm sido apontados equivocadamente como erro, como algo 

negativo para a língua, assim como tudo aquilo que foge da norma padrão, portanto, é de 

fundamental importância estudos voltados ao uso dos metaplasmos, analisando essas alterações 

fonéticas verificadas nas próprias palavras da língua, vistas agora não mais como erros, mas como 

curiosidades da nossa língua, que facilitam a troca de comunicação no meio social, e não 

comprometem o propósito comunicativo.  

Pesquisas com este cunho podem despertar em leitores e pesquisadores o entendimento de 

como funciona a língua, assim como, outra visão acerca dos metaplasmos de forma a erradicar o 

preconceito arraigado na sociedade. Os resultados do trabalho serão de grande valia para 

pedagogos e professores de língua portuguesa, tendo em vista que, ensinam e trabalham 

diariamente com o uso dos mecanismos da língua. Além disso, tais análises mostrarão a presença 

e eficiência destes metaplasmos dentro do uso real da língua na sociedade, fundamentadas nos 

estudos da disciplina diacronia do português.  

Como pressuposto da disciplina de Diacronia, foi realizada uma pesquisa descritiva com o 

objetivo de identificar e analisar os metaplasmos presentes no uso real da língua. O corpus deste 

trabalho é constituído pela análise de 8 (oito) excetos retirados do discurso de um cidadão residente 

na cidade de Luís Gomes/RN que, por questões de preservação de sua identidade, nos referiremos 

a ele como X. O critério de seleção dos excertos usados foi baseado na escolha dos trechos que 

possuía uma quantidade significativa de variação fonética/metaplasmos. Utilizamos a abordagem 

qualitativa para identificar e analisar os dados coletados neste trabalho, extraindo-os diretamente 

da realidade do objeto de estudo, de forma fidedigna. A entrevista foi disponibilizada pelo Museu 

de Cultura Sertaneja da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN, campus 

Avançado de Pau dos Ferros - CAPF.  



 

 

Para isso, a pesquisa será baseada em estudo de autores como Bagno (2007), Coutinho 

(1976), Coelho (2015), Possenti (2002) e Lopes (2010) que elaboraram trabalhos pertinentes ao 

assunto.  

 

2 A DINAMICIDADE DA LÍNGUA: OS METAPLASMOS E SUAS CLASSIFICAÇÕES 

 

É inegável, a nossa fala é uma atividade espontânea, improvisada e suscetível à variação 

(COELHO, 2015). Por isso, diversas mudanças fonéticas ocorrem na hora que enunciamos 

qualquer tipo de manifestação linguística verbal, principalmente, em contextos informais.  

Desta forma, estas transformações fonéticas, ou melhor, estes metaplasmos, marcam a 

nossa fala em sociedade, basta analisar, por exemplo, nossas conversas cotidianas ou entrevistas 

dos mais variados tipos.  

Tais metaplasmos, na língua portuguesa, surgiram com a evolução da língua latina para o 

nosso português. "Os metaplasmos são modificações fonéticas que sofrem as palavras em sua 

evolução” (COUTINHO, 1976, p. 142). Dessa forma, as mudanças que a língua sofre com o passar 

do tempo influencia na estruturação das palavras que a compõe. 

Coutinho (1976) afirma que essas transformações fonéticas no idioma são apenas 

percebidas quando comparadas com vozes de épocas distanciadas, já que, as gerações alteram a 

língua de forma inconsciente de acordo com as tendências da época. 

De acordo com a divisão de Coutinho (1976) e sua Gramática Histórica, os metaplasmos 

ocorrem em quatro maneiras e são motivados pela troca, pelo acréscimo, pela supressão de 

fonemas e também pela transposição de fonema ou de acento tônico. Dividem-se em metaplasmos 

por permuta; por aumento; por subtração e por transposição. 

A seguir, vejamos algumas definições de cada um desses metaplasmos com base em 

Coutinho (1976) e sua Gramática Histórica: 

 

2.1 Metaplasmos por permuta  

 

Ocorrem quando há uma substituição ou troca de um fonema por outro. Nesse grupo, temos 

alguns casos, como a sonorização, a vocalização, a consonantização, a assimilação, a dissimilação, 

a nasalação, a desnasalação, a apofonia e a metafonia. 

a) A sonorização acontece quando há troca de fonema surdo por um sonoro homorgânico. 

b) A vocalização ocorre pela conversão de uma consoante por um fonema vocálico. 

c) Na consonantização, o que sucede é a modificação do som vocálico por um consonantal. 



 

 

d) A assimilação é uma aproximação de dois fonemas que resulta da influência que um exerce 

sobre o outro. Podendo ser vocálica, consonantal, parcial, progressiva e regressiva. 

e) Podemos notar caso de Dissimilação em palavras que existem fonemas iguais ou semelhantes, 

resultando na queda de um deles. Também pode ser vocálica, consonantal, progressiva e 

regressiva. 

f) Em casos onde ocorre a nasalação, ocorre a substituição de um fonema oral por um fonema 

nasal. 

g) Na desnasalação podemos verificar o oposto da nasalação. Resulta na toca do fonema nasal pelo 

oral. 

h) A apofonia é a modificação que sofre uma vogal da sílaba inicial quando se junta a um prefixo. 

I) A metafonia trata de uma alteração do som de uma vogal influenciado por uma semivogal. 

 

2.2 Metaplasmos por aumento 

 

Como o próprio nome indica, são aqueles que quando adicionado um fonema ao vocábulo 

aumenta a sua forma fonética. Neste grupo podemos ver os fenômenos de prótese ou próstese; 

epêntese; paragoge ou epítese.  

a) Prótese ou próstese é o aumento do som no começo de um vocábulo. 

b) Epêntese acontece quando há um aumento de um fonema no interior da palavra. 

c) Paragoge ou epítese ocorre no fim de um vocábulo quando adicionamos um fonema. 

 

2.3 Metaplasmos por subtração 

 

Os metaplasmos por subtração são aqueles que sofrem perda de um fonema da palavra, ou 

seja, ocorre pela diminuição de um fonema. Pertencem a essa classe a aférese, a síncope, a 

haplologia, a apócope, a crase e a sinalefa ou elisão. 

a) A aférese é ocasionada pela perda de um fonema no início da palavra 

b) A síncope é a diminuição de um fonema no interior do vocábulo. 

c) A haplologia é uma espécie de síncope especial. Haverá a queda de uma sílaba semelhante ou 

idêntica no meio da palavra, normalmente, a queda se dá na sílaba mediana. 

d) A apócope acontece quando retiramos o fonema do final de um vocábulo. 

e) A crase é a fusão de dois sons vocálicos próximos. 

f) A sinalefa ou elisão é a queda da vogal final de uma palavra. 

 

 



 

 

2.4 Metaplasmo por transposição 

 

Esse tipo de metaplasmo acontece quando há uma deslocação de fonema ou de acento 

tônico de uma palavra. Veremos aqui casos de Metátese e hiperbibasmo, que por sua vez se 

subdivide em sístole e diástole. 

a) A metátese trata da transposição de um fonema, podendo estar na mesma sílaba ou não. 

b) O hiperbibasmo é o fenômeno de transposição do acento tônico. Essa classificação se divide em 

sístole e diástole. A sístole é a transposição de uma sílaba tônica para a sílaba anterior. Já na 

diástole, o acento tônico se desloca para a sílaba posterior. 

 

2.5 Análise e discussão dos resultados 

 

Ao analisarmos a transcrição fonética da entrevista do cidadão (que por questões de direitos 

autorais optamos por ocultar o seu nome a qual iremos nos referir, quando preciso, como X) que 

reside no Sítio Lagoa do Mato situado em Luís Gomes/RN, notamos que a maioria dos 

metaplasmos utilizados em sua fala são classificados como metaplasmos de supressão, ou seja, o 

entrevistado possui uma tendência de omitir um fonema dos vocábulos.  

Uma quantidade muito significativa dos metaplasmos de subtração (ou supressão) 

utilizados pelo entrevistado X são do tipo aférese, pois, a omissão do fonema ocorre no início da 

palavra, principalmente, no que tange os verbos de estado, vejamos o excerto 01: "É sim, tá se 

acabando essa coisa…". (p. 1) e "Então, é o seguinte, isso é coisa que eu tô…". (p. 1) 

Dessa forma, vemos claramente que X omite o morfema "es" do início de ambos os verbos: 

está e estou, de acordo com a norma padrão. É importante ressaltar que essas subtrações não 

ocorrem em casos isolados e sim, na totalidade das situações em que X utiliza estas expressões 

linguísticas verbais.  

Por outro lado, no verbo "estou" não há apenas o fenômeno de aférese, já que, X também 

comete a omissão da enunciação do fonema /u/. Nesse caso, estamos tratando de um metaplasmo 

que sofre processo de subtração de dois tipos: aférese e apócope. 

No excerto 02, também é evidente a existência de metaplasmos obtidos por um processo 

de subtração. Acontece quando X utiliza a preposição "para" suprimindo a segunda vogal /a/, 

enunciando "pra". Neste caso, temos um exemplo de metaplasmo que sofre um processo conhecido 

como síncope, já que, a subtração ocorre no meio do vocábulo, vejamos: "[...] tentando butar 

pra… pra… pra funcionar, mas é muito difícil…". (p. 1) e "[...] que não querem assistir aula, dá 

vontade de cubrir ele na tapa". (p. 56) 



 

 

Ainda no que refere-se ao excerto 02, observa-se também um metaplasmo obtido por meio 

de permuta, mais precisamente obtido por meio de metafonia, ou seja, ocorre uma alteração no 

timbre na enunciação do fonema /o/ nos verbos "botar" e “cobrir” passando a serem pronunciadas 

com som de /u/. O uso do verbo "botar" acontece posteriormente, porém conjugado em terceira 

pessoa do plural, vejamos: 

Por outro lado, no excerto 3: "Me butaram cento e dez mil reais, que para arranjar na 

roça..." (p. 1) é evidente que essa substituição na enunciação da vogal /o/ pela /u/, não pode ser 

vista como um caso isolado, já que, aparece na totalidade dos usos verbais que possuem estrutura 

similiar, seja conjugado em primeira ou terceira pessoa. 

No excerto 04: “Hoje já tem coisa mais muderna por aí” (p. 187) nota-se um processo de 

permuta ao substituir a enunciação da vogal /o/ pela /u/. Além disso, é perceptível que os 

metaplasmos por permuta não acontecem apenas em verbos, como é o caso de "cobrir" e 

"botaram", também são recorrentes nos substantivos, como é o exemplo do excerto 04, de 

"moderna". Logo, são fenômenos iguais recorrentes em classes gramaticais diferentes. 

Logo, percebe-se que as transformações fonéticas na fala de X não são casuais, elas são 

condicionadas por fatores de ordem interna e externa à língua como por exemplo, o fato de X 

residir na zona rural. Dessa forma, as regras fonológicas utilizadas pelo entrevistado diferem das 

regras fonológicas prescritas pela norma padrão. 

No excerto 05: "[...] pra ver se eu comprava um tratorzinho véi…". (p. 1); "Papai tinha um 

jeep véi e a gente é que fazia essas estradas pra nós andar daqui pra rua". (p. 17); "[...] Tem dia 

que a minha véia…". (p. 22); "[...] dá para criar a família. Só… ói, quem vive de agricultura cria 

os moleques de barriga cheia…". (p. 58) encontram-se processos semelhantes ocorridos em dois 

vocábulos diferentes: "velho" e "olha". Inicialmente, podemos classificá-los como um caso de 

subtração do tipo apócope. Entretanto, analisando de forma mais intensa, percebe-se que a 

mudança não é apenas na supressão, percebemos também um processo de despalatização, pois, o 

vocábulo "velho" perde o fonema palatal /lh/ e ganha um fonema oral /ei/, o mesmo processo de 

despalatização ocorre na palavra quando utilizada no gênero feminino, também presente no excerto 

05. Já no que se refere ao vocabulário "olha", o fonema palatal /lh/ é substituído pelo fonema /i/. 

Como dissemos anteriormente, um processo bastante recorrente na fala de X, 

principalmente, no uso dos verbos é o de subtração. Esse processo não acontece apenas quando X 

utiliza verbos na primeira pessoa do singular, esta mesma regra estende-se ao uso dos verbos na 

primeira pessoa do plural, temos então, no excerto 06: "Passamo dois dias aí. Foi muito bom" (p. 

127) mais um exemplo de subtração por apócope.  

Dessa forma, seguindo as concepções presentes na Gramática de Lopes (2010), a utilização 

dessa forma linguística contraria a norma padrão que defende o emprego de "passamos" como a 



 

 

única manifestação linguística correta. Isto deve-se ao fato de que as terminações dos verbos em 

terceira pessoa do plural devem ser flexionadas para concordar em número com o pronome pessoal 

"nós". 

É perceptível, no excerto 07, a ocorrência de um metaplasmos de transposição, vejamos: 

“[...] já tão lingado=fazendo aquela ligação...” (p. 187), podemos perceber este fenômeno na 

palavra “ligando”, utilizada por ele com um deslocamento da consoante /n/. Logo, X utiliza no seu 

discurso a forma socialmente estigmatizada "lingado", classifica-se, dessa forma, como 

metaplasmos de transposição do tipo metátese. 

Dessa forma, algumas formas linguísticas utilizadas por X desviam-se da norma padrão, 

ocasionando assim, uma série de julgamentos atribuídas ao falante, pois, a norma padrão é "um 

conjunto de regras que devem ser seguidas." (POSSENTI, 2002). 

Entretanto, a norma padrão não leva em consideração a dinamicidade da língua, encarando 

a como uma instituição social estática. Ela é a grande responsável pela dicotomia equivocada de 

certo x errado, onde tudo que foge da norma padrão é considerado erro na língua. 

É recorrente o uso dos metaplasmos por transformação, como dito anteriormente, e o mais 

recorrente é a metafonia, presente em casos que ocorrem a alteração fonética do som de uma vogal. 

No excerto 08: “[...] homi, meus exames tá feito, eu tô beleza aqui” (p. 237) fica evidente a 

presença da metafonia quando X transforma o fonema /e/ de “homem” no fonema /i/, formando o 

vocábulo “homi”, ainda neste excerto, é perceptível a ocorrência de outro metaplasmo de 

transformação não mencionado ainda, recebe o nome de desnasalação, trata-se da transformação 

de um fonema nasal em um fonema oral que o entrevistado fez, retirando o fonema /m/ do 

vocábulo: Homem > homi.  

 

3 CONCLUSÃO 

 

Portanto, é inquestionável, a língua passou por diversas transformações principalmente no 

âmbito fonético. Tais transformações, iniciadas no latim, não serão interrompidas, em vista que, a 

língua é viva, é uma atividade social passível de mudanças devido às ações coletivas de seus 

falantes (BAGNO, 1961). 

Nesse sentido, ao analisarmos a transcrição da entrevista de X, os resultados corroboram 

com o ponto de vista supracitado anteriormente. Não obstante, a maioria dos casos de metaplasmos 

utilizados por X é do tipo de subtração, entretanto, é importante enfatizar que não trata-se de 

preguiça, descaso ou falta de inteligência. O que ocorre são mudanças no funcionamento da língua 

para atender as necessidades e torná-la mais eficiente e adequada. 



 

 

É de suma importância enfatizar que o que está sendo analisado aqui são os metaplasmos 

utilizados no uso real da fala do sujeito X em relação às regras da norma padrão. No entanto, vale 

ressaltar que o presente artigo não se trata de uma distinção de certo ou errado, estigmatização 

social ou qualquer outra atitude que fere o ser humano em sua subjetividade ou frutos do convívio 

de sua sociedade. Pelo contrário, trata-se da confirmação da heterogeneidade da língua em meio a 

tantos recursos linguísticos (metaplasmos) utilizados na fala real, decorrentes da criatividade dos 

indivíduos em criar suas próprias regras, sua própria variedade linguística. 

Assim, sabendo da presença de metaplasmos no uso real da língua dos sujeitos, podemos 

concluir ao longo da pesquisa que são mudanças adequadas e eficazes no suprimento das 

necessidades comunicativas dos falantes. A língua portuguesa vem e vai continuar sofrendo 

constantes variações estruturais, diante disso temos que defender e valorizar a nossa língua, nossas 

variações (tratadas equivocadamente como desvios fonéticos), e ao mesmo tempo valorizar a nossa 

cultura e identidade, para o desenvolvimento e sobrevivência da língua portuguesa.  

Ao fim do trabalho, pode-se concluir que a pesquisa realizada ampliou o conhecimento a 

respeito dos metaplasmos, fornecendo informações importantes para o conhecimento e 

compreensão do funcionamento da língua. Portanto, comprovamos, através das transformações 

fonéticas, a criatividade dos falantes ao utilizar os recursos da língua mutável, dinâmica e variável, 

para melhorar e facilitar a comunicação em sociedade.  
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RESUMO 

 
Este trabalho objetiva discutir a pesquisa em audiodescrição (AD), com enfoque em sua execução e 

desafios em meio ao contexto pandêmico. Embora a AD seja a modalidade de tradução audiovisual 

destinada a pessoas com deficiência visual, pois consiste na narração e/ou descrição oral de elementos 

visuais, também pode ser utilizada por demais pessoas, como, por exemplo, disléxicos ou com Síndrome 

de Down. Atualmente vê-se um potencial no ensino e aprendizagem da linguagem. Dessa forma, a AD, 

como tecnologia de acessibilidade comunicacional, favorece a mediação linguística, ao transformar o 

visual em verbal. Com a busca pela inclusão social, o trabalho em questão faz-se relevante para a 

compreensão e reflexão da AD. Na conjuntura do ensino de línguas, a AD trabalha para proporcionar 

acessibilidade e dialogar com os preceitos da BNCC (2018) quanto à formação de temas geradores ou 

transversais. O estudo, fruto de uma pesquisa no curso de Língua Espanhola do CAPF aconteceu em 

meio à pandemia de COVID-19, por tal motivo teve a modalidade modificada a remota. Nesse trabalho, 

nos centramos na descrição da execução, apontando os desafios oriundo do ensino remoto e seus 

impactos na pesquisa. A pesquisa tem por corpus o roteiro de audiodescrição de filme espanhol La piel 

que habito, de Almodóvar. Mesmo com o contexto do distanciamento social, forçando que 

pesquisadores não estejam unidos presencialmente para as execuções das ações, nossa hipótese apontou 

que AD favorece o diálogo, sobretudo no que diz respeito os matizes sociais, que são mais bem 

assimiladas quando o exercício da AD é realizado por alunos. Dessa forma, além de refletir sobre as 

escolhas linguísticas para a tradução, o trabalho dialoga com as questões que evocam a acessibilidade e 

a inclusão social aos meios visuais. Assim, objetivamos, como fruto da continuidade da pesquisa, 

sensibilizar discentes da graduação e alunos das escolas públicos à aceitação e inclusão de pessoas com 

deficiências na sociedade atual.  

 

Palavras-chave: Audiodescrição; Ensino de ELE; Acessibilidade. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A AUDIODESCRIÇÃO 

 

Não há dúvidas de que a AD permite a autonomia da pessoa cega ou com baixa visão, 

tal como nos indica os estudos de Orero (2005), Herrero et a.l (2019), Fryer e Freeman (2013), 

Matamala e Orero (2007), etc . Albaladejo-Martínez (2018) afirma que um dos documentos que 

serviu como ponto de partida para a eclosão de materiais sobre a AD foi a Convenção sobre os 

direitos das pessoas com deficiências que ocorreu no ano de 2006. Segundo o autor, sem este 
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documento não se entende todo o desenvolvimento posterior da acessibilidade aos meios 

audiovisuais.  

Dessa forma, a AD é a modalidades da Tradução Audiovisual (TAV) destinada ao 

público cego ou com baixa visão. Consiste, portanto, num recurso de acessibilidade 

comunicacional que fornece uma narração/descrição das cenas e elementos de cenas que são 

essenciais para a compreensão e interação da pessoa com deficiência visual a produções 

audiovisuais como filmes, cinema, teatro, obras de arte, espetáculos artísticos, entre outros. 

A pesar de que a temática da AD no Brasil tenha surgido por volta de 1999 com o 

engajamento de Bell Machado (2014) nas questões sobre deficiência visual, ganhou forças em 

2005. No ano posterior se redige a Portaria de Lei nº. 310 que garante o acesso a produções 

audiodescritos aos brasileiros nos produtos. À vista disso, a Portaria começa por definir que  

“acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, dos serviços, 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoas com deficiências 

auditiva, visual ou intelectual” (BRASIL, 2006, não paginado). A Portaria ainda afirma que a 

AD “corresponde a uma locução [...] sobreposta ao som original do programa, destinada a 

descrever imagens, sons, textos e demais informações que não poderiam ser percebidos ou 

compreendidos por pessoas com deficiência visual” (BRASIL, 2006, não paginado). Vale 

ressaltar que a Portaria 310 se refere ao uso da AD para a TV aberta. Entretanto, o recuso pode 

ser utilizado em outros produtos audiovisuais tais como DVD, vídeos caseiros, vídeos do 

YouTube, etc e ainda em produtos visuais tais como pinturas, gravuras, visitas guiadas a 

museus, exposições arquitetônicas, apresentações em parques e outros que se fizer necessário 

para permitir a compreensão por parte do público com deficiência visual. 

Numa definição mais abrangente, a AD é mostrada para acesso não apenas a programas 

televisivos, mas também a situações essenciais de interação comunicacional, tal como cita a 

Organização Nacional de Cegos Espanhóis (ONCE):  

 

Audiodescrição: procedimento de acesso à informação e cultura visual, 

destinado a pessoas com deficiência visual, que consiste principalmente em 

fornecer informação sonora sobre todos os dados, situações ou aspectos 

essenciais para a adequada compreensão de determinadas obras, eventos ou 

manifestações, culturais ou de qualquer outra natureza, que só apareça 

visualmente4. (ONCE, 2011, p. 860). 

 
4 Tradução libre nossa: Audiodescripción: procedimiento de acceso a la información y cultura visuales, ideado 

para personas con discapacidad visual, que consiste fundamentalmente en proporcionar información sonora sobre 

todos aquellos datos, situaciones o aspectos que resulten esenciales para la adecuada comprensión de determinadas 

obras, hechos o manifestaciones, culturales o de cualquier otra índole, que solo aparezcan de manera visual. 

(ONCE, 2011, p. 860) 



 

 

Motta (2016, p. 15) acrescenta que a AD é 

 

Um recurso [...] que amplia o entendimento das pessoas com deficiência 

visual em todos os tipos de eventos, sejam eles acadêmicos, científicos, sociais 

ou religiosos, por meio de informação sonora. Transforma o visual em verbal, 

abrindo possibilidades maiores de acesso à cultura e à informação, 

contribuindo para a inclusão cultural, social e escolar. [...] Também amplia o 

entendimento de pessoas com deficiência intelectual, idosos, pessoas com 

déficit de atenção, autistas, disléxicos e outros. 

 

Segundo os dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

no Censo 2010, no Brasil há 45,6 milhões de cegos (23,9%), e destes 2,1 milhões estão no 

Nordeste5. Diante de tal realidade, faz-se cada vez mais necessária falar sobre inclusão social a 

pessoa com deficiência visual, o que justifica a relevância desse estudo. AD proporciona 

autonomia ao permitir que o cego ou pessoa com baixa visão possa assistir uma produção 

fílmica, ou apreciar obras de arte sem depender de que outra pessoa lhe conte o que está 

passando. 

Votado para o ensino, os estudos de Barbosa (2014 e 2020), Snyder (2006), Orrego 

(2013), Araújo e Aderaldo (2013) demostram que o estudo de audiodescrição em sala de aula 

pode sensibilizar os discentes quanto a acessibilidade; aproximar cegos e pessoas com baixa 

visão a realizarem cursos universitários e incluir essas pessoas em atividades de pesquisa e 

extensão universitária. Dessa forma, ao estreitar os laços que unem à acessibilidade aos meios 

comunicacionais e a educação, vemos que a AD também pode ser utilizada na sala de aula de 

língua, proporcionando estratégias de aprendizagem que além de desenvolver as competências 

linguísticas e comunicativas dos alunos, ademais favorece o diálogo com os preceitos da BNCC 

(BRASIL, 2018) quanto à formação de temas contemporâneos transversais. 

Em relação a isso, ao dispor a AD (uma das modalidades de tradução) para o ensino em 

sala de aula, vale lembrar que, antes rechaçado pelas metodologias de ensino, o uso da tradução 

no ensino de línguas estrangeiras (LE) foi reivindicado pelo enfoque comunicativo e segue 

presente no que se chama de pós-métodos. Desta forma, a AD, surge nas aulas de línguas com 

o propósito de desenvolver às quatro habilidades linguísticas dos alunos de LE (ler, entender, 

falar e ouvir) além de permitir a prática da leitura de imagens (elementos e textos 

intersemióticos e multimodais). Ao transformar o visual em verbal, o aprendiz que usa das 

técnicas de AD, reforça os conteúdos linguísticos, assim como desenvolve a compreensão e 

produção oral e leitora. 

 
5 Fonte: https://www.fundacaodorina.org.br/a-fundacao/deficiencia-visual/estatisticas-da-deficiencia-visual/ 



 

 

Para Snyder (2006, p. 03-04), a audiodescrição é uma espécie de arte literária, uma vez 

que o audiodescritor deve encontrar palavras concisas, vívidas e imaginativas para fornecer 

imagens acústicas aos cegos. O autor afirma que o professor treinado em técnicas de 

audiodescrição nunca verá, por exemplo, apenas a imagem de uma bola vermelha e dirá aos 

seus alunos "Veja a bola", pois esse professor/audiodescritor poderia acrescentar figuras de 

linguagens comparativas e dizer: “A bola é vermelha, como um caminhão de bombeiros”. Ou 

instigar a imaginação de seus alunos com as palavras “acredito que a bola é tão grande quanto 

você!”, ou ainda incluir frases explicativas e dizer: “É tão redonda quanto o sol, que é um 

círculo ou esfera brilhante”. Ou seja, a partir deste ponto, o professor pode introduzir 

vocabulários, comparações e metáforas e, dessa forma, tornar, por meio da audiodescrição, 

livros acessíveis às crianças com baixa visão ou cegos e ajuda a desenvolver habilidades de 

linguagem mais sofisticadas.  

De encontro ao que planteia Snyder para o ensino infantil, Palomo (2010) defende que 

compreender as necessidades das crianças com deficiência visual permite que elas identifiquem 

e apreciem o trabalho em que estão sendo exibidas, além de que, enquanto desenvolvem a 

linguagem, desfrutam da sensação de inclusão. Barbosa (2014) reitera e lembra que ela favorece 

a transversalidade quando é implementada em contexto de sala de aula. Barbosa complementa 

que a AD “exige um posicionamento diante de problemas urgentes da vida social, assim como 

uma reflexão sobre o ensino-aprendizagem de línguas, promovendo, portanto, a acessibilidade 

à comunicação que levará o aluno com deficiência à desejada inclusão escolar” (BARBOSA, 

2014, p. 07). 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O caráter transdisciplinar da pesquisa em questão favorece o paradigma interpretivista 

com natureza quantitativa, pois tal enfoque aplica-se a ciência da linguagem e sugere uma visão 

na qual o pesquisador pode interpretar o processo com base na construção discursiva, tal 

construção “é tomada como inerente ao próprio ato de investigação como prática social, sendo, 

portanto, um elemento importante e natural do ato de investigação” (MOITA LOPES 1996, p. 

10).  

A pesquisa, intitulada Audiodescrição no ensino de língua espanhola foi aprovada em 

março de 2020, mas, em virtude da pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19, teve seu início 

adiado para setembro de 2020. O estudo, realizado no Departamento de Letras Estrangeiras do 

Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF) teve a duração de um ano.  



 

 

Os temas transversais, entendidos na BNCC (2018) como temas contemporâneos, visam 

trazer para a escola questões importantes da vida cotidiana. Tratam de objetos sociais e temas 

urgentes de abrangência nacional que necessitam de transformações pessoais e sociais 

(LUCINI, 1994). Nas várias áreas do currículo escolar existem, implícita ou explicitamente, 

ensinamentos a respeito dos temas contemporâneos. Dessa forma, a BNCC (2018), com objeto 

de desenvolver a igualdade educacional, cita a Lei 13.146/2015 para reconhecer a necessidade 

de inclusão do aluno com deficiência, ao afirmar que: 

 

[...] reverter a situação de exclusão histórica de grupos marginalizados [...] 

requer o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a 

necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, 

conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência. (LEI n. 13.146/2015, apud BNCC, 2018, p. 16). 

 

A inclusão dos temas contemporâneos exige, portanto, uma tomada de posição diante 

de problemas fundamentais e urgentes da vida social, o que requer uma reflexão sobre o ensino 

e a aprendizagem de seus conteúdos, seus valores, procedimentos e concepções. 

Assim sendo, a AD promove a acessibilidade comunicacional que pode conduzir nos 

educandos com deficiência à desejada inclusão escolar. Com ações que envolvem não só o 

professor, mas também toda a escola e a comunidade escolar, os educandos, com e sem 

deficiência, serão formados com a perspectiva da inclusão social, ou seja, aprenderam a 

representar seus direitos e respeitar o de outros, contribuindo para a inserção do acesso ao 

conhecimento formal, à cultura, aos espaços físicos e também à própria liberdade de expressão 

e empoderamento, mobilizadores da autonomia e independência (GUEDES, 2010, p. 06).  

Para a realização dessa pesquisa, selecionamos como corpus um filmes espanhol: La 

piel que habito (ALMODÓVAR, 2012). O filme tem por enredo o relacionamento traumático 

entre um cirurgião plástico e sua cobaia. Está categorizado como pertencente ao gênero fílmico 

de suspense de ação. Por ser a primeira obra de thriller de Almodóvar, recebeu várias críticas, 

entretanto, o diretor e roteirista entrega ao público um trabalho enigmático e emocionante, com 

um bom elenco e um roteiro que chama a atenção. O filme foi selecionado como corpus pela 

narrativa empolgante que desperta a interesse dos espectadores, para Costa (2011), crítico de 

cinema, A pele onde eu vivo é um filme requintado, um exercício de equilíbrio e grande 

segurança na delicada arte de detectar a harmonia no irreconciliável. 

 

 

 



 

 

Quadro 1 – Sinopse do filme La piel que habito 

 [Sinopse] Desde que sua esposa sofreu queimaduras em todo o 

corpo em um acidente de carro, o Dr. Robert Ledgaard, um 

eminente cirurgião plástico, tem se interessado em criar uma nova 

pele com a qual ele poderia tê-la salvado. Doze anos depois, 

consegue cultivá-la em seu próprio laboratório, uma pele sensível 

às carícias, mas uma verdadeira armadura contra todas as agressões 

das quais nosso maior órgão é vítima. Para conseguir isso, ele usou 

as possibilidades oferecidas pela terapia celular. Além de anos de 

estudo e experimentação, Robert precisava de uma cobaia humana. 

Os escrúpulos nunca foram um problema, não faziam parte de seu 

caráter. Marília, a mulher que cuidou dele desde o dia em que 

nasceu, é sua mais fiel cúmplice. E em relação à cobaia humana ... 
Fonte: Almodóvar (2012) – encarte DVD. 

 

Ademais da AD, outro fator que determinou a inclusão do filme no corpus foi inclusão 

de informações adicionais que esclarecem, através de inclusões argumentativas, características 

psicológicas dos personagens, como, por exemplo no trecho da AD [00:01:51 – 00:02:03] “Vera 

modela pequenos bustos de cabeças sem rostos inspirados na obra da escultora e pintora Louise 

Bourgeois, artista especializada em obras surrealistas e vanguardistas relacionadas com o 

inconsciente” (tradução nossa). Essas informações fornecidas pelo audiodescritor podem ser 

úteis tanto para deficientes visuais como para estrangeiros que desconhecem a obra do artista. 

Tal recurso, entendido como explicitação, foi magistralmente ofertado pela AD resumindo 

cenas que passavam na TV, recortes de revistas e livros na estante que passavam de relance. 

Sobre a execução da pesquisa, é precisa falar que a mudança a modalidade remota foi 

um verdadeiro desafio. Tento a AD por corpus produtos audiovisuais com uma configuração 

própria (áudio em segundo plano) que melhor seria estudá-los junto aos alunos, 

presencialmente, o remoto nos foçou a buscar alternativas, entre elas, trabalhar com o produto 

vinculado a sites encontrados na internet. Então, em vez de em um produto estar o filme e a 

AD, a exemplo do DVD, tivemos que acessar dois sites em que permitisse visualizar o filme 

em um, e em outro escutar a pista sonora com AD. Além desse duplo trabalho, que alargou o 

tempo de exposição a análise do corpus, ainda tivemos por desafio o gerenciamento dos 

recursos, por exemplo: o delay entre os sons projetados pelo google meet, a falta de recursos 

midiáticos que fosse possível assimilar bem a produção audiovisual proposta, a demora para 

passar o filme (dividida em várias sessões da pesquisa), o equipamentos não apropriados 

(celular dos alunos para ver o filme e fazer os comentários escritos) e o uso, basicamente, de 

produtos audiodescritos veiculados pelo YouTube. 

Embora com tantos desafios, a pesquisa aconteceu e pode revelar que em sala de aula, 

pode-se usar os procedimentos da AD para gerar sequências didáticas e desenvolver 



 

 

competências linguísticas na língua espanhola para desenvolver: a compreensão auditiva, a 

leitura visual, a ampliação do vocabulário, a análise crítica da obra audiovisual, a compreensão 

global da obra visual, a prática da transcrição, o planejamento, execução e solução de 

problemas, o desenvolvimento da oralidade, entre outras habilidades que podem ser adquiridas 

ao assistir materiais audiovisuais (filmes) com AD, selecioná-los, transcrever roteiros, 

selecionar recortes de AD para o corpus etc.  

Nossa hipótese, portanto, advoga que a inclusão da AD como ferramenta no ensino de 

espanhol ademais de favorecer o desenvolvimento das estruturas linguísticas e pragmáticas da 

língua, conscientiza o aluno para questões de acessibilidade e aceitação. Sob a ótica do ensino 

de línguas vemos nas etapas da AD oportunidades para desenvolver a compreensão oral, 

aumentar a percepção global e detalhada de produtos auditivos, trabalhar questões pragmáticas 

da língua espanhola, selecionar materiais, desenvolver o imput para questões relevantes de 

produções audiovisuais, produzir textos escritos e orais, reforçar conteúdos linguísticos, rever 

conceitos gramaticais, aperfeiçoar a prosódia da língua estrangeira, entre outros. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo que pareça uma atividade muito simples e fácil de realizar, a AD deve considerar 

a eleição de vocabulário e a clareza de ideias. Como ferramenta para o ensino, permite refletir 

questões linguísticas e culturais da língua estrangeira, por tal razão faz-se a presença de alunos 

graduando que estejam envolvidos com os procedimentos tradutológicos.  

Nossas observações na pesquisa, embora ainda incipientes, demostram que há um 

engajamento e afinidade pela temática por parte dos alunos pesquisadores. Já pode ser 

apreciado a preocupação relacionada aos temas de acessibilidade em nosso grupo, assim como 

uma visão mais crítica da inclusão social. O projeto de AD, como dito anteriormente, apresenta 

dois viéses. No viés do ensino de línguas, pretendemos que nossos discentes tenham uma 

abordagem mais comunicativa no ensino de LE, no viés de acessibilidade, pretendemos inserir 

e promover a AD em amostras locais na comunidade uerniana do CAPF, sensibilizar a inserção 

de pessoas cegas e de baixa visão na universidade, assim abrir futuros campos investigativos 

que possam verificar a recepção de pessoas com deficiências visuais as imagens fornecidas nos 

ambientes acadêmicos. 
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A REPRESENTATIVIDADE IMAGÉTICA DO NEGRO NO LIVRO DIDÁTICO DE 

LÍNGUA INGLESA 

 

Francinaldo dos Santos Custódio1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vivemos o ápice da comunicação rápida, da profusão de imagens, das 

linguagens sintéticas, das novas formas de organização, das mensagens multimodais e da 

exigência de domínio das variadas linguagens. Com isso, o indivíduo deve estar apto a interagir 

com diversas formas de linguagens e, não apenas como condição de comunicabilidade, mas 

como condição de apropriação do conhecimento e, consequentemente, de desenvolvimento 

cognitivo.  

Visando uma formação abrangente do ensino de Língua Inglesa (doravante LI), 

atribuímos a esta disciplina e a outras, como Português ou Espanhol, o desenvolvimento de 

estudos sobre as diversas práticas da língua(gem), a saber: leitura, escuta, produção de texto 

(oral e escrito). Para isso, é preciso analisarmos a língua(gem) como instrumento que busca 

estabelecer relacionamentos sociais, ordenar dados e informações, compreender as linguagens 

não verbais, avaliar o dito e o escrito, organizar e registrar conhecimentos adquiridos, etc. 

(BAKHTIN, 2007).  

Sendo a língua um instrumento da língua(gem) enquanto fenômeno de natureza social 

(LYONS, 1982), considera-se também que a prática de ensino da língua deve contribuir para o 

enriquecimento cultural do aluno, portanto precisamos pensar no ensino de modo que possa 

contemplar a diversidade étnica-racial, sexual e ideológica. 

Para que o ensino da LI não seja excludente, é preciso que sua abordagem seja focada 

nos diversos gêneros do discurso presentes nos materiais didáticos. Na perspectiva de Bakhtin 

(1997), compreendemos gênero do discurso, sejam eles orais ou escritos, como formas 

padronizadas de enunciados que se manifestam pela língua. Por sua vez, no que diz respeito ao 

material didático, Tomlinson (1998) os define como instrumentos pedagógicos que podem 

facilitar a aprendizagem da língua.  Sendo assim, percebemos que o livro didático (doravante 

LD), objeto de estudo desta pesquisa, caracteriza-se como o material didático mais usado no 

ensino de LI nas escolas públicas.  
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Silva (2011) aponta que não é raro encontrarmos professores que consideram o LD 

como material insuscetível de erros ou guia do conhecimento inquestionável. No entanto, essa 

postura pode comprometer o desenvolvimento de um letramento crítico, como também a 

autonomia intelectual do professor para escolher os conteúdos conforme as necessidades da 

sala de aula.  Os conteúdos do livro, conforme Tilio-Junior (2014), são permeados pelas 

concepções teórico-metodológicas dos autores, por isso é importante que o professor analise e 

escolha o material que mais coaduna com suas crenças e concepções pedagógicas. Nesse 

contexto, as novas práticas de letramento veem a imagem como meio de divulgar informações, 

esses textos imagéticos são construídos com propósitos específicos que contribuem no processo 

de interação e aprendizagem dos indivíduos. 

Dentre as diversas temáticas que possibilitam o desenvolvimento do letramento crítico 

visual, a que escolhemos para ser objeto de estudo desse trabalho é a questão de raça nas 

imagens dos livros didáticos de Língua Inglesa da coleção Alive High do Ensino Médio, dos 

autores Vera Menezes, Junia Braga, Ronaldo Gomes, Marisa Carneiro, Marcos Racilan e 

Magda Velloso, 2º Edição 2016, Editora: SM. Para tanto concordamos com Hall (2006) na 

compreensão de raça como social e historicamente construída. A razão da escolha do livro em 

questão é por fazer parte das coleções de Língua Inglesa aprovadas pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) de 2018 que foram distribuídas para o Ensino Médio das escolas 

públicas em 2019. No percurso deste trabalho, analisaremos a existência de políticas de 

igualdade racial nos discursos vinculados nos textos visuais do livro didático de LI com o 

propósito de expor a promoção de estereótipos e preconceitos sociorraciais. Sendo assim, é 

possível analisar e incentivar a produção de livros didáticos que obedeçam a legislação vigente 

sobre a valorização e promoção da História e Cultura Afro-Brasileira, possibilitando diminuir 

as desigualdades sociais.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Utilizamos os procedimentos metodológicos específicos dos estudos da linguagem, que 

conferem privilégio à leitura e análise dos textos, bem como análise do corpus contemplado 

nesta pesquisa, considerando também os estudos modernos acerca do ensino de Língua Inglesa 

e Base Nacional Comum Curricular, Teoria dos Multiletramentos e Multimodalidade. Será 

imprescindível que seja realizada uma pesquisa bibliográfica para a realização de leituras e 

fichamentos sobre a metodologia da Linguística Aplicada, levando em conta questões teórico-

metodológicas, e, também, sobre as análises realizadas nos livros didáticos que comporão o 



 

 

nosso corpus. Assim, as informações depreendidas, quantificadas e analisadas desse corpus, ao 

qual nos referimos, serão extremamente relevantes para o resultado final da nossa pesquisa, 

uma vez que são os dados que definem o rumo que a análise teórica deve proceder.  

Como suporte metodológico, faz-se necessário utilizarmos o método quantitativo, para 

verificar a presença de textos cuja temática seja contemplada pela Lei 10.639/2003, sendo 

essencial, em seguida, fazermos a utilização do método qualitativo para nos auxiliar nas análises 

dos textos quantificados na primeira etapa.  

Vale referir, então, que serão executadas as seguintes etapas: 1ª) coleta dos livros para 

compor o corpus; 2ª) pesquisa bibliográfica; 3ª) leitura e fichamento dos textos; 4ª) 

levantamento dos fatores linguísticos que podem favorecer a existência do fenômeno em 

análise; 5ª) quantificação dos textos de gênero imagético; 6ª) tratamento estatístico dos dados 

7ª) pré-análise dos dados, e 8ª) análise dos dados com base nos pressupostos teóricos que 

norteiam a pesquisa. As demais etapas deste projeto estão contempladas no cronograma de 

atividades.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A história da humanidade tem mostrado a constante luta entre grupos étnicos 

considerados hegemônicos e outros estigmatizados. Por muito tempo se acreditou que a cor da 

pele de uma pessoa era suficiente para determinar sua importância na sociedade e a condição 

de ser humano. No entanto, ainda vivemos uma sociedade que adota padrões de legitimidade e 

modelos que os membros devem seguir ou ser, fazendo imperar de algum modo alguns 

estereótipos negativos que se estendem até aos materiais didáticos. Sendo assim, o LD, objeto 

de estudo desta pesquisa, é o material didático mais acessível aos professores LI, que muitas 

vezes determina como o ensino deve ser. 

Nessa perspectiva, o livro de LI por ser bastante comum entre os professores da rede 

pública, porquanto requer muita atenção no momento de avaliação e escolha do LD mais 

adequado. Almeida Filho (1994) defende a ideia que o LD deve ser escolhido com cautela, 

reflexão e estudo. A análise de coleções didáticas de línguas estrangeiras indicadas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) se tornou foco de muitos estudiosos a partir de 

2010, quando o PNLD passou a distribuir livros para aprendizagem de inglês a alunos do Ensino 

Médio. As análises do LD são de extrema relevância, pois nos permitem verificar as adequações 

aos documentos oficiais e reforçar a necessidade de considerar as questões de raça no currículo, 

por exemplo. As atividades, textos escritos e visuais do LD devem contribuir para formação 



 

 

crítica e libertadora do aluno, para que esse seja agente transformador da sua realidade e das 

injustiças sociais.  

De acordo com Masrella-de-Andrade e Rodrigues (2014) citando Souza (1999), o LD 

tem sido uma ferramenta indispensável nas aulas de línguas estrangeiras, também é tido por 

muitos professores como autoridade máxima que determina verdades sobre o processo de 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o livro traz a voz do autor e sua visão de mundo, embora 

ele seja entendido do assunto, o professor deve se preocupar com a abordagem dos conteúdos 

e como isso pode afetar negativamente a formação do aluno. Sendo assim, o LD não é apenas 

um instrumento facilitador do processo de aprendizagem, além disso é um suporte de discursos 

que pode influenciar negativamente ou positivamente a vida do estudante.  

Por esse viés referente à influência do autor, o LD de língua estrangeira tem o poder de 

privilegiar e legitimar identidades de raça, nesse caso a branquidade, enquanto criminaliza e 

ilegitima outros grupos, no caso, a negritude como mencionado por Pennycook (2001). A 

invisibilidade e estereotipação da negritude nos livros didáticos de LI ainda é recorrente, mesmo 

com diretrizes que falam explicitamente sobre a elaboração dos materiais didáticos das escolas 

públicas conforme encontramos nos estudos de Ferreira (2014). Nesse contexto, podemos falar 

de Silva (2011) que aponta os estereótipos e preconceitos em relação ao negro no LD. Para 

autora a ideologia do embranquecimento é intrínseca às instituições e ao Estado, que de várias 

formas se difunde através dos materiais didáticos mostrando uma imagem estereotipada 

negativa do negro e uma imagem estereotipada positiva do branco, sendo assim, fazendo com 

que o branco seja tido como bom, perfeito e modelo, por outro lado, fazendo com que o negro 

fuja de si próprio, dos valores e de seus semelhantes. Assim, a raça negra é apagada em grande 

medida das páginas do livro, divergindo da realidade da vida social brasileira, já que o IBGE 

divulgou em 2019 que 56,1% da população do Brasil se declara negra. 

Portanto, é possível a partir das reflexões feitas enfatizar que o LD seja submetido a um 

processo de avaliação crítica para apontar divergências com os princípios de uma educação 

libertadora e inclusiva. As discussões apresentadas sobre as identidades de raça em livros 

didáticos no campo de LI abordam a necessidade do engajamento do professor e do aluno no 

desenvolvimento de uma postura crítica frente aos discursos presentes nos textos visuais.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Como vimos, este trabalho deu ênfase aos textos visuais do LD de LI, pois sabemos que 

as imagens são extremamente importantes nas atividades dos livros didáticos e na comunicação 



 

 

humana. Além disso, como ponderam Kress e van Leeuwen na proposta da Gramática do 

Design Visual (GDV), as imagens não são veículos neutros desprovidos de seu contexto social, 

político e cultural, mas enquanto códigos são dotados de significados. Dessa maneira, um texto 

visual pode expressar a realidade cultural e histórica de uma sociedade, possibilitando promover 

discursos estereotipados em desfavor das pessoas negras. Nesse sentido, a GDV permite 

analisar imagens nos aspectos estrutural e composicional, e assim discutir questões raciais 

pertinentes à educação das relações étnico-raciais.  

Dessa forma, as imagens do LD podem ratificar preconceitos e estereótipos que são 

comumente encontrados nos discursos do dia a dia das pessoas. Sobre isso, Santos (2013) 

afirma que os discursos se materializam nos textos e carregam significados dentro de um 

contexto social. Sendo assim, o aprendizado da LI também deve provocar raciocínio crítico 

quanto às estruturas sociais estabelecidas e possibilitar o aluno repensar os seus valores e 

conhecimentos, pois a língua está vinculada ao contexto social e essa é capaz de promover e 

modificar os discursos sociais que constroem a representação do negro. 

Sabemos que as mudanças sugeridas pelas diretrizes dos editais do PNLD colaboram 

para as novidades nos textos visuais dos livros didáticos, embora haja presença de formas 

hierarquizadas, como sub-representação de negros, mas também conta consideravelmente com 

formas discursivas que valorizam as personagens negras. Podemos considerar isso como um 

avanço, mas ainda precisamos de personagens que ocupem vários lugares de prestigio social e 

comuniquem discursos de diversidade. 

Tendo em conta as considerações de caráter teórico apresentadas nesse trabalho, 

ressaltamos a importância de explorar a produção de sentidos que o texto visual possibilita 

dentro de um contexto social. Dada a importância dos recursos imagéticos na sociedade atual, 

'o letramento visual' consiste em exercer a cidadania, possibilitando aos indivíduos inclusão e 

participação social, capacidade de dialogar com várias produções semióticas de maneira crítica 

e transformadora da realidade. 
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RESUMO 

 
O presente artigo relata uma experiência com o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

especificamente de dois alunos com Síndrome de Down (SD) através do meio virtual e de exercícios 

práticos, usando objetos do cotidiano. O objetivo é analisar como ocorreu todo o processo de adaptação 

educacional frente a realidade imposta devido ao isolamento social da pandemia ocasionado pelo novo 

Coronavírus (Covid-19). Optamos em realizar uma pesquisa qualitativa e foi desenvolvida na perspectiva 

metodológica de estudo de caso, norteamos o nosso trabalho com documentos da legislação brasileira e 

com os seguintes autores: Paula (2007), Batista (2005); Mantoan (2005), entre outros. Através das análises 

podemos constatar que houve uma intervenção pedagógica do professor do AEE através de estratégicas 

lúdicas, tendo o zelo de construir atividades individuais baseando-se na aprendizagem adquirida pelos 

discentes. As conquistas foram possíveis porque houve o acompanhamento e estimulação familiar. 

Sabemos que os avanços foram poucos em comparação ao presencial. Este trabalho possibilitou uma 

reflexão ativa e reflexiva de todo o processo metodológico das análises pedagógicas.   

 

Palavras-chave: Aulas remotas; Estratégias de aprendizagem; Atendimento Educacional Especializado; 

Síndrome de Down (SD). 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade moderna está sempre em constante transformação e aperfeiçoamento, exigindo 

do educador contínua reflexão de seu papel. Atualmente, essa capacidade de auto avaliar suas 

práticas e metodologias frente ao ensino tem sido ainda mais necessária, visto que se vivencia um 

momento de profundas mudanças sociais, econômicas, educacionais, relacionais, dentre outras, 

devido à crise que a pandemia da COVID – 19 colocou o mundo. 

Segundo Pádua (2020, p. 81), “A pandemia do SARS-CoV-2, também conhecido como 

“Novo Coronavírus” e da doença que ele causa, a COVID-19, pode ser vista epistemológico e 

social, como uma pandemia da incerteza”. Essas incertezas foram muito além preocupação com a 

descoberta da vacina, de quanto o país e o mudo seriam afetados sócio e economicamente, pois 
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afetaram tudo e todos, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, e claro que também a 

educação.  

Nesse sentido, a escola, teve que compreender que era tempo de ressignificações, e os 

professores, de se reinventar enquanto profissional da educação, de demonstrar competência 

pedagógica para seguir em frente, contribuindo para que o processo de ensino/aprendizagem tenha 

continuidade e eficácia mesmo que a distância.  

Sabe-se que esse não foi um processo simples, e que as escolas e professores em geral, 

enfrentaram diversos desafios durante o período de pandemia, pois acredita-se que nenhuma 

instituição, ou profissional da educação estava preparado para um período onde fosse necessário 

um distanciamento social tão longo como o vivenciado de março de 2020 aos dias atuais, 

remetendo a necessidade de cortar em sua totalidade o contato diário com o aluno, contato esse tão 

necessário a aprendizagem, principalmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental, séries em 

que os alunos que fazem parte deste estudo estão inseridos. 

Diante dessa realidade, muitas instituições em diversas partes do Brasil e do mundo 

buscaram formas de amenizar o prejuízo acadêmico dos alunos dos diversos níveis de ensino, para 

tanto o uso das tecnologias, já bastante divulgadas e usadas na educação, tornaram-se 

indispensáveis, pois o uso da internet passou a ser o meio mais seguro de aproximar alunos, 

professores, escola e família, não apenas na comunicação social, mas como umas das principais 

ferramentas de aprendizagem no momento vivenciado. 

Seja através de aulas transmitidas em tempo real, gravadas e colocadas a disposição do 

aluno em sites ou transmitidas por aplicativos através do ensino remoto, o importante é não perder 

o vínculo afetivo escola/professor/aluno e principalmente dá continuidade a aprendizagem. O 

ensino remoto foi e ainda está sendo o mais utilizado nas escolas públicas do Rio Grande do Norte, 

principalmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental e nos Atendimentos do AEE, por 

permitir maior interação. 

Nesse contexto, elaborou-se o presente artigo tem como objetivo relatar como ocorreu o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) de 2 (dois) alunos em uma escola no município 

do Rio Grande do Norte/RN, situada no Alto Oeste, de forma remota devido o afastamento 

presencial da escola, em obediência à regras de segurança da Covid-19. 

Os atendimentos tiveram início com a quarentena em março de 2020, que isolou em seus 

lares todos por tempo inicialmente determinado, e posteriormente indeterminado. As pessoas com 

deficiência, para Santos,  

 

Têm sido vítimas de outra forma de dominação, além do capitalismo, do 

colonialismo e do patriarcado: o capacitismo. Trata-se da forma como a sociedade 

os discrimina, não lhes reconhecendo as suas necessidades especiais, não lhes 



 

 

facilitando acesso à mobilidade e as condições que lhes permitiriam desfrutar da 

sociedade como qualquer outra pessoa. De algum modo, as limitações que a 

sociedade lhes impõe fazem com que se sintam a viver em quarentena 

permanente. (SANTOS, 2020, p. 20). 

 

Refletindo sobre o disposto por Santos, justificamos o tão necessário acompanhamento dos 

alunos com deficiência nesse período pandêmico, visto que em sua maioria, as interações sociais 

que esses alunos têm em seu cotidiano fora do seio familiar, se resumem a realizadas na escola, 

nos atendimentos do AEE e nas terapias com a equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde.  

Os protagonistas deste trabalho têm Síndrome de Down e com a finalidade de manter a 

integridade dos alunos, traremos nomes fictícios: uma será Maria, seis anos de idade, matriculada 

no 1º ano do Ensino Fundamental e o outro será José, dez anos de idade, matriculado no 4º ano do 

Ensino Fundamental. 

Usamos como metodologia de ensino, o estudo de caso. Para Yin (2001, p. 32) “Um estudo 

de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real [...]”. Dessa forma optamos em realizar um estudo de cunho qualitativo.  

Iremos responder as seguintes indagações: Como aconteceu a implantação do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) através do Ensino Remoto? A família estava disposta a 

acompanhar os alunos durante os atendimentos? Como aconteceram os atendimentos? Quais foram 

as atividades realizadas? Como os alunos reagiram diante dessa nova realidade? 

Para fundamentação teórica e embasamento legal deste trabalho usamos alguns 

documentos legislativos brasileiros e teóricos como: Paula (2007), Batista e Mantoan (2005), entre 

outros. Expomos alguns trabalhos desenvolvidos no AEE, trazemos algumas imagens das 

atividades que construímos, como também, realizamos algumas considerações acerca dos 

trabalhos desenvolvidos dando sempre ênfase ao desempenho dos alunos analisados, visto que o 

nosso foco são os dois alunos atendidos com Síndrome de Down. E, finalmente apresentamos as 

nossas conclusões diante dos atendimentos realizados nesse período de distanciamento social e 

atendimento através do Ensino Remoto.  

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) está interligado com a modalidade de 

ensino da educação especial, onde assegura em um dos seus objetivos a garantia do acesso, 

participação e aprendizagem dos alunos com deficiência (visual, física, auditiva e intelectual), 

Transtornos do Espectro Autista, Altas habilidades/superdotação visando o desenvolvimento da 



 

 

aprendizagem, através de recursos didáticos e pedagógicos. A Política de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva informa que o AEE, 

 
[...] função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 

atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na 

sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento 

complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008, p. 10).  

 

Este serviço tem o caráter complementar (alunos com deficiência) ou suplementar (altas 

habilidades ou superdotação) para formação de autonomia e dependência dentro ou fora do âmbito 

escolar. Não dever ser realizado como reforço escolar, no seu cotidiano deve existir o letramento, 

a leitura, a escrita e a quantificação com base no campo conceitual o trabalho das habilidades de 

comunicação, autocuidado, vida no lar e social são enfatizados. (BATISTA; MANTOAN, 2005, 

p. 26) relatam que “esse atendimento não é facilitado, mas facilitador, não é adaptado, mas permite 

ao aluno adaptar-se às exigências do ensino comum”, ele é ofertado baseando-se nas necessidades 

dos alunos. O discente tem a obrigação de frequentar o ensino regular para ter acesso a esse tipo 

de atendimento.   

Realizamos o nosso trabalho com foco nos alunos com Síndrome de Down (SD), que é 

uma condição genética, definida por um cromossomo 21 extras nas células do corpo, conhecido 

também por trissomia do 21. Para que haja a efetivação da aprendizagem dessa clientela, Castro e 

Pimentel sugerem que, 

 

É importante que a escola tenha no seu planejamento diário atividades que exijam 

do sujeito com a síndrome trabalhos de: cooperação, organização, constituição, 

movimentos, compreensão, exploração de propostas lúdicas e materiais diversos 

para que a criança possa realizar atividades motoras como: correr, pular, rolar, 

entre outras. Essas ações contribuirão para o desenvolvimento social, afetivo, 

motor e da linguagem. Quanto maior for a sua estimulação, mais internalizados 

serão os domínios. (CASTRO; PIMENTEL, 2009, p. 305).    

     

As pessoas com SD tem a cognição comprometida fazem parte das pessoas com deficiência 

intelectual, por terem dificuldade de concentração e compreensão, consequentemente, 

ocasionando dificuldade na aprendizagem. O AEE vem como suporte procurando desenvolver a 

vida escolar, profissional, pessoal e social buscando incluir dentro e fora da sala de aula.  

É imprescindível a estimulação precoce e o incentivo das pessoas que estão a sua volta. A 

família se torna responsável pela a construção do indivíduo “O relacionamento entre a família e a 

escola deve ser harmoniosa, favorecendo o diálogo sobre as diferenças de valores e pontos de vista 



 

 

sobre a educação” (PAULA, 2007, p. 16), pois é ela que sempre irá analisar como está acontecendo 

todo o processo de aprendizagem. Antes de iniciarmos os atendimentos remotos (individuais) 

através do programa Google Meet, informamos as famílias que as aulas seriam de 30 (minutos), 

duas vezes na semana, em dias intercalados e que elas precisavam responder um questionário no 

Google Forms confirmando o compromisso com as aulas e informar o meio eletrônico de utilização 

e estipular um tempo médio que o discente assistiria à aula.   

As duas famílias aderiram às aulas remotas e iriam usar o smartphone, o que nos ocasionou 

preocupação devido o déficit de atenção comprometida dos alunos. A família de Maria achava que 

ela ficaria 10 (minutos) e a de José 30 (minutos).    

Com relação a Maria a comunicação acontece através de gestos, fala palavras pequenas que 

as vezes não é clara. É uma criança comunicativa, carinhosa, ativa e adora dançar. Reconhece as 

utilidades dos objetos do cotidiano, fala oralmente as letras A e U, na escrita consegue escrever 

em forma de bastão as letras E e I (escreve de forma aleatória sem seguir uma sequência e de forma 

espelhada), com relação a matemática tem dificuldade na associação dos números (estudamos até 

o 2), tem atitudes contrárias as ordens e é impulsiva. José se expressa oralmente seus pensamentos, 

mas as vezes não é uma linguagem compreensível, conhece as letras do alfabeto, a letra é 

compreensível escreve de forma lenta e faz as letras grandes e desalinhas. Está na fase pré-silábica. 

Com relação a matemática conhece até o número 15 (quinze) faz associação a quantidade e ao 

número e consegue fazer contas simples de adição e subtração. É uma criança simpática, meiga e 

atenciosa com todos.  

Para as aulas on-line do AEE, foram construídos slides no programa powerpoint 

procuramos utilizar letras no tamanho grande e imagens coloridas em formato gif (com 

movimentos). Como uma forma de obter a atenção dos alunos. Usamos vídeos no youtube e 

atividades do site wordwall. As aulas foram construídas baseando-se nas habilidades e carência de 

cada aluno. Optamos por expor 3 (três) tipos de atividades realizada com cada aluno.  

Para as aulas de Maria, iniciávamos desejando Bom dia e perguntando se ela estava bem. 

Em seguida, era ensinado uma música passo a passo (sempre com gestos), para ser executada em 

seguida. As atividades desenvolvidas eram orais e escritas (com foco nas vogais, nome do aluno e 

números até o 3 - três), trabalhamos associação, agrupamento, pareamento e dobraduras. Seguem 

algumas das atividades realizadas:  

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 – Atividade: música Brincadeira com as mãos 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelas autoras, 2021 

 

Slide produzido para trabalhar a música Brincadeira com as mãos (compositor Elton Luiz). 

As imagens são em formatos de gif, onde a criança gesticula de acordo com imagens sob o 

comando da professora. Em seguida, acompanhamos a execução da música através do vídeo 

disponível no youtube.  

 

Figura 2 – Atividade: formas geométricas e imagens cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelas autoras, 2021 

 

Trabalhamos associação de imagens com as formas geométricas, onde a criança tinha que 

realizar dois comandos simultaneamente, mostrar a cor do lápis e a forma (que foi entregue). Em 

seguida, fazer associação com materiais do cotidiano.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3 – Atividade: associação dos números a quantidades e imagens  

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelas autoras, 2021 

 

Com relação ao componente curricular: matemática, trabalhamos associação dos números 

1 (um) e 2 (dois) a suas respectivas quantidades, usando o lápis para informar a quantidade e 

utilidades das imagens apresentadas.  

Nos atendimentos realizados com José, iniciávamos acolhendo-o carinhosamente, 

desejando-lhe uma boa tarde e perguntando sobre como ele estava. Em seguida, apresentávamos 

o que iríamos estudar, sempre procurando identificar o conhecimento prévio. No decorrer dos 

atendimentos trabalhamos associação, agrupamento, pareamento e dobraduras. Abaixo algumas 

imagens das atividades realizadas com José:  

 

Figura 4 – Atividade: música Borboletinha   

 

 

 

 

 
 

Fonte: Produzido pelas autoras, 2021 

 

Nesta atividade trabalhamos a música Borboletinha dos compositores: Dp/Marcos Patrizzi 

Luporin, no componente curricular: Língua portuguesa realizou-se a leitura interpretativa da letra 

da música, usou-se a palavra Borboleta para trabalhar a quantidade de letras, vogais e consoantes, 



 

 

como também, a letra inicial e final. No componente curricular: matemática, explorou-se a 

associação de imagens, a percepção visual e a relação número e quantidades.  

 

Figura 5 – Atividade: ditado mudo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1L3R7-BUBo1POh3agVvZJJJtdfaOj523W/view adaptado pelas autoras, 

2021 

 

Trabalhamos o conhecimento de imagens e a associação dos nomes as imagens. Para 

auxilia-lo nessa tarefa, as sílabas mais difíceis eram disponibilizadas, a fim de que pudesse escrever 

o nome de cada imagem. Logo após realização da tarefa pelo aluno, os nomes das imagens eram 

expostos com sua grafia correta para que o aluno pudesse comparar a sua escrita.  

 

Figura 6 – Atividade: números e operações matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Produzido pelas autoras, 2021 

 

Para realização dessa atividade, cedeu-se ao aluno a primeira imagem impressa como forma 

de nortear a atividade, trabalhamos a ordem dos números, em seguida identificamos o número 

maior, menor, pares, ímpares e realizamos operações envolvendo adição e subtração com materiais 

concretos (lápis de colorir). 

Para complementar as aulas virtuais as famílias receberam atividades extras impressas, 

onde eram informados o título, objetivo, materiais a serem utilizados e o passo a passo de como 

https://drive.google.com/file/d/1L3R7-BUBo1POh3agVvZJJJtdfaOj523W/view


 

 

realizar com foto ilustrativa. As atividades tinham por objetivo exercitar a coordenação motora 

fina e grossa, melhorar a atenção e concentração, orientação espacial, percepção (visual e tátil), 

raciocínio lógico, memória e outros, utilizando materiais concretos simples, que as famílias tinham 

em casa, exemplo: água, cola, massinha de modelar, copo descartáveis, vasilhas, tampas de 

garrafas, pregador de roupa, durex, folha A4, pincel, peneira, macarrão, bexiga, rolo de papel 

higiênico, escorredor de macarrão, entre outros. A escola realizou a entrega de jogos didático-

pedagógicos (cortados e plastificados com durex), assim como alguns materiais pedagógicos com 

o intuito de contribuir para o sucesso dos atendimentos a distância.  

Vale salientar que sempre buscou-se a adesão da família, enfatizando a grande importância 

de seu apoio na realização das atividades, no entanto, seria necessário deixar que a criança as 

realizassem com autonomia, seguindo as orientações dadas.  Como devolutivas das atividades, 

solicitávamos fotos e vídeos da criança em ação.     

Com relação às aulas do ensino regular on-line Maria não conseguia se concentrar para 

assistir, no entanto, José assistia as aulas acompanhado por uma auxiliar de ensino, passando parte 

da aula com todos os colegas na turma online e outra parte da aula com atendimento individual 

com a auxiliar. Ressaltamos que as crianças receberam atividades adaptadas das professoras do 

ensino regular e do Centro Especializado de Reabilitação Física e Intelectual (CER) da cidade de 

Pau dos Ferros/RN, onde eles fazem acompanhamento com o fonoaudiólogo, terapeuta 

ocupacional e psicólogo.  

 

3 CONCLUSÃO  

 

As práticas pedagógicas realizadas no Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

durante de Ensino Remoto, período de pandemia causado pela COVID-19, oportunizou aos 

discentes público alvo desse atendimento a ampliação da comunicação virtual interativa, dando-

lhes subsídios para continuarem desenvolvendo-se cognitivamente de forma lúdica, mesmo nesse 

período de afastamento social. No entanto, sabe-se que essa forma de atendimento, não substituem 

os atendimentos presenciais, pois a interação sócio, afetiva e participativa entre alunos/alunos e 

alunos professores promovem situações de aprendizagem bem mais significativas para o aluno 

com ou sem deficiência. 

As atividades aqui apresentadas não são receitas, são sugestões de atividades que podem 

ser realizadas nos atendimentos presenciais e remotos como facilitadoras de aprendizagem. 

Entretanto, cada professor é consciente da necessidade adaptativa das práticas pedagógicas de 

acordo com a realidade, para atender e alcançar os seus alunos, de acordo com suas dificuldades e 

especificidades. As estratégias didáticas e pedagógicas, os recursos de tecnologias assistivas a 



 

 

serem utilizados irão depender disso. O papel do professor do AEE é buscar meios de 

aprendizagem com o intuito do aluno realizar atividades de forma autônoma dentro e fora do 

âmbito escolar.    

Em todos os atendimentos on-line, foi preciso a intervenção da professora do AEE e da 

família, apoiando os alunos para que pudessem se adaptar ao novo ensino, e assim participassem 

com atenção das aulas. Em algumas atividades, foi possível perceber a falta estímulo, interesse por 

parte dos alunos, nesse sentido, trabalhou-se a auto estima com palavras e imagens de incentivo, 

para que os alunos se sentissem motivados a dá continuidade aos atendimentos.  Quanto ao tempo 

dos atendimentos, foi estipulado de 30 (minutos) para cada atendimento individual, para que não 

se tornasse cansativo, visto que esses alunos estavam com o ensino da sala regular remoto, assim 

como também, as terapias e acompanhamentos da área da saúde.  

Para incentivá-los tivemos o cuidado ao produzidos material, no final dos slides 

apresentados sempre colocávamos uma mensagem de motivação, para animá-los, como também, 

usamos muitos memes e gifs no decorrer dos atendimentos, tonando esses momentos de 

aprendizagem mais leve, descontraído e alegre, como incentivo para que os comandos fossem 

realizados.  

Concluímos que durante a realização dos atendimentos do AEE, obteve-se êxito na 

realização das atividades e em suas devolutivas através do whatsapp, devido principalmente a 

adesão e apoio da família, que foi de suma importância pra que pudessem acontecer situações de 

aprendizagem, onde pudéssemos desenvolver atividades mais significativas para as crianças 

remotamente. A parceria família/professor do AEE/Professores da sala regular e escola muito 

contribuíram para que fosse possível dá continuidade à aprendizagem das crianças com deficiência 

durante o período pandêmico, no entanto, ansiamos por dá continuidade a essa parceria já firmada, 

no ensino presencial brevemente, por compreendermos que através da interação sócio, afetiva e 

cognitiva o processo de ensino e aprendizagem flui melhor, tornando mais rica a aquisição da 

aprendizagem e a construção de conhecimentos pelos alunos mencionados no estudo de caso. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho refere-se a um dos seminários provenientes do projeto de extensão: diálogos luso-

brasileiro sobre o esporte, da universidade do estado do rio grande do norte uern- campus pau dos ferros- 

rn, que tem sob orientação a professora dra. Maria ione da silva, tendo como intuito a promoção de 

encontros que promovam diálogos sobre o esporte entre professores acadêmicos do curso, do ensino 

básico, discentes e pesquisadores que discutem o tema esporte como um fenômeno social. Para tanto, para 

a elaboração desse trabalho nos fundamentamos no diálogo de dois conferencistas convidados para este 

debate, que trouxe como pauta, “a ética no desporto escolar”. Por conseguinte, nosso trabalho tem como 

objetivo analisar quais os impactos do desporto para a formação da educação moral e para a integração 

social dos alunos, além de compreender qual é o papel da escola e do professor na divulgação dos valores 

éticos nas práticas esportivas.  

Palavras-chave: Esporte; Ética; Escola; Professor.   

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Na atualidade a ética tem sido realçada em diferentes áreas do conhecimento, dentre estas, 

ocupa um espaço de grande relevância na educação. Segundo Goergen (2005) na prática educativa 

é essencial valorizar a ética uma vez que trará contribuições significativas para a formação de 

sujeitos críticos e conscientes de suas obrigações no que diz respeito a construção de uma 

sociedade mais humana e justa.  

Hurtado (2006) afirma que a ética compõe um dos pilares da Educação, juntamente com a 

epistemologia, pedagogia e a política e tem por finalidade a transformação social, pautada em 

princípios da igualdade e respeito, além de fortalecer a autonomia dos sujeitos.   

Nessa perspectiva, o desporto se torna um instrumento essencial quando direcionado para 

a busca de valores éticos e morais, pois no âmbito educacional todos que estão na frente do 

desporto devem estar preocupados em transmitir valores como o do espirito esportivo, além de, o 

respeito igual a todos. Bento (1990) destaca que:   
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[...] O desporto não pode esquecer o” humano “e deve procurá-lo não em apelos 

difusos, abstratos e pouco vinculativos, mas sim na forma concreta como lida com 

cada praticante. E não deve ignorar que os limites” humanos “são mais estreitos 

do que os manipuláveis limites biológicos e técnicos. (BENTO, 1990, p. 39).  

 

Além disso, dentro das estruturas dos esportes há elementos educativos que podem ser 

explorados nos alunos, durante algum jogo podem ocorrer momentos em que os alunos 

demonstrem algum tipo de manifestação agressiva, e como Neuenfeldt (1999) aponta, são 

situações em que se pode levantar questionamentos e reflexões acerca do ocorrido. Outra 

contribuição do esporte pode se dá em uma conduta regrada, caracterizando o autocontrole do 

sujeito  

Nesse cenário, se faz necessário um olhar mais crítico de todos que participam, segundo 

Arnold (1994) a sobrevivência do esporte está baseada em três dimensões espelhadas no espírito 

esportivo, sendo a primeira delas, a união social, pois o esporte se compreende como uma relação 

de amizade e de companheirismo, a magnanimidade onde o comportamento esta entrelaçado com 

a generosidade e por fim o altruísmo, que visa o bem-estar de todos os praticantes.   

Com isso, o papel do educador nesse contexto é crucial, pois como o principal mediador 

ele pode despertar nos jovens o interesse e a colocar em prática a aquisição desses valores, já que 

a formação da personalidade é um campo comum dos professores.   

Dentro dessa perspectiva, algumas palestras foram desenvolvidas pelo projeto de extensão 

Diálogos Luso-Brasileiro sobre Esporte, onde uma delas realizada no dia 30/09/2020 foi 

trabalhado o tema “ética no esporte”, no qual se baseia esse trabalho. Diante da fala dos 

conferencistas, no decorrer da palestra, trazem em suas falas alguns pensamentos sobre como 

tornar o aluno autônomo e promover o aprendizado de valores éticos nas práticas esportivas.  

Além de trazer também em seus diálogos o papel do professor, quais estratégia que deve 

ser utilizada pelos professores para processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Pois no decorrer 

do trabalho fica nítido que o professor tem uma função fundamental na aprendizagem dos 

conteúdos, nas aulas de Educação Física, no processo de construção de conduta social e habilidades 

com as práticas esportivas.  

 

2 METODOLOGIA   

 

Metodologicamente tivemos como aporte para esse trabalho a pesquisa qualitativa, que 

pode ser compreendida como técnicas interpretativas, que buscam descrever fenômenos sociais, 

servindo como ponte entre a teoria e os dados, além do contexto e a ação (MAANEN, 1979a, p. 

520). A obtenção dos dados se dá de maneira descritiva, podendo ser sobre pessoas, lugares ou 



 

 

processos interativos durante o contato direto do pesquisador com o contexto estudado (GODOY, 

1995, p. 58).   

A partir dessa concepção, o presente trabalho parte de um relato de experiência, 

proveniente de um seminário, vivenciado no projeto de Extensão Diálogos Lusos  Brasileiro sobre 

o esporte, do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Rio  Grande do Norte, sob a 

coordenação da Professora Dra. Maria Ione da Silva, que tem por  finalidade promover um diálogo 

entre professores acadêmicos do curso, como também  entre professores do ensino básico, além 

de, pesquisadores que discutem o tema esporte.   

Durante o seminário podemos contar com a participação de dois conferencistas Doutores, 

um mediador, além de outros convidados que compuseram o diálogo. Todo o encontro se deu de 

forma remota, fazendo uso da ferramenta internet, por via da plataforma do Google (Google Meet) 

com duração de uma hora e quarenta e um minutos (1:41), dentre as quais, 20 minutos eram 

destinados para a fala de cada conferencista e por fim, foi aberto um espaço para debates e 

questionamentos que vieram a surgir durante o diálogo.   

A ferramenta para coleta de dados se deu através da gravação do seminário, onde fizemos 

a transcrição de todas as falas apresentadas pelos conferencistas, em que utilizamos para nossa 

pesquisa aquelas que iam de encontro com a temática de base para este trabalho. Em nossos 

resultados e discussões as falas serão apresentadas como falas do conferencista 1 e conferencista 

2, para manter o sigilo dos palestrantes.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A priori, apresentamos algumas falas ditas pelos conferencistas no decorrer do seminário, 

onde uma dessas nos chamou bastante atenção, quando ele diz que:  

 

[...] Professor deve traçar estratégias de intervenção utilizando as   regras no 

direcionamento do esporte, uma vez que, é durante os jogos   que as competências 

e as habilidades dos alunos são expostas. [Grifos meus] 

 

Nesse contexto se requer muito cuidado, para que as dificuldades não se transformem em 

humilhações, e sim um momento de experiências, onde ocorra o respeito mútuo, a solidariedade, 

a cooperação e o diálogo. Pois de acordo com Almeida & Bracht, (2003, p. 97-98):  

 

Promover a alfabetização esportiva vai muito além da aprendizagem de destrezas; 

o exercício da plena cidadania no plano da cultura corporal de movimentos e 

especificamente no plano do esporte exige o desenvolvimento de competências 

que vão além dessas habilidades e que abranjam também a capacidade de situar 



 

 

histórica e socialmente essa prática humana, de perceber e analisar os valores que 

a orientam, os benefícios e os prejuízos de uma ou outra forma da prática 

esportiva.  

 

Desta forma, deve haver uma busca por estratégias teórico-metodológicas que façam com 

que o aluno desenvolva nas suas ações dentro do esporte suas habilidades motoras, como 

qualidades físicas e conduta social. Levando em consideração claro, o meio em que a escola está 

inserida e as especificidades de cada aluno, fazendo com que assim o esporte na escola assuma 

outras características enquanto conteúdo da Educação Física.   

Para Barroso e Darido (2006), o esporte como conteúdo da Educação Física Escolar possui 

inúmeras características, características essas que podem ser exploradas tanto por professores 

como por alunos.   

Desta maneira, nas aulas não se deve ficar restritas a somente movimentos e técnicas 

necessárias à prática esportiva e manter somente um olhar direcionado ao alunos mais habilidosos.  

Durante o seminário o conferencista 1 corrobora com esse ideal quando em sua fala diz 

que:  

 

[...] O professor quando planejar suas intervenções, quando escolher suas 

atividades, os seus conteúdos, a sua especialização, deve estar preocupado no 

sentido de encontrar soluções que facilitem autonomia, a tomada de decisão por 

parte do aluno. Que proporcione o desenvolvimento do potencial, 

desenvolvimento motor e altruísmo dos alunos e proporcionar a cooperação dos 

estudantes, das crianças, dos jovens, na sua aprendizagem. [Grifos meus].   

 

Silva (2019) entende que os alunos/atletas carregam em sua formação os valores éticos. A 

autora aponta a seguinte compreensão:   

 

Outro aspecto deve ser considerado no meio desse processo de transcendência da 

pessoa à atleta, os elementos constituintes que são exigidos tanto no meio social 

comum quanto no esporte de excelência.  Para além da exposição acima, de todos 

os aspectos influenciadore para o alcance da excelência, o atleta carrega consigo 

os valores éticos, morais que também estão inteiramente ligados aos aspectos da 

excelência do mundo esportivo.  

 

Por sua vez, ao tratar-se do professor nesse processo de ensino-aprendizagem, ele deve 

buscar alternativas formativas, que tratem não só as técnicas, rendimento ou conhecimentos táticos 

para o esporte, mas também que promova aos praticantes uma reflexão crítica, levando em 

consideração o quadro atual que vivemos no mundo contemporâneo.  

De acordo com Sá (2001, p. 151), “Desconhecer como realizar a tarefa ou apenas saber 

fazê-la parcialmente, em face da totalidade do exigível para a eficácia, é conduta que fere os 

preceitos da doutrina da moral (ética)”.  



 

 

De acordo com essa articulação teórica, o professor a partir dos seus conhecimentos deve 

tornar a prática prazerosa e educativa, para que assim não ocorra o oposto, como desmotivação, 

comportamentos negativos que fogem do espirito esportivo, que não é o que se pretende nas aulas, 

já que não podemos deixar de ressaltar que segundo Martinelli, C. R. et al (2006, p. 14).):  

 

O professor também assume grande importância para essa desmotivação dos 

alunos, pois as estratégias utilizadas para o desenvolvimento das aulas, o 

relacionamento aluno - professor, o conteúdo por ele apresentado, o local para as 

aulas, entre outros fatores, também influenciam ou não nas aulas de Educação 

Física. 

 

Sendo assim, o professor tem uma grande influência sobre seus alunos nas aulas de 

educação física tanto nos conteúdos preparados e encaminhados, como também nas ações onde os 

valores morais e éticos postos pelo professor estão presentes e fazem parte da realidade social. Um 

dos conferencistas ressalta que:  

 

[...] A pedagogia do exemplo deve ser algo que devemos nos preocupar, nesse 

sentido quando eu estou a preparar e encaminhar as minhas aulas, as minhas 

ações, quando estou a fazer a minha intervenção, levanto muitas questões. Estou 

eu a educar através da atividade física desportiva? O meu comportamento como 

professor exemplar promovendo os valores éticos aos meus alunos. De que forma 

influencio os meus alunos? Influencio ou não influencio? E se eu influencio, 

influencio em qual sentido. [...] (Conferencista 1) [Grifos meus].  

 

Segundo Darido (2012), No decorrer das aulas é interessante garantir a participação efetiva 

dos alunos em todas as atividades, buscar o envolvimento, por  exemplo: se ocorre um jogo uma 

equipe está perdendo por alguns pontos, é necessário  que o professor faça uma intervenção e uma 

reflexão com o grupo, solicitando que esta  equipe, que está em desvantagem, pense em algumas 

estratégias defensivas para evitar  levar outros pontos, incentivando que os alunos participem e 

proponham soluções para o  problema encontrado no jogo.   

O professor participa nesse processo sendo exemplo, motivando e incentivando nas 

competições escolares, para que solucionem e tracem estratégias em conjunto. O conferencista 2 

em sua fala menciona que:  

 

[...] O professor deve repensar bem na importância da competição.  Não temos 

dúvidas que a competição da escola é um instrumento poderoso, pode ser um 

fator de motivação, de estimulação, de desenvolvimento, pode ser uma 

ferramenta educativa, instrumento de transmissão de valor, de criação de hábitos 

positivos. Mas deve ocorrer em um ambiente lúdico, envolvendo todos pois 

estamos em uma escola. Promovendo o respeito para com o outro, devemos 

estimular o esforço pessoal ou grupal. Não esquecendo assim o grande objetivo, 

que é criar condições, para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Grifos meus.   



 

 

Dessa maneira, acredita-se que no esporte é possível desenvolver uma educação visando a 

formação de alunos conscientes dos seus deveres para com o outro, para que sua vida seja 

desenvolvida em sociedade de forma harmônica. De acordo com Cagigal (1972), o professor pode 

ter esporte como aliado, utilizando de elementos educativos para amadurecer a personalidade do 

aluno.   

 

4 CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

A luz das falas dos conferencistas, vislumbramos um olhar direcionado a formação do 

sujeito para a vida, uma formação autônoma e critica. Nesse contexto, se evidenciou uma 

valorização atribuída ao professor de educação física, no processo de construção do caráter e 

autonomia de seus alunos, evidenciando a importância das práticas esportivas dentro da escola 

para desenvolvimento pessoal e coletivo.  

Dito isto, é válido destacar que a ética no Esporte é um trabalho que exige o  envolvimento 

da escola, técnicos, pais e alunos, havendo desta forma a necessidade de acreditar que ele seja o 

meio para aprender lidar com acontecimentos diversos, se  tornando mais que uma simples prática, 

pois através da interação social promovido pelo  esporte, ocorre a troca de experiências que são 

indispensáveis para a construção do caráter e de conduta social entre os envolvidos, sejam esses 

alunos e professores, pois ambos  estão em total interação durante o decorrer das práticas 

esportivas.  

Desta forma, o esporte pode desempenhar um papel social que possibilita contribuir para a 

formação integral dos alunos, bem como no controle dos impulsos pessoais tornando as relações 

dos envolvidos mais prazerosas e construtivas. Pois a pratica esportiva é de fato constituída de 

valores e normas que vão de encontro com a ética.  
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AS DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DA LEITURA NO ENSINO REMOTO 
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RESUMO 

 
O presente trabalho parte da experiência do ensino remoto que se tornou uma possibilidade e dificuldade 

para ensinar e aprender em tempos de distanciamento social. A questão geradora deste estudo surge da 

inquietação acerca das dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de aprendizagem no contexto de 

educação no ensino remoto. Neste viés, objetiva de modo geral analisar as dificuldades de aprendizagem 

da leitura na modalidade do ensino remoto. Está Respaldado nas ideias de Santos (2020), Morin (2001), 

Freire (2007), Vygotsky (2007), Chalita (2004).  Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa 

foram o levantamento bibliográfico, juntamente com uma pesquisa de campo com o uso de um questionário. 

Desse modo o trabalho buscou entender alguns aspectos do ensino e aprendizagem do ato de ler atrelados 

às TICS. Constatou apartir da análise dos dados, que as dificuldades de aprendizagem da leitura são muitas 

e agravaram-se com a chegada desse novo ensino, e os professores são convocados a se reinventarem para 

auxiliar seus alunos na superação das dificuldades, sendo colocados como principais agentes na 

aprendizagem da leitura. Foi possível concluir que este trabalho trouxe reflexões acerca das dificuldades e 

mudanças no contexto do ensino presencial para o remoto e como as novas estratégias de ensino levará os 

alunos e professores ao encontro de novas ideias aproximando-os da leitura.  

 

Palavras-chave: Dificuldades; Aprendizagem; Ensino remoto; Leitura. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Diante do contexto pandêmico, decorrente da Pandemia do Novo Coronavírus (SARS-

CoV-2), causador da COVID-19 e com a necessidade de as aulas acontecerem de forma virtual, 

com o ensino remoto, percebemos a necessidade de se pensar e discutir sobre as dificuldades na 

aprendizagem da leitura que estão presentes nesse novo ensino, buscando discutir e responder os 

seguintes questionamentos: Como as tecnologias podem contribuir para o processo de 

aprendizagem da leitura? Quais as principais dificuldades na aprendizagem da leitura vivenciadas 

pelos alunos? Quais as estratégias que o professor utiliza para amenizar as dificuldades de 

aprendizagem no ensino remoto? 
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O ato de ler é essencial para a vida humana. Com o passar do tempo e a evolução 

tecnológica, os recursos tecnológicos não substituíram a necessidade de saber ler, seja na televisão, 

redes sociais, aplicativos, outdoors, avisos, embalagens de produtos entre outras infinidades de 

contextos, a linguagem escrita está presente no nosso cotidiano, sendo considerado um dos 

principais meios de comunicação e interação social. Com isso, consideramos o processo de 

aprendizagem da leitura como elemento importante na formação humana e social. 

O trabalho tem como objetivo geral analisar as dificuldades na aprendizagem de leitura no 

ensino remoto e como objetivos específicos elencamos três: entender o conceito de leitura e 

dificuldades na aprendizagem; compreender as dificuldades na aprendizagem de leitura 

apresentada pelos alunos durante o ensino remoto; identificar as estratégias que o professor está 

utilizando para amenizar as dificuldades de aprendizagem no ensino remoto. 

Para contribuir com as discussões, realizamos uma revisão bibliográfica, tal como 

evidencia Gil (2008), a revisão possibilitou compreender e analisar a visão dos autores. Realizamos 

também uma pesquisa de campo. O estudo norteia-se pela abordagem qualitativa, que de acordo 

com Godoy (1995), possibilita a compreensão do objeto que está sendo estudado, a partir dos dados 

coletados. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário com sete questões sem respostas 

pré-definidas, o qual foi aplicado via Google Forms com 02 professoras da Educação Básica, que 

aceitaram colaborar com a pesquisa de forma voluntária. 

 

2 AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA LEITURA NO CONTEXTO DO 

ENSINO REMOTO 

 

O processo histórico da leitura apresenta aspectos importantes para compreender o contexto 

atual da leitura. Segundo Almeida (2014, p. 6) “A presença dos jesuítas no Brasil constituiu fatores 

importantes para a educação’’. Dentre esses fatores, está a formação leitora em nosso país, que se 

iniciou com a educação trazida pelos padres Jesuítas, a companhia de Jesus constitui-se assim, 

como um grande marco histórico de desenvolvimento do sistema educacional. Os movimentos 

cristãos foram os responsáveis pela fundação das primeiras escolas de ler e escrever ao mesmo 

tempo em que voltavam-se à instrução de dogmas e ensinamentos religiosos, através das atividades 

teatrais, músicas, poemas e outras práticas pedagógicas educavam indígenas e filhos dos colonos 

europeus que residiam.  

O ato de ler está presente não apenas na trajetória de aprendizagem no que se refere às 

instituições de ensino, veiculando-se totalmente a dinâmica humana e social, bem como a interação 

do sujeito com o mundo ao seu redor. Nesse viés, vale destacar o entendimento de leitura para o 

senso comum, no qual as pessoas têm as concepções que este conhecimento consiste em saber 



 

 

decodificar as palavras, mas não sabem o significado delas, apenas decodificam, reconhecem, ou 

até mesmo como um modo de falarem em voz alta aquele conjunto de palavras escritas. Todavia, 

o que se pode afirmar a partir de estudos e pesquisas, é que a leitura não se restringe somente a 

isso, visto que contém na verdade um significado muito mais amplo. 

Diante dessa perspectiva, Martins (2007, p. 32-33), afirma que: 

 

[...] a leitura vai além do texto (seja ele qual for) e começa antes do contato com 

ele, o leitor assume um papel atuante, deixando de ser mero decodificador ou 

receptor passivo. O contexto geral em que ele atua, as pessoas com quem convive 

passam a ter influência apreciável em seu desempenho na leitura. Isso porque o 

dar sentido a um texto implica sempre levar em conta a situação desse texto e de 

seu leitor.  

 

Nesse sentido, infere-se a partir da ideia de Martins (2007), que a leitura está relacionada 

com a capacidade de assimilar, interpretar, relacionar e ter uma visão crítica daquilo que está sendo 

captado pelo olhar, que não necessita ser precisamente um texto. Sendo assim, no momento em 

que se percebe, se analisa e se compreende um objeto, gestos, uma imagem, está também 

exercendo a leitura de forma ativa, ao mesmo tempo prazerosa e com gosto, além disso, é 

necessário refletir, questionar e relacionar o que ler com as vivências cotidianas.  

Dessa forma, atentando para as habilidades que estão relacionadas à leitura e considerando 

que as dificuldades de aprendizagem se intensificaram durante a pandemia, nesse novo ensino, no 

qual os educadores não têm a oportunidade de acompanhar presencialmente as dificuldades e 

avanços dos alunos, tendo em vista, as aulas que acontecem de formas virtuais, através de recursos 

tecnológicos. 

Somando-se a isto, por causa da pandemia da Covid-19, foram suspensas as aulas em todo 

o mundo. No Brasil, os professores e alunos passaram a vivenciar uma situação inesperada, uma 

nova realidade de estudo, as aulas não presenciais, que podem ser ofertadas por meios digitais. 

Podem ser ministradas, por exemplo, através de vídeo aulas, por redes sociais, conteúdos 

organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, entre outros. Essa atual situação 

vivenciada por professores e alunos, está sendo uma das dificuldades em relação ao ensino à 

distância, tanto no sentido de se manter conectados quanto em relação ao processo ensino 

aprendizagem. Como enfatiza Santos (2020, p. 29), 

 

A pandemia e a quarentena estão a revelar que são possíveis alternativas, que as 

sociedades se adaptam a novos modos de viver quando tal é necessário e sentido 

como correspondendo ao bem comum. Esta situação torna-se propícia a que se 

pense em alternativas ao modo de viver, de produzir, de consumir e de conviver 

nestes primeiros anos do século XXI.  

 



 

 

Diante da realidade apresentada, foi necessário a adequação de novas estratégias de ensino 

para dar continuidade às aulas neste período de pandemia. Dessa forma, os educadores se 

mobilizaram e se reinventaram utilizando os recursos tecnológicos para mediar o ensino, 

iniciando-se assim o ensino remoto.  

Além disso, a tecnologia a serviço de formação dos leitores, como também, a serviço do 

professor, embora as TICS não sejam assuntos novos, mas atual, ainda causa temor para muitos 

professores, visto que pela falta de apropriação do seu uso e de intimidade, são situações e desafios 

novos para o desenvolvimento de atividades nessa modalidade, porém é uma experiência que 

contribui para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos e professores. Como evidência 

Moran (2001, p. 90): 

 

O domínio pedagógico das tecnologias na escola é complexo e demorado. Os 

educadores costumam começar utilizando-a para melhorar o desempenho dentro 

dos padrões já existentes. Mais tarde animam-se a realizar algumas mudanças 

pontuais e, só depois de alguns anos, é que educadores e instituições, são capazes 

de propor inovações, mudanças mais profundas, em relação ao que vinham 

fazendo até então. Não basta ter acesso a tecnologia, para ter o domínio 

pedagógico, há um tempo grande entre conhecer, utilizar e modificar.  

 

Ademais, desenvolver uma aprendizagem significativa no ensino remoto é uma das 

dificuldades a serem enfrentadas por professores, estudantes e pais, visto que precisam recriar e 

inovar esse ensino e aprendizagem a partir das tecnologias e nos deparamos com os desafios dos 

meios tecnológicos com uma reinvenção do contato, da interação, da escola e ambiente de estudo. 

Como exalta Alves (2020, p. 58). 

 

Na educação remota predomina uma adaptação temporária das metodologias 

utilizadas no regime presencial, com as aulas, sendo realizadas nos mesmos 

horários e com os professores responsáveis pelas disciplinas dos cursos 

presenciais [...] Esses professores estão tendo que customizar os materiais para 

realização das atividades, criando slides, vídeos, entre outros recursos para ajudar 

os alunos na compreensão e participação das atividades [...]  

 

Nesse sentido, com o momento histórico da questão pandêmica que estamos vivenciando, 

o qual estabeleceu a necessidade do distanciamento social e manteve as pessoas acomodadas em 

suas casas, além de terem acesso aos recursos digitais e tivemos que nos deparar com a cultura 

digital que já estávamos inseridos nela, mas, não estávamos ainda habituados no sentido de ter essa 

cultura digital como um processo de aprendizagem. Então, a cultura digital que vivenciamos 

atualmente, permite-nos olhar, pensar e ter acesso ao conjunto de conhecimentos que nos 

possibilita essa exploração dos recursos tecnológicos no cotidiano.  



 

 

Freire (2007, p. 19) em seu livro “Educação e mudança”, ressalta que “o professor precisa 

ser um aprendiz ativo”. Nesse sentido, diante da nova metodologia de ensino, faz-se necessário o 

professor mediador utilizar de novos meios para tornar o processo de aprendizagem eficaz, atrativo 

e menos exaustivo, por exemplo, internet, softwares, aplicativos de edição de vídeos, jogos 

onlines, vlogs, entre outros recursos digitais, todavia não é o uso da tecnologia e nem a qualidade 

das aulas online que vão favorecer a aprendizagem dos alunos, mas sim o interesse deles 

aprenderem, a dedicação do educador em buscar inovar as práticas pedagógicas nesse ensino 

remoto. 

Segundo Faustino e Silva (2020), o fato de o professor não ter o contato presencial com os 

alunos e poder identificar as suas dificuldades em entender os conteúdos, torna-se uma dificuldade 

constante para o professor avaliar o processo de aprendizagem e dos alunos assimilarem os 

conhecimentos das aulas online. Desse modo, apesar de estarmos na era digital, o ensino remoto 

não fazia parte da rotina dos estudantes e professores e passou a tornar-se mais necessários a 

utilização desses meios modernos.  

Outrossim, mesmo em um contexto em que as telas dos computadores, tablets e celulares 

tornam-se o principal meio de contato e relacionamento entre alunos e professores, não se pode 

negar a importância de um bom relacionamento entre eles, tendo em vista, o processo de ensino e 

aprendizado da leitura, está totalmente vinculado aos aspectos cognitivos, emocionais e afetivos 

que não podem ser esquecidos, bem como nos mostra o professor Chalita (2004), o computador 

nunca substituirá o professor, mesmo com o avanço da tecnologia, o professor expressa carinho e 

emoção para a criança, e comemora cada momento com a criança, diferente dos recursos 

tecnológicos.  

Nesse viés, deduzimos a partir do pensamento do autor, que o papel do professor não se 

compara com que os meios tecnológicos podem desenvolver, visto que, o docente é o mediador, o 

facilitador da aprendizagem que busca desenvolver a educação afetiva e leva em consideração as 

ideias, opiniões dos alunos, além de dá importância a criança como um ser capaz de opinar, ter 

vontades, desejos, emoções e acreditar no potencial de cada estudante serem capazes de tomarem 

decisões e vibram com as conquistas realizadas. 

Além desse momento que estamos vivenciando está nos retirando da nossa zona de 

conforto, como, também, temos que lidar com o imprevisível e se formos refletir podemos 

relacionar com a teoria de Vygotsky (2007), que destaca a zona de desenvolvimento proximal e 

podemos relacionar com o ensino remoto, visto que, o ambiente de aprendizagem se modificaram 

nesses tempos, por exemplo, as casas tornaram-se meios de ensino e aprendizagem, o que muitas 

vezes interfere no conforto das famílias e por meio da tecnologia faz com que aproxime o professor 

e o aluno para progredirem no processo de aprendizagem mesmo de maneira distante.  



 

 

Somando-se a isto, com essa constante transformação que a sociedade atual vivencia, 

gerando incertezas e exigindo a capacidade de inovação e adaptação, o papel do professor enquanto 

mediador é proporcionar diferentes experiências de aprendizagem para que todas as crianças 

possam explorar e desenvolver suas habilidades e apesar das dificuldades de aprendizagem na 

leitura e escrita, favorece uma aproximação entre os sujeitos de ensino e aprendizagem no ensino 

remoto emergencial.  

Além disso, o ensino remoto ainda está sendo uns dos desafios para os alunos, professores 

e famílias, tendo em vista, essa mudança de ambiente de ensino e aprendizagem. Porém, como 

afirma Dias e Pinto (2020), o uso dos aparelhos tecnológicos sejam eles celulares, computadores, 

tablets, laptop, dentre outros, tem fortalecido cada vez mais o apoio educacional, principalmente 

nesse ensino remoto, favorecendo as práticas de desenvolvimento de vídeo aulas, reuniões, 

atividades, contações de histórias, em busca de novas estratégias dinâmicas, atrativas e 

significativas para que os alunos se tornem motivados a aprenderem.  

Tendo em vista que não é todos os alunos que têm acesso a esses aparelhos tecnológicos, 

considerando a realidade econômica e social dos educandos, especialmente na educação básica 

que em sua maioria as crianças utilizam os aparelhos dos pais, que por sua vez, nem sempre estão 

em casa. A partir dessa realidade, Santos (2020, p. 21) faz uma importante chamada ao mencionar 

que:  

 
[...] a quarentena não só torna mais visíveis, como reforça a injustiça, a 

discriminação, a exclusão social e o sofrimento imerecido que elas provocam. 

Acontece que tais assimetrias se tornam mais invisíveis em face do pânico que se 

apodera dos que não estão habituados a ele.  

 

Percebemos que com a quarentena em decorrência da pandemia da COVID-19, se 

evidenciou mais ainda as necessidades financeiras que os educandos enfrentam, tendo em vista o 

impacto econômico e social que a pandemia acarretou, deixando expostos os problemas no âmbito 

educacional que os alunos estão acometidos.    

Sobre as condições de acesso ao ensino remoto, Lima e Tumbo (2021) pontuam que os 

alunos sem condições de acesso à internet e ao ensino intermediado pelas tecnologias digitais, o 

processo de ensino e aprendizagem se restringe a materiais impressos. Entendemos que a falta de 

acesso aos mecanismos digitais, a exclusão das aulas, das atividades e contato com os colegas e os 

professores de forma online, é um fator que gera desigualdades de ensino e de acesso à educação.  

Portanto, levando em consideração que, se para aqueles alunos e professores, o contato 

apenas através de mensagens, telas, vídeos e outros processos virtuais, o ensino e aprendizagem é 

complexo e difícil de ser realizado, através apenas de atividades impressas o aprender e o ensinar 



 

 

torna-se quase impossível. Percebemos que se por um lado o uso das tecnologias e as estratégias 

remotas são a solução mais viável para o ensino em tempos de pandemia, por outro, são também 

uma problemática, principalmente para as famílias desfavorecidas socialmente, dificultando ainda 

mais no que diz respeito a aprendizagem da leitura, e de outras áreas do conhecimento. 

 

3 O OLHAR DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE DIFICULDADES NA 

LEITURA 

 

No ensino remoto, foi necessário que os professores, comunidade escolar e familiares, 

buscassem estratégias e métodos para que a educação não cessasse. Dessa forma, é necessário 

conhecer as colaboradoras da pesquisa, que contribuíram com as informações a partir das quais foi 

feita a análise dos dados. No quadro abaixo constam informações das colaboradoras.  

 

Quadro 1 – Perfil das colaboradoras 

Nome Formação Ano de 

ingresso na 

docência 

Turma em que leciona 

Rubi  Pedagoga e esp. em literatura e ensino. 2010 2º ano do Ensino 

Fundamental I. 

Cristal Pedagoga e mestra em ensino. 1997 3º ano do Ensino 

Fundamental I. 
Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras com base nos questionários (2021). 

 

As aulas remotas acontecem por plataformas digitais através de aparelhos como 

computador e celular, esses aparelhos têm sido essenciais para a manutenção e garantia do direito 

à educação, mas ainda é um recurso que evidencia as desigualdades no contexto escolar, 

considerando que alguns alunos não têm acesso a esse recurso. Dessa forma, consideramos 

necessário perguntar sobre quais as dificuldades de aprendizagem na leitura as professoras 

identificam nessa nova modalidade de ensino, como podemos observar abaixo:  

 
Rubi: As maiores dificuldades são na leitura de apenas frases e textos. Pois 

durante as aulas síncronas sempre trabalhamos com leitura, e percebemos que as 

crianças têm dificuldade em ler pequenas frases, algumas delas também não 

conseguem ler palavras que não estão no padrão CV (canônicas). Além disso, 

temos o maior de todos os desafios: que é a participação e acompanhamento das 

crianças, devido a questões em sua maioria econômico/sociais, as famílias não 

acompanham as atividades das crianças, o que em alguns casos, dificulta até o 

diagnóstico da aprendizagem das crianças (QUESTIONÁRIO DA PESQUISA, 

2021). 

 
Cristal: Por conta de dificuldades de concentração em casa, problemas 

familiares, ausência de apoio, necessidade financeira e complicações com a 

conexão de internet, fazem com que muitos dos nossos alunos acabem 



 

 

enfrentando dificuldades no processo de aprendizagem, principalmente no que se 

refere a leitura e consequentemente a escrita (QUESTIONÁRIO DA PESQUISA, 

2021). 

 

Mediante a apresentação das informações contidas acima, podemos observar as 

dificuldades de aprendizagem que as educadoras evidenciam nesse ensino remoto, enfatizando o 

processo de aprendizagem dos educandos. Na fala das professoras Rubi e Cristal fica explícita que 

a escassez do apoio dos pais em relação a aprendizagem das crianças é um dos fatores que 

dificultam o processo, tendo em vista que no ensino remoto o apoio dos familiares para auxiliar 

nas atividades e aprendizagem dos alunos contribui significativamente, considerando que as 

professoras não tem o contato presencial com os educandos, esse contato fica restrito aos 

familiares. 

Com base na resposta das colaboradoras Rubi e Cristal vai ao encontro do pensamento dos 

autores Faustino e Silva (2020), ao enfatizarem que devido às questões financeiras e 

consequentemente todas as crianças não terem acesso a um computador, notebook ou tablet, ou 

acesso a uma internet de qualidade, o contato com as crianças fica restrito, dificultando assim a 

aprendizagem dos educandos.  

Buscando compreender melhor o trabalho remoto, realizamos a seguinte pergunta para as 

professoras: Quais recursos e estratégias você utiliza para aproximar os educandos da leitura nesse 

novo ensino? 

 

Rubi: Estamos propondo várias estratégias, continuamos o projeto de leitura da 

escola, com o envio semanal de um Ebook de literatura infantil e ficha de leitura, 

as atividades do livro didático também contemplam as habilidades de leitura, nas 

aulas síncronas, procuramos desenvolver atividades que promovam o 

desenvolvimento das habilidades de leitura, com leitura a partir de imagens além 

de jogos e brincadeiras. [...] (QUESTIONÁRIO DA PESQUISA, 2021). 

 
Cristal: O uso de jogos, e livros online, que possam estimular essa habilidade. 

Pedir para as crianças lerem os textos dos livros nas aulas online. Também 

estamos com um projeto de leitura que estimula a leitura em tela, trabalhando 

com as obras da autora Ana Maria Machado, tentando despertar o interesse e 

curiosidade das crianças, a partir do que está sendo trabalhado. Enfim, são várias 

as tentativas de incentivo para a leitura na alfabetização remota. 

(QUESTIONÁRIO DA PESQUISA, 2021). 

 

Por meio do exposto acima, podemos observar, que as educadoras buscam a melhor forma 

para continuar as suas aulas, como discutido por Moran (2001), aos poucos os professores estão 

se adaptando as tecnologias e usando diferentes recursos para que as aulas sejam interativas e 

proporcionem aprendizagem da leitura aos educandos. Pensamento que vai ao encontro do autor 

Alves (2020) quando enfatiza que os educadores estão se moldando a esse novo ensino e 



 

 

produzindo diferentes recursos que auxiliem o ensino. Consideramos necessário realizar a seguinte 

pergunta para as colaboradoras: no ensino remoto, está conseguindo ter contato constante com 

alunos, interagir e avaliar a aprendizagem dos educandos?   

 

Rubi: Em relação ao contato com alunos, este resume-se através de mensagens e 

chamadas de vídeo via WhatsApp, além das aulas síncronas, como moro em outra 

cidade, o encontro presencial com os alunos não acontece, mas procuro através 

das tecnologias minimizar essa distância e manter o vínculo afetivo com eles. 

Sobre a avaliação da aprendizagem, tentamos através das devolutivas das 

atividades e das aulas síncronas, diagnosticar as dificuldades e avanços na 

aprendizagem, principalmente em relação à escrita, leitura e raciocínio lógico 

matemático. Porém, temos alunos que infelizmente não realizam as devolutivas e 

não participam das atividades síncronas, o que impossibilita esse 

acompanhamento.  (QUESTIONÁRIO DA PESQUISA, 2021). 

 
Cristal: Não é uma tarefa fácil, pois como já citamos são muitas as dificuldades. 

Mas posso dizer que consigo quase cem por cento da minha turma, procuro 

sempre está chamando através de ligação telefônica, grupo de WhatsApp, 

chamadas para aulas online, uso de apostilas impressas e entregues ao aluno. 

Considero-me uma professora presente e sempre junto para ajudar meu aluno, 

mesmo que a distância (QUESTIONÁRIO DA PESQUISA, 2021). 

 

Perante as respostas das professoras, fica evidente que apesar do distanciamento social e 

das dificuldades de manter o contato físico, elas expuseram que mantém diálogos e uma 

aproximação com os alunos, como destaca nas falas delas que utiliza das tecnologias para 

minimizar essa distância e manter o vínculo afetivo com eles, como ressaltado, pela a professora 

Rubi. A professora Cristal, ainda atribui que as comunicações se dão por meio de ligações 

telefônicas, mensagens de whatsapp, chamadas para aulas online, além do uso de apostilas 

impressas com atividades didáticas. Fica claro na fala das professoras que a interação entre 

professor e alunos se restringiu para ambientes virtuais.  

Esses aspectos ressaltados pelas professoras nos remete a discussão realizada por Vygotsky 

(2007), em um dos seus trabalhos, em que trata a interação do sujeito com o outro em seu meio 

social para desenvolver uma aprendizagem mais interativa e significativa, tendo em vista, que o 

meio ambiente de aprendizagem transformou-se nesses tempos de distanciamento social,  nos 

quais professores e alunos se distanciaram presencial, mas através dos recursos digitais disponíveis 

foi possível maneiras de se aproximarem e manterem diálogos, mesmo que de forma virtual, 

fizeram desses meios uma ponte de comunicações e de processo de ensino e aprendizagem.   

Além disso, sobre o professor avaliar o processo de aprendizagem dos alunos, também, 

torna-se outro desafio e percebemos isso nas falas da professora Rubi, quando destaca ter alguns 

alunos que não realizam as devolutivas das atividades e não participam das aulas síncronas, já com 

a professora Cristal, percebemos que todos os alunos mantêm essa relação de devolutivas de 



 

 

atividades mais ativa e próxima. Então a falta de comunicação e de devolutivas das atividades dos 

alunos às professoras, na maioria das vezes, impossibilita o acompanhamento e uma avaliação 

contínua das aprendizagens dos alunos neste ensino remoto. 

Somando-se a isto, a não devolutivas das atividades realizados pelos alunos para os 

professores avaliam, não somente em questão de uma nota, mas avaliar, observar e está próxima 

do processo de aprendizagem dos estudantes, certamente, causa a deixar de não ter um proveito no 

processo de aprendizagem para os alunos envolvidos nesse meio, o que nos leva ao encontro da 

concepção de Freire (1996), quando o autor salienta a maneira mútua de formação, isto é, quando 

estamos formando e ensinando, também, estamos sendo formados.  Desse modo, o ato de avaliar 

torna-se um desafio para a formação de todos os envolvidos.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, sabemos que o ensino remoto se tornou a nova modalidade de ensino 

neste período pandêmico e está fazendo parte da vida de muitas pessoas, principalmente dos 

professores e alunos, sendo que alguns estão tendo proximidade com os meios tecnológicos pela 

primeira vez. 

Portanto, o período de distanciamento social trouxe à tona dificuldades em relação a 

aprendizagem dos alunos, muitos destes desafios estão relacionados com a falta de aparelho 

tecnológico, a internet que às vezes não colabora, o ambiente de aprendizado que para alguns são 

bons, com ambiente favorável a estudar, para outros, já são mais difíceis por causa que dentro de 

suas casas existe um lar, uma família que necessita fazer as atividades domésticas e às vezes 

ocasiona a distração dos alunos no momento de aprenderem durante as aulas online.  

Tendo em vista as dificuldades em relação a leitura, observamos que a distância dificulta o 

processo de aprendizagem da leitura como também a avaliação dessa aprendizagem, observando 

que a leitura vai além do ato de ler, ela está relacionada a ler e compreender o que está sendo lido. 
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AS DIFICULDADES NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO 

CONTEXTO DO ENSINO REMOTO 

 

Francisca Romelha Alexandre1 

Maria da Conceição Costa2 

 

RESUMO 

 
Este artigo tem como objetivo refletir sobre as dificuldades apresentadas no processo da avaliação da 

aprendizagem, ou seja, como está se efetivando no contexto do ensino remoto, adotado após medidas de 

distanciamento social para conter a disseminação do Novo Coronavírus. Ao longo do texto, reflete-se sobre 

a avaliação da aprendizagem escolar, ancorando-se, principalmente, nos escritos de Hoffmann (2009), 

Luckesi (2011), Saul (2001) e Perrenoud (1999), fazendo articulações com alguns trabalhos semelhantes 

que discutem a temática apresentada nesse trabalho, promovendo uma discussão sobre como diferentes 

instituições realizam a avaliação da aprendizagem diante do ensino remoto. Dessa forma, a avaliação é 

apresentada à serviço de uma aprendizagem significativa e como mediação no processo de ensino e 

aprendizagem e, não somente, de aferição de notas ou conceitos. Destaca-se que ao avaliar a aprendizagem 

dos alunos, professores evidenciaram as dificuldades dos alunos quanto ao acesso à internet e aos recursos 

tecnológicos, além da ausência da interação com os alunos.   

 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; Ensino remoto; Dificuldades. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Discutir a avaliação da aprendizagem é sempre um momento que pode gerar grandes 

debates, seja pelas dúvidas que ainda permeiam alguns professores sobre a melhor forma de 

conduzir esse processo, pelos estereótipos ainda existentes em torno do tema, pelas expectativas 

geradas em torno do resultado das avaliações ou, como essa questão mexe com as relações entre 

alunos, professores e até mesmo familiares.  

Com o surgimento de uma doença, a COVID-19, causada pelo Novo Coronavírus (Sars-

Cov-2) que se espalhou pelo mundo, vindo a ser considerada uma pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, e diante das medidas tomadas para conter sua 

disseminação como o distanciamento social, aulas presenciais de todas as etapas de ensino foram 

suspensas em vários países, inclusive no Brasil, e adotado o ensino remoto. No Rio Grande do 

Norte, esse formato de ensino foi normatizado através da Portaria do Sistema Eletrônico de 

Informação - SEI nº 184, de 04 de maio de 2020. A partir desse formato, toda comunidade escolar 

teve que reinventar as práticas de ensino e dentre esse processo, a avaliação da aprendizagem teve 
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um grande impacto, professores se questionaram: como avaliar o meu aluno a distância? Como 

avaliar a aprendizagem de um aluno mediante uma nova forma de ensinar?  

Sabemos que a avaliação, quando entendida como mecanismo de acompanhamento da 

aprendizagem é aliada do professor e principalmente, do aluno no processo de ensino e 

aprendizagem, com as relações estabelecidas em sala de aula, na forma presencial, o professor 

tinha mais oportunidades de acompanhar o seu aluno, desde a perspectiva da apropriação do 

conhecimento a questões emocionais, sociais e familiares que permeavam o cotidiano do aluno. A 

partir da adoção do ensino remoto e o distanciamento social, o contato entre aluno e professor deu-

se somente (na maioria dos casos) por meios tecnológicos e aplicativos digitais, os professores 

tiveram que mobilizar os alunos para uma nova maneira de aprender, reestabelecer vínculos 

afetivos e tentar minimizar os impactos desse novo formato de ensino que, em alguns casos, exclui 

aqueles alunos para os quais, devido a vulnerabilidades sociais, acompanhar as atividades escolares 

tornou-se um desafio.  

Diante desse cenário, é imprescindível discutirmos sobre como a avaliação da 

aprendizagem escolar vem sendo desenvolvida, e como os professores têm articulado as suas 

práticas avaliativas frente aos inúmeros desafios impostos pelo ensino remoto, e pelos problemas 

sociais que já existiam, e que foram agravados com uma pandemia que, indiscutivelmente, 

penalizou aqueles sujeitos que já estavam marginalizados pelas desigualdades sociais existentes, 

principalmente em nosso país.  

Baseados nas considerações, até então realizadas, este artigo tem como objetivo refletir 

sobre as dificuldades apresentadas no processo da avaliação da aprendizagem, ou seja, como está 

se efetivando no contexto do ensino remoto, adotado após medidas de distanciamento social para 

conter a disseminação do Novo Coronavírus. 

 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Partindo dos objetivos, já elencados na introdução deste trabalho, neste artigo, assentados 

em uma abordagem qualitativa, realizamos um estudo bibliográfico a partir do qual apresentamos 

um levantamento de literatura que abrange a temática pesquisada, a avaliação da aprendizagem. 

Inicialmente, pesquisamos no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Logo após, pesquisamos no Google Acadêmico, com o 

objetivo de identificarmos pesquisas relacionadas que discutam a avaliação da aprendizagem 

escolar durante o ensino remoto. Os dados serão apresentados no item 4. Ensino remoto e 

avaliação da aprendizagem deste artigo. 



 

 

Fizemos uso dos seguintes descritores “avaliação da aprendizagem” e “ensino remoto”, 

obtivemos com essa pesquisa, diversos resultados que serão apresentados no item 3. A pesquisa 

realizada no Portal de Periódicos da Capes, apesar de apresentar alguns resultados, não estavam 

alinhados com o objetivo da nossa pesquisa, motivo pelo qual não citamos os trabalhos 

encontrados. 

Após essa pesquisa inicial, realizamos a leitura dos textos pesquisados no Google 

Acadêmico, e observamos que dentre os resultados da pesquisa, alguns textos apresentavam 

discussões que poderiam contribuir com nossa pesquisa. Para o nosso trabalho, utilizaremos 

produções realizadas entre os anos de 2020 e 2021, em português com o objetivo de canalizar as 

leituras que somente tivessem semelhança com o objetivo das nossas discussões, também 

apresentados no item 4. Ensino remoto e avaliação da aprendizagem. 

 

3 REFLEXÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO CONTEXTO 

ESCOLAR: HISTÓRICO E PERCEPÇÕES  

 

A avaliação da aprendizagem é um ponto que gera muitos embates entre educadores e 

estudiosos, pois, sabemos que é um tema ainda cercado de estereótipos e, muitas vezes, entendido 

de forma genérica, até mesmo por professores. A avaliação da aprendizagem escolar está 

apresentada em nosso país, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Nº 9394/96, 

que assegura que todas as modalidades de ensino devem avaliar continuamente a aprendizagem 

dos alunos, observando que os aspectos qualitativos se sobreponham aos aspectos quantitativos. 

Segundo Luckesi (2011), “A avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento de 

qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo, para 

aceitá-lo ou para transformá-lo”. (LUCKESI, 2011, p. 81). 

Essa definição de Luckesi nos remete a muitas reflexões, principalmente, sobre as 

divergências em torno de como a avaliação é vista em nossas escolas, em alguns casos, o professor 

avalia da mesma forma como foi avaliado durante a sua vida estudantil, reproduz práticas de 

controle disciplinar, amedronta os alunos sobre a elaboração de provas com a famosa frase: Na 

prova vocês vão ver! Essas práticas em nada contribuem para uma avaliação mediadora e que 

venha a favorecer a aprendizagem do aluno. É importante destacar que não estamos aqui “para 

martirizar” as práticas do professor, e sim, estabelecer reflexões sobre o cotidiano da avaliação da 

aprendizagem em nossas escolas, observando como é realizado esse processo. 

As primeiras práticas, relacionadas a avaliação da aprendizagem surgiram junto com as 

práticas da denominada pedagogia tradicional, e que foram de certa forma, sistematizadas entre os 

séculos XVI e XVII. Nesse período, com a metodização das pedagogias jesuítica (católica) e 



 

 

comeniana (protestante) principalmente no Ocidente, iniciaram também as formulações das 

práticas de ensino simultâneo, para dar conta das necessidades que emergiam com a modernidade, 

e que sinalizavam a ruptura com o ensino antes realizado no período feudal com um mestre e um 

ou poucos aprendizes. Dessa forma, o ensino passava a ser simultâneo, um professor ensinava a 

muitos estudantes concomitantemente, como enfatiza Luckesi 2011, essa necessidade de ensinar a 

muitos, ao mesmo tempo, reflete a necessidade de formar mão de obra para atender as demandas 

do capitalismo. 

Nesse período, as instituições eram instâncias de disciplinamento, e com a educação não 

era diferente, as práticas de avaliação eram centradas em exames, com o objetivo de manter o 

disciplinamento, que antes era realizado através da Igreja Católica, por meio da Inquisição, Luckesi 

(2011) argumenta sobre essa nova forma de disciplinar: 

 

A disciplina externa é um meio de obter a obediência e a submissão das pessoas 

às doutrinas e aos modos de ser sem ter de fazer uso direto dos castigos corporais, 

como fez a Inquisição. A disciplina molda e enquadra a alma e o corpo. 

(LUCKESI, 2011, p. 238). 

 

Observamos que, desde muito tempo, a avaliação teve sua relação ligada ao 

disciplinamento, o que explica em partes, o entendimento de alguns professores utilizarem a 

avaliação como método punitivo voltado os alunos, seja por questões de mal comportamento ou, 

até mesmo, para referenciar a figura hierárquica do professor dentro da sala de aula. Um dos 

primeiros documentos que traziam instruções sobre a criação de normas foi utilizado pelos jesuítas, 

a Ratio studiorium, que continha um capítulo sobre provas e exames. É importante destacar que, a 

pedagogia jesuítica atendia tanto as necessidades da burguesia quanto da própria Igreja Católica 

que, pretendia manter os seus dogmas controlando a sociedade, mesmo que com uma nova 

roupagem.  

Em relação a pedagogia comeniana, apresentada por Comênio através da publicação do 

livro Didática magna, um tratado da arte universal de ensinar tudo a todos, a pedagogia também 

tem sua fonte nos textos bíblicos, com muita semelhança com a pedagogia jesuítica, quando 

comparada sobre as ideias de culpa e castigo, voltados sempre para a questão da disciplina.  

A nível de Brasil, as influências das análises sobre as práticas de avaliação da 

aprendizagem, tem raízes na proposta de Ralph Tyler, sua proposta começou a ser compreendida 

e estudada a partir de 1930, e segundo Saul (2001), “A avaliação da aprendizagem, na proposta de 

Tyler, está integrada a seu modelo para elaboração de currículo, que assume, essencialmente, um 

caráter de controle do planejamento, analogicamente ao que ocorre no processo de produção 

industrial”. (SAUL, 2001, p. 27). 



 

 

A importância de destacar esse contexto é oportuno justamente para entendermos a 

construção das percepções sobre avaliação arraigadas ao longo da história. Percebemos que, a 

avaliação da aprendizagem está alicerçada na objetivação de medir, de controle curricular, a 

serviço das classes dominantes, do disciplinamento, dessa forma, a elaboração da proposta de 

trabalho de Tyler propõe uma proposta de avaliação da aprendizagem incorporada ao modelo de 

elaboração do currículo, como bem enfatiza Saul (2001). 

Chega a ser unânime no cotidiano das escolas, alunos se preocuparem apenas com a 

promoção para a série seguinte, ou com a conclusão e uma certificação de um determinado nível 

de ensino, preocupados com o mercado de trabalho que, também vê nessa certificação uma senha 

para a disputa para uma vaga de emprego. Essa concepção deixa de lado todo o processo percorrido 

na apropriação do conhecimento. Seguindo esse pensamento, Perrenoud (1999), classifica que:   

 

Uma certificação fornece poucos detalhes dos saberes e das competências 

adquiridas ao e do nível de domínio precisamente atingido em cada campo 

abrangido. Ela garante sobretudo que um aluno sabe globalmente “o que é 

necessário saber” para passar para a série seguinte no curso, ser admitido em uma 

habilitação ou começar uma profissão (PERRENOUD, 1999, p. 13). 

 

Diante dessas reflexões, destacamos que, essas concepções aos poucos vêm sendo 

desmistificadas, e tentando dar a avaliação o lugar que lhe é de fato no processo educacional. 

Entendendo-a como um ato de tomada de decisão, quando necessário, e não somente medir por 

medir. A avaliação não pode ser entendida como um fim, ela deve estar presente em todo o 

processo de ensino. Diagnosticar, ter um panorama e agir sobre ele, a avaliação mostra caminhos, 

rotas para chegarmos aos resultados almejados, mas dando a devida importância ao processo de 

construção do conhecimento. 

Hoffmann (2009) defende uma avaliação mediadora, na qual o professor observa o aluno 

em seus mais diversos aspectos e valoriza o seu desenvolvimento e processo, colocando a 

avaliação da aprendizagem não como um ato isolado, e sim como uma postura profissional que 

envolve escolhas políticas que o professor quer seguir. Reproduzir as práticas tradicionais nas 

nossas salas de aula só irá preparar os nossos alunos para uma sociedade que reproduz as 

desigualdades sociais já existentes.  

 

4 ENSINO REMOTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Diante do que foi discutido até o momento sobre avaliação da aprendizagem, consideramos 

importante dialogar com demais pesquisadores que abordam essa temática, visando enriquecer 

nossas discussões, considerando o contexto do ensino remoto. Para tanto, conforme já anunciado 



 

 

na introdução deste trabalho, realizamos um levantamento de literatura que abrange a temática 

pesquisada, primeiramente, pesquisamos no Portal de Periódicos da CAPES, após, pesquisamos 

no Google Acadêmico, ambas as pesquisas objetivando identificar pesquisas relacionadas que 

discutam a avaliação da aprendizagem escolar durante o ensino remoto.  

A partir dos descritores “avaliação da aprendizagem” e “ensino remoto”, obtivemos alguns 

resultados. Apesar de ser uma temática atual, o ensino remoto não tinha muita visibilidade até o 

início de 2020, então as produções relacionadas a essa temática são muito recentes, considerando 

que a pandemia é um contexto novo de aprendizados e poucas discussões teóricas que dessem 

visibilidade à essa temática.  

Os trabalhos encontrados a partir da pesquisa realizada no Portal de Periódicos da CAPES, 

não estavam alinhados com o objetivo da nossa pesquisa. Ao realizamos a leitura dos textos 

pesquisados no Google Acadêmico, observamos que, dentre os resultados da pesquisa, alguns 

textos apresentavam discussões que poderiam contribuir com nossa pesquisa. Para o nosso 

trabalho, utilizaremos produções realizadas entre os anos 2020 e 2021, com o objetivo de canalizar 

as leituras que tivessem semelhança com o objetivo das nossas discussões, selecionamos três 

trabalhos, apresentados a seguir: 

 

Tabela 01: Estado da Arte – Google Acadêmico 

TIPO DE 

TRABALHO 

TÍTULO AUTOR(ES) ANO 

Artigo Práticas de avaliação da aprendizagem 

em tempos de ensino remoto 

MENEZES, Jones Baroni 

Ferreira de 

2021 

Artigo Transitando de um ensino remoto 

emergencial para uma educação digital 

em rede, em tempos de pandemia 

MOREIRA, J. António 

HENRIQUES, Susana 

BARROS, Daniela Melaré 

Vieira 

2020 

Monografia Avaliação da aprendizagem nos anos 

iniciais durante o ensino remoto: um 

olhar para o município de Pedra Branca 

- PB 

Maria Vanderly Silvino 2021 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Google Acadêmico (2021). 

 

Os trabalhos selecionados, tratam do ensino remoto e suas especificidades diante da 

pandemia de COVID-19 no Brasil e da avaliação da aprendizagem durante esse período. Sabemos 

que a transição do ensino presencial para o ensino remoto desencadeou muitas mudanças no 

cotidiano dos professores e alunos. Nesse sentido, foi preciso redimensionar práticas e saberes com 

o objetivo de atender as necessidades dessa nova modalidade, tudo isso em meio a uma pandemia 

que a todo momento tirava a vida de pessoas do nosso convívio e escancarava os problemas sociais 

como desemprego e fome.  

https://repositorioaberto.uab.pt/browse?type=author&authority=52c63c23-2c68-4482-97f9-a7a2c6c6fedb
https://repositorioaberto.uab.pt/browse?type=author&authority=42e62609-85cf-4b62-a199-472bc6789622
https://repositorioaberto.uab.pt/browse?type=author&authority=093e3628-a36f-4601-bbcd-66bc395fd02d
https://repositorioaberto.uab.pt/browse?type=author&authority=093e3628-a36f-4601-bbcd-66bc395fd02d


 

 

O primeiro trabalho, constitui-se de um artigo, que aborda a temática da avaliação 

conceituando-a e trazendo reflexões de teóricos como Vasconcellos (2010), Luckesi (2011) e 

Libâneo (2013), a pesquisa foi realizada em um curso de licenciatura de Ciências Biológicas, de 

uma universidade estadual do nordeste brasileiro. A avaliação da aprendizagem é tratada ao longo 

do artigo como uma parte indissociável do processo de ensino e aprendizagem. Aponta que muitos 

professores ainda compreendem a avaliação como uma forma de fechar um ciclo de estudos, 

avaliando somente ao término de uma unidade ou bimestre, se o aluno aprendeu ou não 

determinados conteúdos, para isso são aplicadas provas que, muitas vezes, exigem mais a 

memorização de um determinado conteúdo do que a aprendizagem em si.  

Essa visão da avaliação da aprendizagem, que mais assemelha-se com exames, é entendida 

como uma atividade fim, não se ocupa com o processo percorrido pelo aluno. Essa reflexão foi 

muito bem estruturada ao longo do artigo, e se fez de fio condutor para a discussão da avaliação 

da aprendizagem frente ao ensino remoto. Diante dessa nova modalidade, muitos professores 

sentiram-se inseguros e amedrontados sobre como seria a avaliação da aprendizagem dos alunos 

diante do ensino remoto.  

Ao longo do texto, o autor também pontua algumas práticas pedagógicas que foram 

realizadas no decorrer das aulas remotas, evidenciando as ferramentas utilizadas, mas 

principalmente, o objetivo e a necessidade de refletir sobre cada prática diante desse contexto:  

 

Esse contexto torna-se ainda mais imperativo em tempos em que as interações 

dos estudantes com os professores foram adaptadas e mediadas por meio das 

ferramentas digitais. Os avanços individuais na realização das tarefas e no 

manuseio das ferramentas digitais devem ser ponderados frente aos sentimentos 

e manifestações socioemocionais dos alunos. A pandemia aflorou os sentimentos 

de ansiedade, medo, tristeza, aflição, preocupação, dentre tantos outros, devendo 

esses serem considerados durante a avaliação processual do estudante. 

(MENEZES, 2021, p. 5). 

 

Podemos considerar que, o ensino remoto e a avaliação da aprendizagem são pontos que 

merecem atenção e reflexão especial, diante do contexto e da importância para o processo de 

ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o professor deve buscar estratégias para promover um 

ensino significativo e uma avaliação que promova a emancipação dos alunos em relação aos 

conhecimentos adquiridos, e não a mera decoração destes para uma avaliação bimestral.  

O segundo trabalho trata-se de um artigo, que trata com muita propriedade sobre a 

sistematização do ensino remoto, como deu-se a sua organização nas escolas, quais plataformas 

foram mais utilizadas pelos professores, e no corpo do seu texto, não especifica um ano letivo ou 

etapa da educação, e sim, trata o ensino remoto de modo abrangente. Apresenta que fez-se 



 

 

necessário uma grande organização para que o ensino remoto alcançasse os objetivos propostos, 

como bem aponta Moreira, Henriques e Barros (2020):  

 

A educação em rede, pela sua natureza, é um processo que requer o envolvimento 

profundo dos diferentes atores que nela participam, quer na definição dos 

objetivos e percursos de aprendizagem da comunidade, quer também nas relações 

de proximidade construídas nas colaborações entre pares que sustentam os 

processos de inovação e criação do novo conhecimento. (MOREIRA, 

HENRIQUES e BARROS, 2020, p. 355). 

 

Dessa forma, concordamos que para o ensino remoto, não basta que tenhamos 

computadores ou celulares conectados à internet, ou que muito menos as tecnologias substituam a 

figura do professor como mediador do conhecimento. É necessário que todos os atores envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem estejam engajados, que haja a disponibilidade de 

equipamentos para todos os professores e alunos. Para tanto, é imprescindível que esses sujeitos 

tenham consciência de onde querem chegar e para tal, planejem a atividade docente observando as 

necessidades e potencialidades de cada campo de atuação. 

O terceiro trabalho, é uma monografia - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), escrito a 

partir das análises das dificuldades enfrentadas pelos professores pesquisados em avaliar a 

aprendizagem dos seus alunos, em um município do interior do estado da Paraíba/PB, a pesquisa 

foi realizada entre duas escolas, uma oferece o ensino fundamental (não especificou se era dos 

anos iniciais ou finais) e Educação de Jovens e Adultos, e a outra instituição oferece o ensino 

fundamental anos iniciais. 

A monografia reflete ao longo do seu texto e dos dados obtidos junto a professores e 

professoras, que as dificuldades do ato de avaliar a aprendizagem dos alunos estão imersos em 

problemas sociais que foram agravados pela pandemia, dentre eles, podemos citar a falta de acesso 

a internet, falta de suporte tecnológico para que os alunos acompanhem as aulas e também, em 

alguns casos, a pouca interação dos alunos nas aulas remotas e, até mesmo, a incerteza se foi o 

próprio aluno que realizou as atividades propostas pelo professor. Destaca-se nesse texto que, 

buscou-se saber dos professores quais as estratégias utilizadas para que, aqueles alunos que não 

apresentam desempenho esperado não fossem deixados para trás, como bem explica Silvino 

(2021):  

 

Nota-se, portanto, que é unanime entre os professores participantes que ao 

perceberem os alunos que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem em 

suas aulas, a saída é a aproximação entre eles, por meio da utilização de 

aplicativos como o google meet ou através de ligações e do envio de mensagens 

através do whatsapp. (SILVINO, 2021, p. 39). 

 



 

 

Outro ponto citado, foi o distanciamento entre aluno e professor. Sabemos que através da 

convivência, ocorre o estabelecimento de uma relação de afetividade entre alunos e professores, e 

que mesmo com aulas remotas, grupos de WhatsApp, esse vínculo afetivo não é estabelecido da 

mesma maneira, levando em consideração a timidez de alguns alunos, a maneira de se expressar 

perante o grupo diante de uma videochamada dentre outros pontos. Dessa forma, consideramos 

que a escola é um ambiente de construção não só de conhecimento, mas relações que ultrapassam 

os muros da escola. 

Pontuamos que essas dificuldades impostas pelo ensino remoto, refletem também no ato 

de avaliar a aprendizagem dos alunos, Silvino (2021) mais uma vez, expõe essas dificuldades em 

seu texto:  

 

Diante do exposto, percebeu-se que há uma enorme barreira entre o ato de 

lecionar e de avaliar, pois requer dos professores várias ações/estratégias para que 

compreendam as lacunas no aprendizado do aluno. Porém, verifica-se que estas 

dificuldades têm se tornado ainda maiores com a utilização do ensino remoto, 

pois o distanciamento entre professores/as e alunos/as não permitem o “olho no 

olho” e a interatividade, que é comum nas aulas presenciais. (SILVINO, 2021, p. 

39). 

 

Notamos que, apesar do contato com os alunos através de recursos tecnológicos, o contato 

presencial com o aluno é indispensável para o acompanhamento da aprendizagem dos alunos na 

visão deste grupo de professores citado. Ao considerarmos o contexto em que os trabalhos foram 

produzidos, pontuamos que a transição do ensino presencial para o ensino remoto, independente 

das etapas de ensino, provou nos professores insegurança e dúvidas sobre como avaliar a 

aprendizagem do aluno. E especificamente, no terceiro trabalho, que trata do ensino fundamental 

dos anos iniciais, observamos que as dificuldades em avaliar a aprendizagem do aluno são comuns 

a nossa vivência como professor dessa etapa de ensino.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao considerarmos a importância do ato de avaliar a aprendizagem do aluno, levando em 

conta que a avaliação não pode ser entendida como uma punição ou atividade fim do processo 

educativo, temos então uma reflexão de como ela é importante para o crescimento do aluno no seu 

processo de construção do conhecimento. Aliado a esse pensamento, refletimos que mesmo diante 

de um cenário que mudanças tão bruscas, como foi a passagem do ensino presencial para o ensino 

remoto, a avaliação da aprendizagem é extremamente necessária para o acompanhamento da 

evolução dos alunos. 



 

 

O ensino remoto foi um momento de incertezas para alunos e professores e as dificuldades 

ao longo desse processo são visíveis e certamente trarão prejuízos futuros para os alunos, sobretudo 

aqueles mais pobres e que não tiveram condições de se adaptarem ao formato dessa modalidade 

de ensino. Professores mobilizaram-se para oferecer aos alunos oportunidades para o 

prosseguimento dos seus estudos, tentando minimizar esses impactos, e sentiram o quão difícil é 

avaliar a aprendizagem frente a esses impasses.  

Dessa forma, mesmo com o apoio dos recursos tecnológicos, professores sentiram 

dificuldades em avaliar a aprendizagem dos seus alunos, independente das etapas de ensino, se 

estavam na educação básica ou no ensino superior, pontuamos as dificuldades vivenciadas nos 

anos iniciais do ensino fundamental,  destacando os seguintes aspectos como principais problemas 

na condução da avaliação dos alunos: falta de acesso à internet e recursos tecnológicos, pouca 

interação dos alunos e falta de contato com alunos. Destacamos aqui que, mesmo diante dessas 

dificuldades, os professores buscaram estratégias para que todos os alunos fossem assistidos e que 

os impactos causados pela pandemia e a suspensão das aulas presenciais fossem minimizados. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo observar e analisar como está sendo mediado o ensino de leitura e 

escrita em meio ao contexto do ensino remoto, bem como investigar se o uso das novas tecnologias tem 

melhorado ou dificultado a prática pedagógica docente e a eficácia do ensino-aprendizagem. Trata-se de 

uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter bibliográfico, as informações que compõem o corpus de 

análise foram obtidas através da aplicação de questionários online a professores de Língua Portuguesa do 

ensino médio de uma escola de rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte. Para uma análise reflexiva 

a fim de conhecer as práticas metodológicas que aproxime o ensino de leitura e escrita do ideal, recorremos 

aos teóricos como Antunes (2003), Barbeiro (2005), Jurado e Rojo (2006) e a BNCC (2017). A partir da 

realização do estudo, notamos a preocupação dos professores colaboradores com o ensino mediado por 

tecnologias que não atendem as necessidades reais de escrita dos discentes, no entanto, é perceptível o 

empenho dos mesmos, que em meio a tanta pressão e dificuldades não falham no seu papel de educador. 

 

Palavras-chave: Ensino Remoto; Leitura; Escrita.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal discorrer sobre as práticas pedagógicas de 

professores de Língua Portuguesa no ensino médio e suas condutas no que diz respeito ao ensino 

de leitura e escrita com o uso das novas tecnologias. Nesse sentido, investigamos como estes 

profissionais lidam com a modalidade do ensino remoto, tendo em vista a pandemia vigente 

decorrente da covid-19, que por sua vez, impede as aulas presenciais nas escolas, acontecendo, 

portanto, através de ferramentas digitais via internet. 

Portanto, a pesquisa justifica-se pelo fato de que a modalidade remota tem sido 

problemática no decorrer dos anos 2020 e 2021, sendo observado desde as dificuldades no acesso 

à internet por parte de alunos e professores, bem como a falta de habilidade no domínio das 

ferramentas tecnológicas. Diante desse fato, buscamos analisar a realidade desse ensino por meio 

de um questionário aplicado aos docentes, elencando indagações sobre como a leitura e a produção 
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escrita estão sendo trabalhadas e quais recursos tecnológicos fazem uso. O questionário online foi 

direcionado a três professores graduados em Letras - Língua Portuguesa, atuantes no ensino médio 

em escola pública no estado do Rio Grande do Norte. 

A aplicação do questionário faz parte das atividades práticas da disciplina Estágio 

Supervisionado II, do curso de Letras, do Departamento de Letras Vernáculas – DLV. A pesquisa, 

portanto, é fruto do nosso trabalho desenvolvido na disciplina de Estágio.  

Dessa forma, objetivamos, no presente trabalho, analisar as respostas obtidas através dos 

questionários, verificando se é possível o ensino da leitura e escrita acontecerem de maneira 

adequada diante desse novo contexto. Assim, refletiremos se é possível manter a qualidade das 

propostas de atividades da mesma forma que no formato presencial.  

Tomamos como base teórica, pesquisadores como Antunes (2003), Barbeiros (2005) e a 

própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), servindo de guia para uma análise que 

visa a qualidade do ensino de língua portuguesa e a adequação das atividades de leitura e escrita 

ao contexto do ensino remoto. 

  

2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

No tocante ao aluno de ensino médio, espera-se encontrar sujeitos já letrados e pró-

eficientes em sua língua, estes devem reconhecer os diferentes usos desta, assim como, adequar o 

seu comportamento linguístico em cada contexto. Considerando este fato, entra-se em acordo ao 

que a BNCC (2017) prevê desses estudantes, o ensino médio deve promover “oportunidades para 

a consolidação e a ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens” (BRASIL, 

2017, p. 482), habilidades estas que vêm sendo construídas durante todo o ensino fundamental. 

É necessário destacar também, a atipicidade do momento que se vive a educação nos anos 

2020-2021, diante do contexto da pandemia mundial ocasionada pela covid-19, a qual proíbe 

aglomerações de pessoas. As escolas foram temporariamente fechadas e as aulas passaram a 

modalidade remota, ou seja, com o uso das tecnologias e internet as aulas estão sendo conduzidas 

por plataformas digitais, que possibilitam encontros síncronos e assíncronos entre professores e 

alunos. Diante desse cenário, observamos as inúmeras dificuldades apresentadas aos sujeitos 

envolvidos, como se prevê em um processo de mudanças e adaptações imediatas e imprevistas, 

além disso, a gritante desigualdade de acesso a essas tecnologias que partem tanto de alunos quanto 

de professores. Portanto, fica nítida a dificuldade de alcançar os objetivos estabelecidos pela 

BNCC, assim como propõe outros teóricos como Irandé Antunes (2003).  

Diante das várias ramificações do ensino de língua portuguesa, destaca-se na presente 

análise, as práticas de leitura e produção textual e as metodologias utilizadas em sala de aula para 



 

 

esse fim. Para a obtenção dos dados que serão apresentados, foi elaborado um questionário de 

temática principal: “As práticas de leitura e produção textual mediadas pelas tecnologias”, a fim 

de reconhecer como esses vieses estão sendo abordados nesse contexto de aulas remotas. Os 

questionários expuseram as realidades, nos possibilitando uma visão prática do íntimo das aulas 

promovendo uma pesquisa qualitativa sobre os dados coletados.  

As atividades e metodologias desenvolvidas para se trabalhar a leitura em sala de aula é de 

suma importância para construção de um aluno letrado e proficiente na sua língua. Salienta-se que 

a partir do contato com a leitura nas práticas escolares, forma-se também leitores para a vida em 

sociedade, assim, enxerga-se a necessidade de proporcionar acesso a textos dos mais variados 

gêneros, bem como a promoção de reflexões acerca das temáticas postas com compartilhamentos 

de ideias e ideologias, para interpretar os sentidos que o texto transmite.  

Dessa forma, o professor de língua portuguesa cria uma atmosfera multicultural, 

nomenclatura usada por Jurado e Rojo (2006), onde os alunos têm acesso a diversidade de opiniões 

e, por conseguinte, se familiarizam com as diferenças e o fato de respeitar todas elas. Confirma-se 

essa tese com a voz de Antunes (2003, p. 67). 

 

A atividade da leitura completa a atividade da produção escrita. É, por isso, uma 

atividade de interação entre sujeitos e supõe muito mais que simples 

decodificação de sinais gráficos. O leitor, como um dos sujeitos da interação, atua 

participativamente, buscando recuperar; buscando interpretar e compreender o 

conteúdo e as intenções pretendidas pelo autor.  

 

Diante dos argumentos apresentados, como também estabelecido por Antunes (2003) 

percebemos como a interação dos sujeitos acerca da proposta de leitura e escrita são indispensáveis 

nas aulas, entretanto, com o cenário de aulas remotas dificuldades se estabelecem para chegar a 

esse objetivo. Pode-se observar a partir das perguntas e respostas, coletadas do questionário, como 

se encontra a realidade dos professores colaboradores e como eles estão utilizando as tecnologias 

para desenvolverem suas atividades, vale ressaltar também, que as identidades dos colaboradores 

são preservadas por questões éticas. 

A título de contextualização, salientamos que o bloco de questões, a seguir, é direcionado 

aos procedimentos metodológicos voltados para a leitura, apresentamos as respostas de duas 

questões para refletirmos como acontecem as atividades voltadas nessa área de forma focalizada. 

  

QUESTÕES ACERCA DOS PROCESSOS METODOLÓGICOS - LEITURA   

1º QUESTÃO: Dentro desse contexto do ensino remoto, de que forma as propostas de leitura estão 

sendo trabalhadas? Quais os recursos tecnológicos que você utiliza para esse tipo de atividade? Para 

quais fins é objetificado essa leitura? 



 

 

2ª QUESTÃO: A atividade de leitura pressupõe a interação entre sujeitos. Qual a metodologia 

utilizada para promover essa interação entre os alunos? Quais ferramentas tecnológicas você utiliza 

para promover essa interação? 

Prof. 1 - professor colaborador 1 

Prof. 2 - professor colaborador 2 

Prof. 3 - professor colaborador 3 

Fonte: autoria nossa 

  

Notamos nas respostas que os professores colaboradores estão se adaptando a nova 

modalidade de ensino, sendo esta, uma abordagem implementada a pouco mais de um ano devido 

a pandemia. Destacamos que as propostas de leitura estão sendo trabalhadas utilizando uma 

diversidade rica de aplicativos e páginas digitais, foram citados por exemplo: Portabilis; 

WhatsApp, Padlet, facebook, Google Classroom, Google Meet, entre outras plataformas. 

Percebemos satisfatoriamente que os professores colaboradores estão abertos a essas adaptações, 

rompendo dificuldades e distâncias, promovendo um ensino de qualidade diante das ferramentas 

que portam, tudo com a finalidade de suprir as necessidades dos alunos diante das propostas de 

leitura, levando-os além da decodificação, chegando aos vários sentidos que um texto suscita e 

ainda com a interação social esperada com o auxílio das redes. As respostas analisadas na questão 

1 do questionário, mostram que os colaboradores têm uma conduta satisfatória nesse viés, pois, 

demonstram uma boa adaptação, como exemplifica na resposta do Prof. 2:   

 

Realizamos, em 2020, um projeto que tratou acerca dos cem anos de nascimento da escritora Clarice 

Lispector e todas as abordagens, tarefas e apresentações foram planejadas e executadas 

considerando os recursos midiáticos disponíveis: (plataforma de estudos: Portabilis; WhatsApp; 

criação de página no face com os trabalhos em vídeos; realização de encontros no meet para 

discussão de textos e obras lidas; envio de obras em PDF por meio de mural interativo: PADLET....) 

enfim, buscamos formas diversas para estimular, contagiar e manter viva a prática da leitura 

literária, a qual sempre buscamos apresentá-la como algo que deve gerar prazer, diversão, 

conscientização e humanização. 

 

Como notamos, os docentes colaboradores apresentam uma preocupação especial no que 

diz respeito a interação prevista pelas atividades de leitura, assim, constatamos que mesmo em 

situações remotas os professores entram em consonância com o que Antunes (2003, p. 76) prevê: 

 

Em síntese, os sinais (palavras e outros) que estão na superfície do texto são 

elementos imprescindíveis para sua compreensão, mas não são únicos. O que está 

no texto e o que constitui o saber prévio do leitor se completam neste jogo de 

reconstrução de sentido e das interações pretendidas pelo texto. É preciso que o 

professor entre pelo conhecimento da pragmática, para “abrir” os horizontes com 

que vai perceber esse jogo de linguagem.  



 

 

Dessa forma, nota-se que com os encontros síncronos e assíncronos, os professores 

promovem uma leitura que vai além da decodificação. Como resposta à questão 2, todos relatam 

atividades promovidas via encontro online e ao vivo, como plataforma principal o Google Meet, 

propiciando debates regrados, discussões calorosas sobre leitura literária, rodas de conversa e 

feedbacks dados pelo whatsapp. Nota-se ainda uma congruência nas respostas obtidas durante toda 

a pesquisa pois se tratam de profissionais que lecionam em uma mesma instituição.    

Assim como fizemos com os questionamentos voltados à leitura, também o fazemos em 

relação a escrita. No bloco de questões abaixo, buscamos compreender de forma especifica como 

se dão as propostas metodológicas com a escrita, afim de proporcionar uma reflexão focalizada. 

 

QUESTÕES ACERCA DOS PROCESSOS METODOLÓGICOS - ESCRITA  

3º QUESTÃO: Considerando a escrita como uma atividade interativa de expressão de informações, 

ideias, intenções e sentimentos a um interlocutor. Como você trabalha a prática da produção de texto 

com seus alunos no ensino remoto e quais tecnologias você utiliza para desenvolver esse trabalho?  

4ª QUESTÃO: O uso de tecnologias, neste contexto social, tem dificultado ou melhorado as 

atividades de produção textual? Quais dificuldades você vem enfrentando em relação a esta escrita e 

o que tem feito para superá-las? 

Prof. 1 - professor colaborador 1 

Prof. 2 - professor colaborador 2 

Prof. 3 - professor colaborador 3 

Fonte: autoria nossa 

 

A metodologia do ensino da escrita no contexto do ensino remoto requer o uso de 

tecnologias virtuais para a comunicação com os alunos, no intuito de possibilitar-lhes condições 

de produção. Podemos perceber que os professores entrevistados compartilham de ferramentas 

digitais para a produção textual como as Plataformas educacionais, vídeo aula, WhatsApp, 

Portabilis e Google sala de aula.  

Explorando o ensino da escrita e produção textual, neste contexto pandêmico, percebemos 

a preocupação extrema dos professores de língua portuguesa, vemos que todos enfocam as 

metodologias da escrita como a sendo a mais complicada do ensino remoto. Vejamos o excerto 

com as repostas dos docentes.  

Prof. 1 - “Tem dificultado bastante, visto que, os recursos tecnológicos que a grande maioria dos 

alunos tem acesso, não atende às reais necessidades desses alunos principalmente no tocante a 

produção de textos.” Prof. 2 - “a prática da escrita/produção textual ocorre de modo mais lento e 

apresenta inúmeras desvantagens em comparação com a leitura” Prof. 3 - “Considero uma das 

tarefas mais difíceis desse ensino remoto.”  

 



 

 

A escrita é bem mais complexa do que imaginamos, ela vai além de montar palavras em 

um papel. Dessa forma, Barbeiro (2005, p. 30) afirma que, 

 
[...] escrever não se limita a uma montagem mecânica de peças, segundo uma 

ordem pré-determinada. Mesmo quando ativado um modelo ou esquema 

organizativo, continua a ser necessário considerar aspectos particulares ligados à 

adequação a finalidades, destinatários, contexto social em que se encontram quem 

escreve e quem lerá o texto.  

 

Tudo isso levando em consideração que a escrita é uma atividade de interação e fatores 

sociais influenciam na sua elaboração. Segundo Antunes (2003, p. 54) “a escrita compreende 

etapas distintas e integradas de realização (planejamento, operação e revisão), as quais, por sua 

vez, implicam da parte de quem escreve uma série de decisões”. Há todo um processo para a 

realização de uma produção textual, em meio às dificuldades de trabalhar a escrita no ensino 

remoto os professores não demonstram dificuldade na etapa de planejamento dos alunos, dos 

encaminhamentos. No entanto, há uma resistência dos discentes na etapa da escrita do que foi 

planejado pelos professores, em relação ao veículo de comunicação utilizado pelo professor e 

aluno. Os docentes entrevistados enfocam mais a dificuldade e insatisfação com a etapa de revisão, 

a correção detalhada, refacção, orientação para a coerência, coesão, a correção ortográfica, a 

informatividade, a clareza, a concisão e outras propriedades do texto.  

Devido à alta demanda de textos, as leituras, correções e orientações ocorrem de forma 

simplificada a do ensino presencial levando o professor a escolher os problemas mais frequentes 

para serem orientados, uma vez que no presencial seriam orientadas todas. O Prof. 3 apresenta a 

seguinte justifica.  

 

"Isso porque é remoto, pois no presencial tudo iria para a reescrita. Mas, por trás de uma técnica, 

há um ser humano que não consegue dar conta de todos os desejos”. 

 

É perceptível as desvantagens do ensino da escrita em relação ao ensino da leitura. Pois a 

etapa da revisão requer uma interação maior e orientação detalhada, constante uma vez que, 

  

Prof. 2 - “o encontro presencial do estudante com o professor é muito significativo, uma vez que as 

instruções/orientações para estruturação e arranjo geral dos textos tendem a ser melhor 

compreendidas no diálogo olho no olho.”  

 

Contudo os colaboradores se mostram cientes dos benefícios da prática de escrita para a 

formação dos alunos e tentam com isso motivá-los:  

 



 

 

Prof. 1 e Prof. 3 - “Ao professor cabe apenas tentar convencê-los da importância da escrita tanto 

para sua formação profissional quanto para o uso dela no dia a dia”; “Teço comentários em torno 

da tarefa realizada, momento inicial, em que aproveito para direcionar os elogios e motivá-lo para 

sempre escrever”.  

 

E mesmo que em meio a todos estes empecilhos do ensino remoto demonstram a 

persistência em trabalhar com o ensino da escrita, o Prof. 2 afirma que,  

 

“No entanto, não deixamos de trabalhar nas produções, em aulas remotas”.  

 

Diante da preocupação em conhecer melhor as práticas metodológicas das áreas de leitura 

e escrita, também destacamos a importância de dar voz aos docentes que vêm superando os 

desafios diariamente para proporcionar uma educação de qualidade. Assim, os questionamos sobre 

o seu ambiente de trabalho e os recursos disponíveis, para então, compreender as reais condições 

de trabalho, como também o que sugerem para melhorias e qual seria o papel da escola nesse 

contexto.  

 

QUESTÃO ACERCA DE SUGESTÕES  

5º QUESTÃO: Levando em consideração o contexto que os docentes vêm enfrentando com o 

ensino remoto, quais sugestões você daria para a melhoria do ensino de Língua Portuguesa 

por meio de tecnologias a fim de ampliar as práticas de leitura e de produção de texto? E como 

você acha que a escola deve atuar? 

Prof. 1 - professor colaborador 1 

Prof. 2 - professor colaborador 2 

Prof. 3 - professor colaborador 3 

Fonte: autoria nossa 

 

Em uma perspectiva de soluções e adaptações ao contexto os professores anseiam por uma 

educação de qualidade para diminuir os impactos, enfatizam a tecnologia acessível a todos, o que 

priva o direito à educação de muitos, assim como observamos na resposta do Prof. 1: 

 

 “Que os órgãos responsáveis invistam mais na educação para que nossos alunos possam ter acesso 

a elas de uma forma um pouco mais justa. Independente da disciplina”. 

 

Elas propõem o avanço das tecnologias e o seu uso para ampliar as práticas da leitura e 

escrita, não só neste contexto, mas vista também como um conhecimento que se pode levar para 



 

 

as aulas presenciais, e não voltar aquela monotonia das aulas, pincel e quadro. Apontam também, 

que é necessário aproveitar esse avanço tecnológico e seguir no mesmo ritmo, como expõe o Prof. 

2:   

 

“A tendência é avançar mais e trazer mais facilidade para a aquisição do conhecimento, porém é 

preciso que, enquanto educação, tenhamos mais acesso a tudo isso, que a tecnologia seja acessível 

para todos”. 

 

Enxerga-se que o problema se concentra na acessibilidade dos alunos às turmas virtuais, o 

número de estudantes ativos diminuiu bastante nesse período pandêmico, muitos deles são a falta 

de aparelhos adequados para o estudo, como também, problemas de conexão com a internet e até 

mesmo falta de habilidades no campo virtual, para isso o Prof. 3 deixa uma sugestão para amenizar 

os problemas:  

 

“Precisaríamos trabalhar com monitorias, por exemplo. Talvez fosse o caso de uma parceria com as 

universidades para que tivéssemos um sistema de monitoria, haja vista que é inviável conseguirmos 

um trabalho de acompanhamento individual qualificado no estilo remoto.” 

  

Mesmo diante das dificuldades conhecidas, os professores colaboradores demonstram 

otimismo no que diz respeito à modalidade remota, como também, observamos uma postura de 

adaptação sem resistência ou medo desse novo modelo, sendo perceptível que todos demonstram 

dominar as tecnologias utilizadas e a vontade de aprender cada vez mais com elas. 

 

3 CONCLUSÃO 

  

A escola tem o papel de desenvolver habilidades linguísticas dos alunos, a leitura e a escrita 

é uma delas. No entanto, em meio ao contexto de pandemia vivenciada no mundo todo, demos de 

cara com dificuldades e os professores, mediadores do ensino, tiveram que se adaptar ao contexto 

de uso de ferramentas digitais. Neste artigo, foi analisado como estavam sendo realizadas as 

práticas de leitura e produção textual mediada por tecnologias e o enfrentamento dos professores 

no ensino, dificuldade principalmente encontrada na revisão da escrita dos discentes.  

Com base em tudo que foi observado até aqui durante este trabalho podemos perceber uma 

maior aflição e preocupação dos docentes entrevistados em relação ao ensino da escrita, no que 

concerne ao uso de ferramentas pelos alunos e as correções das produções, tendo em vista a alta 

demanda de trabalhos em um curto intervalo de tempo e o uso de ferramentas que não atendem às 

necessidades reais desta prática de correção. Esta dificuldade poderia reduzir com a diminuição de 



 

 

alunos para cada professor, tendo em vista o contexto, e só assim o professor poderia ter mais 

tempo para uma orientação detalhada com cada aluno sem passar por cima de nada. Cabe aos 

órgãos responsáveis o investimento em tecnologias e ferramentas digitais para a acessibilidade de 

docentes e discentes.  

Como também, é observado no viés da leitura, os colaboradores demonstram perpetuar as 

aulas de leitura através das tecnologias adequadas, com compartilhamento de links, assim como, 

o uso do livro didático. 

O mais interessante das experiências pedagógicas analisadas é a resistência dos professores 

que não se deixam levar pelos inúmeros problemas e seguem motivando os seus alunos a prática 

de leitura e escrita, no intuito de contribuir para a formação de cidadãos letrados e proficientes na 

língua.  
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AUTOMEDICAÇÃO E NEGACIONISMO DA CIÊNCIA: PONTOS DE VISTA 

ACERCA DO TRATAMENTO PRECOCE CONTRA A COVID-19 
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RESUMO 

 
Após o surgimento da pandemia da Covid-19, desacreditar dos postulados e descobertas científicas tornou-

se ainda mais comum e problemático, uma vez que as consequências advindas do negacionismo mostraram-

se ser mortais. À vista disso, tencionamos analisar discursos negacionistas sobre o vírus supracitado. Mais 

precisamente, objetivamos investigar a (não) assunção da responsabilidade enunciativa e a construção de 

pontos de vista próprios acerca do tratamento precoce contra a Covid-19. Para tanto, selecionamos como 

corpus comentários feitos em uma postagem do perfil do G1 no Instagram (@portalg1), que apresenta uma 

fala do atual Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, através da qual ele despreza aqueles que 

defendem a ineficácia do tratamento precoce. Teoricamente, estamos ancorados na Análise Textual dos 

Discursos (ADAM, 2011), e nos postulados de Rabatel (2016a, 2016b, 2013) sobre a responsabilidade 

enunciativa e a construção interacional dos pontos de vista. Os resultados mostram pontos de vista que 

negam a ciência e que defendem uma verdade empírica, subjetivada e politizada. Os locutores-enunciadores 

sustentam os pontos de vistas apoiando-se em um discurso de cunho religioso, acreditam na cura a partir 

da proteção de Deus e do uso dos medicamentos do “Kit Covid”, além de retomarem, mesmo que 

implicitamente, discursos que defendem teorias da conspiração, que culpam os chineses pela pandemia. 

 

Palavras-chave: Ponto de vista; Responsabilidade enunciativa; Pandemia; Automedicação; Negacionismo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em nossa sociedade, circulam diversos discursos, com distintos valores e crenças, relativos 

ao que é dito na esfera científica. Com o advento das novas tecnologias e o uso massivo das redes 

sociais, os enunciados sobre discussões científicas, inclusive aqueles de cunho negacionista, 

potencializaram-se, visto que alcançam mais pessoas em uma velocidade maior, o que ocorre 

graças à dinamicidade e à visibilidade características das formas de interação on-line.  

Especialmente a partir do surgimento da pandemia da Covid-19, desacreditar dos 

postulados e descobertas científicas tornou-se ainda mais problemático, uma vez que as 

consequências advindas do negacionismo mostraram-se ser mortais. Como muitos jornalistas e 

autoridades políticas disseram, houve no Brasil uma “politização” de questões cruciais para o 

combate à pandemia, que abrange desde qual deveria ser o comportamento das pessoas em relação 

ao uso de máscaras até (im)possíveis formas de tratamento para a doença.  

 
1 Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Pau dos Ferros/RN, Brasil. E-mail: dalianenascimento2018@gmail.com.  
2 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Pau dos Ferros/RN, Brasil. E-mail: franciscodiego@alu.uern.br.  
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Nesse contexto, estamos cientes de que mais trabalhos científicos devem colocar em 

evidência esse problema, a fim de resistir à desinformação e às fontes enganosas – inclusive 

àquelas que minimizam a pandemia e propõe falsas soluções. Analisar discursos produzidos na 

esfera digital sobre o problema sanitário que enfrenamos é uma das grandes contribuições que a 

ciência da linguagem pode dar para combater o obscurantismo e a ignorância que ameaçam nossas 

vidas atualmente.  

À vista disso, tencionamos analisar discursos negacionistas sobre o vírus supracitado. Mais 

precisamente, objetivamos investigar a (não) assunção da responsabilidade enunciativa e a 

construção de pontos de vista próprios acerca do tratamento precoce contra a Covid-19. Desse 

modo, as seguintes questões norteiam nossa análise: Qual(is) o(s) ponto(s) de vista dos locutores 

acerca do tratamento precoce contra a Covid-19? Quais vozes são suscintas pelos locutores e qual 

sua postura em relação a elas? Como eles articulam os pontos de vista imputados para construção 

e defesa do seu próprio ponto de vista acerca do tratamento precoce contra a covid-19? 

Para tanto, selecionamos como corpus comentários feitos em uma postagem do perfil do 

G1 no Instagram (@portalg1), que apresenta uma fala do atual Presidente da República, Jair 

Messias Bolsonaro, através da qual ele despreza aqueles que defendem a ineficácia do tratamento 

precoce. A escolha do corpus justifica-se pela relevância que tem o portal de notícias da Globo no 

cenário nacional, pois se constitui como um dos principais jornais do que convencionou-se chamar 

grande mídia.  

Como foi sugerido, interessamo-nos pelas dimensões enunciativa, discursiva e textual, que 

emergem quando analisamos a construção dos pontos de vista. Por isso, ancoramo-nos 

teoricamente na Análise Textual dos Discursos, conforme foi proposta por Adam (2011), e nos 

postulados de Rabatel (2016a, 2016b, 2013) sobre a responsabilidade enunciativa e a construção 

interacional dos conteúdos proposicionais/pontos de vista.  

Quanto à estruturação do plano de texto, além dessas considerações introdutórias, 

escrevemos dois tópicos de natureza teórica, nos quais discutimos, respectivamente, o quadro 

teórico da Análise Textual dos Discurso e o fenômeno da responsabilidade enunciativa. Depois, 

procedemos com um tópico em que analisamos os comentários negacionistas para, em seguida, 

fazer a discussão dos nossos principais resultados.  

 

2 ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS 

 

A Análise Textual dos discursos (doravante ADT), a principal teoria que fundamenta este 

trabalho, foi formulada pelo linguista francês Jean-Michel Adam. O teórico funda essa abordagem 

a partir da publicação da obra Linguística Textual:  introdução à Análise Textual dos Discursos 



 

 

(ADAM, 2011). Ele decide relacionar objetos simultaneamente distintos e complementares, quais 

sejam: o texto, o discurso e o gênero. Para tanto, relaciona a linguística textual à análise de discurso 

praticada por Maingueneau, o que culmina em um quadro teórico que pensa a análise do texto e 

do discurso a partir de novas categorias. 

Nessa perspectiva, o gênero é concebido como regulador das nossas práticas de linguagem 

e medeia os planos de análise textual e discursiva, conforme demonstrado no Esquema 4 de Adam 

(2011, p. 61). Embora separadas em níveis/planos de análise, as categorias citadas pelo autor atuam 

conjuntamente no todo do enunciado, sendo separadas unicamente com fins teórico-analíticos. 

Segundo Adam (Ibidem), no plano discursivo, todo discurso age sobre as crenças e valores 

dos participantes da comunicação, ou seja, atua sobre quem ouve/lê (Nível1); o sujeito que produz 

o discurso ocupa um espaço sociodiscursivo (Nível2); além disso, todo discurso se materializa na 

forma de uma variante linguística específica (Nível3).  

No plano da análise textual, todo enunciado possui uma textura constituída por proposições 

enunciadas e períodos (Nível 4); as sequências textuais e planos de textos, componentes da 

estrutura composicional (Nível 5), também emergem na materialidade do texto; além disso, os 

enunciados possuem o plano semântico, no qual as representações discursivas estão inseridas 

(Nível 6); similarmente, emerge uma orientação argumentativa (Nível 8). O Nível 7, que diz 

respeito à responsabilidade enunciativa, será abordado com mais detalhes no próximo tópico, uma 

vez que sobre ele recai o nosso foco. 

Outra noção importante para o quadro teórico-metodológico da ATD é a de texto. Trata-se 

de um objeto multifacetado, que pode ser examinado a partir de diferentes níveis, como já foi 

sinalizado. Acresce a isso que ele não existe por si mesmo nem é autoconstitutivo, mas se constrói 

a partir do olhar que lançamos sobre ele, que deve ser guiado, dentre outras coisas, por sua 

materialidade. A noção de cotexto, então, é cara para essa teoria, visto que as marcas textuais-

discursivas são sinalizadoras de muitos fenômenos, dentre os quais está o gerenciamento que o 

locutor faz das vozes evocadas e o modo como se posiciona em relação a elas.  

Além disso, o contexto, isto é, a realidade extraverbal que reconstituímos a partir do próprio 

texto, também é primordial. Adam (2011) defende que é possível que compreendamos um 

enunciado com base nas informações linguístico-textuais contidas nele, mas recorrer aos 

elementos que recobrem o contexto de interação imediato ou um contexto mais amplo é igualmente 

indispensável nesse exercício de compreensão. 

À vista disso, no próximo tópico, focaremos um dos fenômenos sempre presentes quando 

nos propomos a realizar a análise de textos concretos, a saber: a responsabilidade enunciativa.  

 



 

 

3 PROBLEMÁTICA GERAL DO PONTO DE VISTA: CONSIDERAÇÕES SOBRE PDV, 

RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA E POSTURAS ENUNCIATIVAS  

 

Ter um ponto de vista (PDV) significa ter uma posição, ser locutor e responsável por um 

dado conteúdo proposicional (RABATEL, 2016a). O que corresponde, portanto, a analisar um 

PDV? Segundo Rabatel (2016a, p. 71), “é recuperar, de uma parte, os contornos de seu conteúdo 

proposicional e, de outra, sua fonte enunciativa, inclusive quando esta é implícita, a partir do modo 

de atribuição dos referentes e dos agenciamentos das frases em um texto”. Em outras palavras, 

trata-se de analisar o início e o término do PDV, bem como a fonte enunciativa, seja ela explícita 

ou implícita. 

Desse modo, todo PDV tem uma fonte enunciativa responsável, seja o locutor-enunciador 

primeiro (L1/E1), seja um enunciador segundo. Entendemos como locutor aquele que profere o 

enunciado, enquanto que o enunciador é o responsável pelo conteúdo preposicional. Nas palavras 

de Rabatel (2013, p. 44):  

 

[...] o locutor (L) é a instância que profere um enunciado (em suas dimensões 

fonéticas ou escriturais), segundo uma descrição dêitica ou segundo uma 

descrição independente de ego, hic et nunc. O enunciador (E) está para origem de 

um PDV. Próximo do sujeito modal de Bally, é a instância das atualizações 

modais, o que significa que ele assume o enunciado [...].  

 

Assim, o locutor é o autor físico do enunciado, a instância de atualização dêitica, enquanto 

o enunciador é instância de atualização modal, aquele que assume a responsabilidade enunciativa 

pelo conteúdo enunciado (RABATEL, 2016a). Destarte, conforme Rabatel (Ibidem), todo locutor 

é enunciador, entretanto, todo enunciador não é, necessariamente, locutor. Isto é, o L1/E1 pode 

ecoar em seu discurso vários centros de perspectiva modais (enunciadores), fazendo-os assumir a 

responsabilidade enunciativa pelo dito, mesmo sem eles proferirem os enunciados (oralmente ou 

por escrito), naquele contexto.  

Nessa perspectiva, podemos falar de responsabilidade enunciativa e de imputação. A 

responsabilidade enunciativa diz respeito à assunção do conteúdo proposicional (ADAM, 2011). 

Já a imputação, corresponde à atribuição da responsabilidade enunciativa para uma fonte segunda 

(RABATEL, 2016a). Abaixo apresentamos um exemplo: 

 

 



 

 

Exemplo 013 

É notório que toda sociedade e cultura, existe o conservadorismo, e logo muitas 

vezes esta sendo o causador das práticas de intolerância e exclusão social. Assim 

como dizia Rosseau: “A natureza faz o homem feliz e bom, mas a sociedade 

deprova e o torna miserável”.  

 

O excerto acima é parte de uma redação produzida durante o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), por um candidato que apresentou dificuldade na construção de ponto de vista 

próprio sobre o tema proposto. Observamos nesse trecho, inicialmente, a assunção da 

responsabilidade enunciativa pelo L1/E1, ao apresentar um ponto de vista próprio, afirmando que 

é notório na sociedade e na cultura a existência de um conservadorismo, o que muitas vezes é o 

causador da intolerância e exclusão social. Logo em seguida, o candidato imputa a 

responsabilidade enunciativa para “Rosseau”, enunciador segundo (e2), como mostra o introdutor 

de discurso segundo “como dizia Rosseau” e as aspas do discurso direto. Nesse contexto, L1/E1 

atribui a responsabilidade enunciativa para um e2, portanto, temos um exemplo de imputação.  

Após trazer o PDV do e2, L1/E1 se posiciona, realizando o que Rabatel (2016b) denomina 

de posturas enunciativas. De acordo com o referido autor, “[...] as posturas se definem pela posição 

que adota um enunciador na expressão de um ponto de vista” (RABATEL, 2016b, p. 193). Quando 

o locutor imputa a outro a responsabilidade pelo conteúdo proposicional, em um momento 

posterior, ele se posiciona, seja coenunciando, sub-enunciando ou super-enunciando.  

A coenunciação ocorre quando há uma “[...] coconstrução pelos locutores de um PDV 

comum, que os engaja enquanto enunciadores” (RABATEL, 2016b, p. 194). Em outras palavras, 

as duas vozes, da instância dêitica e da modal, compartilham do mesmo ponto de vista. Assim, 

considerando, conforme Rabatel (2016b), o polo do consenso e do dissenso, a postura de 

coenunciação está para uma concordância concordante, grau máximo de consenso.  

Considerando a postura de sub-enunciação, o locutor pode apresentar certo distanciamento 

do PDV imputado, deixando claro que aquele PDV não é seu, nessa postura há um estado 

intermediário, uma discordância concordante, “[...] posto que a coconstruução desigual de um 

PDV dominado volta a dizer que o PDV efetivamente coconstruído não é partilhado pelos dois 

enunciadores, e que eles fazem entender essa discordância” (RABATEL, 2016b, p. 203).  

A super-enunciação é uma “[...] coconstrução desigual de um PDV dominante encenando 

o papel de tópico discursivo” (RABATEL, 2016b, p. 194). Trata-se de uma concordância 

discordante, pois, como afirma o teórico ora citado, inscreve-se em uma forma aparente de acordo, 

deportando uma significação nova.  

 
3 O excerto da redação apresentado constitui-se como parte do corpus do trabalho de conclusão de curso intitulado 

“Responsabilidade enunciativa e posturas do locutor-enunciador na construção do ponto de vista em redações do 

ENEM”, de Nascimento (2018).  



 

 

Por fim, afirmamos que a problemática geral do PDV aparece, conforme Rabatel (2016a), 

em todos tipos de textos e em gêneros discursivos variados. Permitindo (re)tecer, por seu turno, os 

fios do texto e uma análise pragmática e enunciativa dos discursos (RABATEL, 2016a). A seguir, 

apresentamos a análise dos dados, a qual nos dedicamos a investigar discursos acerca do 

tratamento precoce contra a Covid-19. 

 

4 ANÁLISE DE COMENTÁRIOS PUBLICADOS NO INSTAGRAM ACERCA DO 

TRATAMENTO PRECOCE CONTRA A COVID-19 

 

A notícia que gerou os comentários que analisamos foi publicada no dia 5 de março de 

2021 e gira em torno da fala do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, através da qual 

ele chama de “canalhas” aqueles que negam a suposta eficácia do tratamento precoce contra a 

Covid-19. Os principais medicamentos defendidos pelo presidente e que fazem parte do que foi 

chamado “Kit Covid” são cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina.  

Diversamente ao que defende Bolsonaro, o discurso científico, que teve eco nos 

posicionamentos de entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e da Europa, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), afirmou a ineficácia 

e até contraindicou o uso de alguns desses medicamentos para o tratamento da Covid-19. Sendo 

assim, instaurou-se um confronto de posicionamentos sobre o tema, que coloca em cena discursos 

anticientíficos, muitas vezes, inclusive, inflamados por fake news.  

A seguir, transcrevemos o primeiro comentário selecionado para análise, codificado como 

C - 01. Como se trata de um comentário longo, ele foi dividido em duas partes, sendo que a parte 

da esquerda é o início do comentário e a da direita é a parte final.  

 

C – 01 

 

 

 



 

 

No início, já percebemos a ironia do autor do comentário ao dizer: “Eficaz é a vacina né”. 

Longe de querer enfatizar a eficácia da vacina, esse PDV afirma justamente o contrário, o que se 

constata pelo que lemos no texto como um todo. Contrariando as notícias que observamos após as 

primeiras aplicações das vacinas4, o que inclui a Coronavac, L1/E1 diz que as pessoas que a 

tomaram ou morreram ou ficaram internadas. Todavia, aconteceu justamente o contrário, pois o 

índice de internações, bem como o número de óbitos diários causados pela Covid-19, diminuiu 

progressivamente desde a aplicação das primeiras doses das vacinas.  

A implicação e desdém com a Coronavac encontra eco em PDVs anteriores, inclusive do 

presidente Bolsonaro, que já afirmou que não compraria esse imunizante nem com a aprovação da 

Anvisa5. Sendo assim, trata-se de uma postura de coenunciação em relação a falas anteriores do 

presidente e, ao mesmo tempo, um posicionamento contrário à ciência, de viés negacionista. 

Além disso, L1/E1 não menciona a discussão sobre tratamento precoce explicitamente, mas 

com a questão retórica “Eficaz é a vacina né” seu posicionamento a esse respeito pode ser 

observado. Para ele, o tratamento precoce é mais eficaz do que a vacina, o que, mais uma vez, 

constitui-se como uma afirmação que nega as descobertas e posições científicas.  

Vemos, nesse sentido, uma simbiose entre o que pensa o presidente Bolsonaro e L1/E1, 

evidenciando posturas sucessivas de coenunciação. Isso fica evidente, por exemplo, a partir da 

negação das vacinas e da exaltação ao tratamento precoce, das informações falsas que são 

defendidas – a exemplo da ideia de que pessoas vacinadas são mais propensas à morte e à 

internação –, do discurso de pessoa perseguida pela mídia (presente no terceiro período do 

comentário), da perseguição à China e exaltação aos Estados Unidos (evidente pela crítica 

infundada à Coronavac e pela utilização dos Estados Unidos como exemplo a ser seguido), da 

discordância em relação às posturas sanitárias e políticas de João Doria, além de outros aspectos.  

Em resumo, observamos o diálogo com discursos anteriores do presidente Bolsonaro, 

caracterizado pela coenunciação. Ao mesmo tempo, há a coenunciação no que se refere a dizeres 

negacionistas e anticientíficos que circulam socialmente e, por conseguinte, uma postura de sub-

enunciação em relação aos PDVs do âmbito da ciência, que são dominados em relação aos 

posicionamentos do internauta. 

 
4 Ver algumas notícias nos links: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58337489; 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/05/04/apos-vacinacao-cai-numero-de-mortes-e-internacoes-de-

idosos-com-mais-de-70-anos-em-minas.ghtml; 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/07/02/queda-das-mortes-por-covid-aponta-indicio-do-

efeito-da-vacinacao-no-brasil-veja-o-que-se-sabe-e-os-alertas.ghtml.  
5 Ver algumas notícias nos links: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/10/21/bolsonaro-responde-

a-criticas-sobre-vacina-chinesa-nao-sera-comprada.htm; https://saude.ig.com.br/2021-01-18/relembre-10-vez-que-

bolsonaro-ataco-a-coronavac.html.  
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No comentário a seguir, codificado como C – 02, observamos que L1/E1 defendeu e fez 

uso do chamado “Kit Covid”.  

 

C - 02 

 

 

O internauta afirma que todos da sua família, dos mais novos aos mais velhos, fizeram o 

tratamento precoce contra a Covid-19, apresentando um PDV contrário ao exposto na legenda da 

notícia, que afirma a ineficácia cientificamente comprovada das substâncias como a cloroquina e 

a hidroxicloroquina.  

Adiante, assume a responsabilidade enunciativa pelo dito e cita os nomes dos 

medicamentos que fazem parte do “Kit Covid”, a invermectina, azitromicina e hidroxicloroquina. 

Acrescenta, ainda, “E Deus com agente, assim vamos vencendo este vírus maldito”. L1/E1 nega a 

ineficácia apontada pelo jornal, e em diálogo com o PDV do Presidente, um dos principais nomes 

no Brasil a defender os medicamentos citados, defende o uso de tais substâncias.  Assim, o locutor 

apresenta uma postura de sub-enunciação em relação ao PDV do jornal Globo, discordando. 

Enquanto isso, posiciona-se coenunciando, concordando, com o PDV exposto do Presidente Jair 

Bolsonaro.  

O discurso no C – 02 é representativo de outros comentários expostos na notícia. Muitos 

internautas se posicionaram a favor dessas substâncias para tratamento precoce contra a Covid-19 

e em negação à ciência. Tais posicionamentos refletem uma problemática que tornou a pandemia 

ainda mais delicada, pois além do grande número de mortes, da pressão para produção de uma 

vacina, a automedicação desencadeou o risco a vidas das pessoas.  

De acordo com Guimarães e Carvalho (2020), a cloroquina e a hidroxicloroquina, por 

exemplo, são medicamentos antimaláricos, bem como são usados para tratar doenças reumáticas e 

para o lúpus. Todavia, foram utilizados, por orientação do próprio Presidente da República, como 

tratamento precoce contra a Covid-19, colocando em risco a vida das pessoas e negando 

demasiadamente a opinião dos especialistas.  



 

 

Então, em C – 02, observamos um discurso negacionista e uma crença na proteção de Deus. 

Como diz L1/E1, com as substâncias invermectina, cloroquina e a hidroxicloroquina, e com o 

auxílio de Deus, sua família está vencendo o vírus. O internauta está apoiado em uma experiência 

pessoal e em uma instância de cunho religioso para sustentar um PDV a favor do tratamento 

precoce contra a Covid-19.  

O uso das substâncias ora citadas como tratamento precoce ganhou novos rumos, passou a 

ser politizado. Boa parte daqueles que são apoiadores políticos do Presidente passaram, também, 

a defender o “Kit Covid”. Abaixo, apresentamos o C – 03:  

 

C – 03 

 

 

Inicialmente, L1/E1 faz um questionamento: “Quem garante ineficácia?”. Esse PDV 

assumido reflete, também, outro problema presente na pandemia no Brasil: a falta de conhecimento 

e a “onda” de Fake News. Estudos que mostravam a não comprovação da eficácia do “Kit Covid” 

tornaram-se insuficientes. As grandes mídias, a exemplo da Globo, apresentavam notícias, 

depoimentos de especialistas, afirmando que não havia a comprovação da funcionalidade desses 

medicamentos, como observamos na notícia acima. Porém, as pessoas influenciadas pelo discurso 

do próprio Presidente ou pelas notícias falsas, bem como pela politização desencadeada no uso 

dessas substâncias, passaram a duvidar dos estudos cientificamente comprovados, como mostra o 

questionamento de L1/E1 no comentário em análise.  

Então, a verdade da ciência perde força e a verdade subjetiva ganha proporção, como 

escreve L1/E1: “A verdade é que no início NINGUÉM, sabia nada sobre covid! O mundo inteiro 

ficou de joelhos!!”. Dessa forma, teorias da conspiração relacionadas ao surgimento da Covid-19 

também ganharam proporções, como observamos no discurso do internauta “Querem achar um 

culpado? Falem em alto e bom tom de onde veio este vírus! E a omissão de informação!”. 

Compreendemos que L1/E1 nesse PDV remonta uma teoria propagada e defendida inclusive por 



 

 

alguns políticos aliados ao Presidente, como o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente, 

que em postagem6 no twitter culpa a China pela pandemia da Covid-19.   

Observamos que L1/E1 retoma essa crença em seu PDV, ao afirmar que se querem achar 

o culpado, falem de onde veio o vírus, fazendo referência a China, país onde se pensava que se 

deu origem o primeiro caso da doença denominada de Covid-19. 

Na seção seguinte, apresentamos as considerações finais acerca da análise dos dados.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos comentários analisados, percebemos um negacionismo da ciência e uma crença em 

uma verdade empírica, subjetivada e politizada. Dessa forma, observamos que os locutores 

apresentam como ponto de vista principal a eficácia das substâncias relacionadas ao chamado “Kit 

Covid”, portanto, PDV favorável acerca do tratamento precoce contra a Covid-19.  

Para sustentarem os pontos de vistas próprios, os locutores se apoiam em um discurso de 

cunho religioso, na cura a partir da proteção de Deus e do uso dos medicamentos do “Kit Covid”, 

além de retomarem, mesmo que implicitamente, discursos que defendem teorias da conspiração, 

que culpam os chineses pela pandemia, em diálogo com pontos de vista de líderes políticos, que 

também emitiram comentários de acusação à China.  

Por fim, almejamos que o presente trabalho possa contribuir para as discussões que visam 

refletir sobre os discursos relacionados à pandemia da Covid-19, bem como sobre uma temática 

que ganhou ênfase nos últimos tempos, o negacionismo da ciência e a automedicação.  
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RESUMO 

 
Este artigo visa apresentar os desafios do professor de Língua portuguesa em trabalhar com a leitura e a 

escrita na Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) durante o ensino remoto. No entanto, as discussões aqui 

apontadas são relatos de professores da Educação básica, em se tratando do ensino médio. Para tanto, este 

trabalho está ancorado nas proposições de Carvalho (2010); Caldas (2010); koch (2002); Antunes (2003) 

dentre outros estudiosos que contribuem no que concerne a promover reflexões em torno da importância 

da leitura e da escrita para a formação crítica, social, ética, moral dos leitores. Diante das discussões postas 

neste trabalho, percebemos que, durante a Olimpíada de Língua Portuguesa houve muitas dificuldades de 

adaptação dos professores em adequar os materiais e recursos para o ensino remoto. E consequentemente, 

os métodos de ensino tiveram outras vieses, perspectivas e objetivos para ser trabalhada a prática da leitura 

e escrita proposta nos materiais sugeridos.  

 

Palavras-chave: Olimpíada de Língua Portuguesa; leitura; Escrita; Ensino remoto; Prática docente. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que o ensino de Língua Portuguesa é muito relevante, e também desafiador para 

o professor, principalmente no momento em que estamos vivenciando, no caso, a pandemia do 

Covid-19. Esse cenário afetou todos os segmentos da sociedade, sobretudo o contexto escolar, ou 

seja, as aulas presenciais. Porém, diante dessa situação e amparados por lei à classe dos 

professores, optou pelo ensino remoto, usando algumas ferramentas como, por exemplo: o 

aplicativo Google Meet, Google classroom, Google forms e Google Docs. Documento 

compartilhado ou escrita colaborativa para o auxílio no desenvolvimento das aulas de remotas.  

No entanto, é desafiador para os professores ministrarem seus conteúdos e suprirem a 

necessidade de aprendizagem do alunado. Para isso, muitos docentes tiveram que mudar suas 

metodologias e tentar trabalhar a leitura e a escrita de forma que contemplasse a todos os alunos. 

Assim, sem o contato físico, o desenvolvimento das práticas docentes ficaram um tanto 
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comprometidas, levando a muitos professores imprimirem material para aqueles alunos que não 

faziam uso da tecnologia.  

No tocante da ação pedagógica, disponibilizar aos alunos modelos de textos não é o 

bastante, é preciso encaminhar uma reflexão maior sobre o uso de cada um deles, do mesmo modo, 

considerar o contexto de uso e os seus interlocutores [...] (CARVALHO, 2010, p. 2). Assim, o 

professor de Língua Portuguesa teve como missão aderir à Olimpíada de Língua Portuguesa na 

sua 7ª edição, objetivando trabalhar os gêneros propostos, mesmo que de forma remota, atingir 

uma parcela dos alunos. Com isso, objetivou-se levar ao aluno o texto das mais variadas formas, 

buscando aprimorar as competências e habilidades no Ensino Médio e Fundamental I e II.  A partir 

disso, o ensino remoto foi uma alternativa para chegar ao alunado e trabalhar os gêneros propostos 

na Olimpíada de Língua Portuguesa. Para tanto, essa pesquisa visa apresentar os desafios do 

professor de Língua portuguesa em trabalhar a leitura e a escrita na Olimpíada de Língua 

Portuguesa (OLP) durante o ensino remoto. 

Optamos pela pesquisa qualitativa, tendo em vista, que é uma metodologia de caráter 

exploratório, em se tratando da compreensão de comportamentos, opiniões e atitudes dos sujeitos 

explanados neste trabalho. O método em que apresentamos é o indutivo, na qual partimos das 

observações e descrições realizada a partir de diálogos com professores da rede básica de 

educação, os que compreendem o ensino médio. No entanto, as categorias de análise se deu da 

seguinte forma: a partir de conversas com professores da rede municipal de ensino, sobre o trabalho 

com a leitura e a escrita durante a Olimpíada de Língua Portuguesa, durante o ensino remoto, foi 

possível descrever em detalhes, como foi o desafio e quais os objetivos alcançados durante as aulas 

não presenciais. 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO REMOTO 

 

Em se tratando que a modalidade a distância é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) (BRASIL, 1996) e suas portarias, o ensino remoto foi uma alternativa temporária 

para o momento de pandemia do Covid-19  na qual estamos vivenciando, tendo em vista,  que de 

suma relevância refletir sobre as práticas docentes durante o ensino remoto, no entanto, o peso das 

inúmeras dificuldades enfrentadas pelo professor de Língua portuguesa, em se tratando de ser uma 

disciplina que trabalha com o texto em suas mais variadas formas. O professor teve como uma das 

mais temerosas missões, trabalhar a leitura e a escrita de maneira que contemplasse uma boa parte 

do alunado. No entanto, a escola não deixou suas atividades durante esse período, foram 

executados projetos, olimpíadas, gincanas, competições, lives, oficinas e demais atividades que 

compõem o contexto escolar.  



 

 

Outro ponto enfático durante esse período de distanciamento foi como a sociedade 

assimilou as aulas remotas, várias opiniões foram formadas a respeito dessa forma de ensinar, uns 

admitiam ser uma boa iniciativa, outros acreditavam ser uma perca de tempo. Então, nesse jogo de 

ideias foi que muitos estudantes desistiram, evadiram-se da escola. Para Santos (2020, p. 21) “a 

quarentena não só torna mais visíveis, como reforça a injustiça, a discriminação, a exclusão social 

e o sofrimento imerecido que elas provocam. Acontece que tais assimetrias se tornam mais 

invisíveis em face do pânico que se apodera dos que não estão habituados a ele.” 

Se pensarmos na situação da educação do Brasil, quando estávamos no ensino presencial, 

a dificuldade que o docente tinha de transmitir o conhecimento e de avaliar a aprendizagem do 

aluno era um tanto difícil, agora durante as aulas remotas tornou-se uma tarefa árdua, de acordo 

com Luckesi (2005) “A avaliação da aprendizagem escolar é compreendida como um ato amoroso, 

pois é aquele que acolhe a situação,  na sua verdade como ela é, tornando-se um estado psicológico 

oposto ao estado de exclusão” Ou seja, para o docente avaliar o aluno a distância é um pouco 

dificultoso, pois existe uma parcela do alunado que não dá retorno das tarefas e nem interage 

durante as aulas. 

Para maior parte da população existem inúmeros problemas que dificulta o acesso à escola, 

como por exemplo, acessibilidade que muitos alunos não têm, uma parte das famílias não têm 

condições de pagar internet, alguns são analfabetos e não têm como ajudar os filhos nas tarefas 

escolares, ou seja, eles não estão aptos para exercer a função de um professor, assim é bastante 

pertinente a falta de comunicação das famílias com a escola, também não poderíamos deixar de 

citar que muitos alunos não têm celulares e isso acaba por dificultar o acesso às aulas remotas, 

mesmo a escola reproduzindo materiais impressos para sanar um pouco dessas dificuldades, ainda 

tende a dificultar o acesso às aulas. 

A pouca participação dos alunos foi outro questionamento colocado em pauta, nas reuniões 

de professores, gestores e coordenadores, que nos fizeram refletir sobre a situação de 

aprendizagem de cada aluno, de acordo com Hoffmann (1993), “a avaliação é uma reflexão 

permanente sobre a realidade, e acompanhamento, passo a passo, do educando, na sua trajetória 

de construção de conhecimento” pois a assimilação varia de pessoa para pessoa, nem todos são 

autodidatas ou tem autonomia e disciplina para estudar os conteúdos de todas a matérias a 

distância. Se presencial era complicado, muitas vezes o professor precisava ir na cadeira de aluno 

para o mesmo fazer a tarefa, agora ficou mais dificultoso durante o distanciamento. Também o que 

dificulta a interação com os discentes durante as aulas remotas, é que uma parte dos alunos, não 

ligam a câmera para interagir durante os encontros no google meet, ferramenta bastante utilizada 

durante as aulas remotas, isso acaba dificultando o professor de saber se o aluno está adquirindo 

conhecimento ou não. Entre tantos problemas, houve alunos que se destacaram durante as aulas, 



 

 

que aprenderam a usar a tecnologia, a produzir documentos compartilhados com colegas e 

professores, na elaboração de slides e produção de vídeos, tornando-se interativos e disciplinados.  

 

3 CONCEPÇÕES DE LEITURA E SUAS IMPLICAÇÕES NO ENSINO 

 

A leitura é um processo iniciado desde as primeiras experiências de vida de uma pessoa, 

começando no convívio familiar e no contato que ela tem com os livros, e continua a ampliar essas 

experiências quando chega na escola. Neste percurso, lemos o mundo que nos rodeia, textos 

diversos constituídos por linguagens verbais e não-verbais, lemos para significar e dar sentido ao 

que fazemos e pensamos. O contato inicial da leitura no contexto escolar está voltado para o 

domínio efetivo da língua e a formação do aluno leitor, fim maior da escola, contribuir para formar 

leitores assíduos e críticos, capazes de utilizar a leitura para interagir com o mundo. A leitura 

enquanto atividade de linguagem é uma prática social de alcance político constituindo-se de 

sujeitos capazes de interagir com o mundo e nele atuar como cidadãos. Essa concepção sobrepõe-

se a uma leitura vista como deciframento, repetição de um saber já conhecido, que servia apenas 

para gerar automatismo.  

O leitor e a leitura tornam-se hoje, objetos de reflexão nas teorias da linguagem, como 

considera OCN’S (2002, p. 65): “Polo da leitura, fluído e variável configura-se como espaço 

potencial indispensável no processo de compreensão da criação artística de qualquer natureza, quer 

manifeste como texto verbal ou não”. Por meio da leitura dá-se a concretização de sentidos 

múltiplos, originados em diferentes lugares e tempo. 

Vista desta forma a leitura configura-se como uma prática social capaz de atribuir sentidos 

e compreensões aos diversos textos que circulam socialmente, pois a leitura como ato capaz de 

formar cidadãos exige a capacidade crítica de mobilizar conhecimentos prévios para preencher os 

vazios do texto, percebendo não apenas as intenções do autor, mas contribuindo com a significação 

global do texto, atendendo as pistas indicadas por ele. Esta concepção de leitura tem o foco no 

autor, como diz Koch (2008, p.10). A leitura, assim, é entendida como atividade de captação das 

ideias do autor, sem se levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor, a interação 

autor – texto – leitor com propósito constituídos sócio – cognitivo – internacionalmente o foco da 

atenção é, pois, o autor e suas intenções, e o sentido está centrado no autor, bastando tão somente 

ao leitor captar essas intenções. Nesta concepção de leitura, o leitor exerce um papel de sujeito 

passivo, que precisa somente captar as representações mentais e as intenções do autor, sem 

participar do processo de leitura ativa e sem atribuir seus próprios significados, pois o texto é visto 

como um produto lógico, pronto para ser captado linguisticamente pelo leitor.   



 

 

Koch (2008, p. 10) discute sobre a segunda concepção de leitura, com foco no texto, 

considerando “a língua como estrutura correspondente a de sujeito determinado, assujeitado pelo 

sistema”. Nesta concepção o leitor é visto como um leitor / ouvinte, bastando decodificar o produto 

de um emissor. Sobre estas concepções de leitura diz Koch (2008, p. 10): Consequentemente a 

leitura é uma atividade que exige do leitor o foco no texto, em sua linearidade, uma vez que tudo 

está dito no dito. Se na concepção anterior ao leitor cabia o reconhecimento das intenções do autor, 

nesta concepção, cabe-lhe o reconhecimento do sentido das palavras e estruturas do texto. Em 

ambas, porém, o leitor é caracterizado por realizar uma atividade de reconhecimento de 

reprodução.  

A autora percebe que ambas concepções de leitura, com foco no autor e no texto, são 

necessárias para a leitura que tem como produto o texto de modo previsto para captar e desenvolver 

informações, mas também ressalva a relevância de perceber a leitura como um processo de 

interação entre o autor, o texto e o leitor, que agora há um diálogo entre o texto e o quem o lê. Esta 

visão de leitura é norteada pela terceira concepção de linguagem como interação, que pressupõe 

que o indivíduo age sobre seu interlocutor, resultando numa produção de sentidos do leitor sobre 

o texto. Sobre esta concepção de língua diz Koch (2008, p. 10): Na concepção interacional 

(dialógica) da língua, os sujeitos são vistos como atores / construtores sociais, sujeitos ativos que 

dialogicamente constroem e são construídos no texto, considerando o próprio lugar de interação e 

da construção dos interlocutores. Desse modo há um lugar, no texto, para toda uma gama de 

implícitos.  

Nesta concepção de língua, o texto é lugar concreto de diálogo e assim o leitor não mais é 

um sujeito passivo e assujeitado, mas um sujeito ativo, que participa da construção de sentidos que 

podem estar implícitos a serem desvendados pelo ato interativo da leitura. Considerando a língua 

como lugar de diálogo e este como elemento da interação comunicativa, a leitura passa a ter uma 

concepção também de atividades interativas, que pressupõe a participação do leitor na construção 

de sentido, como discute Koch (2008, p. 11): A leitura é, pois, uma atividade interativa altamente 

complexa de produção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos elementos 

linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas requer a 

mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do evento comunicativo. Nesta concepção 

a leitura requer do leitor uma produção de sentidos que envolve saberes linguísticos sobre o texto, 

mas o leitor agora é um sujeito ativo, que a partir de suas experiências mobiliza outros sentidos 

que até então estavam implícitos e assim constitui-se a leitura como ato de interação entre o 

texto/autor/leitor. Da leitura como interação diz Caracini (2005, p. 21): No caso da interação, como 

o próprio nome indica, a leitura constitui um processo cognitivo que coloca o leitor em frente do 

autor do texto ou da obra, seja ela de que natureza for, autor que deixaria marcas, pistas de sua 



 

 

autoria, de suas interações, determinantes para os sentidos possíveis e com o qual o leitor inter-

agiria para construir esses sentidos. Como discute Antunes (2003, p. 70): A atividade da leitura 

favorece, num primeiro plano, a ampliação dos repertórios de informação do leitor. Na verdade, 

por ela, o leitor pode incorporar novas ideias, novos conceitos, novos dados, novas, e diferentes 

informações acerca das coisas, das pessoas, dos acontecimentos, do mundo em geral. Assim, 

percebe-se que uma das principais implicações da leitura para o ensino, é a ampliação do repertório 

de informação e novos conhecimentos, mesmo considerando-se relevante este propósito, não 

impede de pensarmos que a leitura na escola deve persistir também a formação de leitores críticos, 

capazes de ler também por prazer para extrair e sentir emoção e sensação explícitas e implícitas 

no texto.  

 

4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE AS AULAS REMOTAS 

 

Esse estudo foi baseado em experiências de professores da escola Estadual Josefina Xavier, 

localizada no município de Lucrécia/RN na modalidade Ensino Médio. Nesta escola o trabalho é 

realizado em parceria com todo o corpo docente. Os projetos beneficiam toda a comunidade 

escolar, desde professores, coordenadores, gestores e principalmente os alunos.  Dentre os projetos 

trabalhados, também foi feita a adesão da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, foi executado 

o trabalho com os gêneros correspondente a esta modalidade, então, foi executado o trabalho com 

os gêneros correspondente a essa modalidade: documentário e artigo de opinião. Portanto, 

apresentarei algumas atividades desenvolvidas durante o trabalho com a leitura e a escrita.  e 

enquanto pesquisadores podemos ver que o papel do professor  é essencial, no entanto, de acordo 

com as colocações de Caldas (2010, p. 21) “É papel do professor apresentar e trabalhar com os 

alunos os tipos e os gêneros textuais que fazem parte do cotidiano. É fundamental que os estudantes 

compreendam que texto não são somente aquelas composições escritas tradicionais com a qual se 

trabalha na escola – descrição, narração e dissertação – mas sim que o texto é produzido 

diariamente em todos os momentos em que nos comunicamos, tanto na forma escrita como na 

oral.”  

Neste pensamento, vejamos algumas estratégias de aprendizagens mais relevantes as quais 

foram trabalhadas nas respectivas turmas, 1º e 2º ano, como por exemplo a familiaridade com os 

gêneros propostos. Segundo relatos dos professores, os alunos não tinham conhecimento do gênero 

documentário, trabalhado nas turmas de 1º e 2º ano, no entanto, alguns alunos fizeram 

questionamentos do tipo: “Para que server isso? Para que vou usar isso no meu dia a dia? Isso não 

serve para a gente passar no ENEM? Nós queremos estudar conteúdos que foquem no ENEM”. 

Estes questionamentos foram bastante falados nas primeiras aulas. Porém, durante o percurso foi 



 

 

imprescindível criar estratégias para trabalhar a leitura e a escrita a partir dos gêneros 

documentários e artigos de opinião. Os professores usaram algumas ferramentas para enriquecer e 

facilitar as aulas de língua portuguesa, utilizaram slides, apresentando o conceito geral de 

documentário, acerca dos tipos de documentários propostos no material das oficinas, direto do site 

da OLP e o conhecimento do próprio site.  

No entanto, durante as aulas dadas no decorrer das atividades, os professores perceberam 

que muitos alunos não tinham o manejo dos recursos linguísticos, discursivos e estilísticos. A 

adesão dos alunos foi mínima, poucos participaram. As sequências didáticas foram realizadas 

conforme o material disponibilizado no site da OLP com algumas mudanças e junção de algumas 

oficinas, devido o pouco tempo de aula para se trabalhar todas. 

Em se tratando de etapas, foi possível mudar algumas maneiras de aplicar as atividades, 

devido à em que estão trabalhando, então, as alterações foram realizadas, principalmente nas 

turmas de 1º ano, devido serem bastante numerosas e virem de um ensino fundamental II também 

voltado para o ensino remoto. De início percebe-se que em meio às dificuldades, os alunos 

participaram das aulas e produziram o documentário mostraram-se bastante participativos nas 

produções dos vídeos que com seus respectivos celulares, juntos com seu grupo de pesquisas. 

No entanto, o percurso construído no coletivo foi essencial, mesmo sabendo que são 

inúmeras as dificuldades a escola uniu-se em prol de um único objetivo, transmitir o conhecimento 

e fazer o ensino aprendizagem não se multifacetar. Para o aluno não ficar no prejuízo, optaram por 

trabalhar nas oficinas e demais que a escola proporciona. No entanto, trabalhar com as turmas para 

que aprendessem determinado aspecto relevante para a produção dos textos foi um pouco 

complicado, mas não impossível, então procuraram a melhor forma de transmitir o conhecimento, 

de maneira que contemplasse a todos os alunos.  

Certamente uma experiência que compartilhamos – professores e alunos, com grande parte 

de nosso tempo de vida vinculado à instituição escolar – é o sentimento de que passamos por 

muitas mudanças, alguns modismos, sugestões de alterações constantes nos processos de como 

ensinar e até mesmo sugestões de alterações de o que ensinar (GERALDI, 2015, p. 12). Partindo 

de nossas discussões até o presente momento apresentarei como foi realizada as aulas trabalhadas 

nas turmas de 1º e 2º ano do ensino médio. 

 

1º atividade 

 

Trabalharam com a plataforma Sigeduc, todas as atividades são inseridas neste espaço, 

como muitas vezes não conseguiram dar aula nesta plataforma, optaram por usar o Google meet, 

depois inseriram a tarefa na plataforma e deram alguns dias para o retorno, ou seja, as devolutivas. 



 

 

De início, colocaram uma mensagem anexada ao documento, avisando que tem tarefa disponível. 

Nesta aula, foi anexado um slide, para visualização e estudo sobre o que é um documentário, nesta 

aula foi explanado as fronteiras entre “Documentário e jornalismo” as questões de transformações 

sociais, e o link para visualizar alguns tipos de documentários 4  a tarefa foi discutir e tirar dúvidas 

a respeito de gênero. 

  

2º atividade 

 

A segunda atividade proposta consistia em realizar uma leitura acerca da crônica: 

“Catadores de tralhas e sonhos” de Milton Hatoum, em seguida, fazer uma relação da crônica com 

o vídeo “A Carrinheira” no casos e causos5, depois produzir um texto abordando a relação e os 

aspectos convergentes e divergentes nas narrativas. O objetivo desta aula era trabalhar a 

interpretação visual e verbal acerca do modo de viver de cada pessoa, das comunidades e também 

da precariedade de cada família, dessa forma refletir sobre as mais variadas situações durante a 

pandemia do Covid- 19, ao assistir o vídeo e realizar a leitura da crônica essa atividade 

possibilitaria a leitura e a escrita. 

 

3º atividade 

 

Documentário e seus vários modos de existência 

 
1

6    

Olá, bom dia! 

A tarefa da semana vai em anexo. Também 

disponibilizarei o slide da aula anterior. Responda o 

exercício com base na ofcina 02( Documentário e seus 

vários modos de existência. 

 

Essa atividade consistia em apresentar o documentário e seus vários modos de existências, 

após a aula no Google meet, foi disponibilizado no Sigeduc os materiais para realização da tarefa. 

Assim, foi possível mostrar para os alunos verem o documentário Manhã na roça: o carro de bois, 

do documentarista Humberto Mauro, conhecido por seus filmes de cunho educativo. É uma obra 

produzida em 1956, quando alguns recursos audiovisuais hoje disponíveis ainda não existiam ou 

eram pouco empregados, como a fotografia em cores e a gravação sincrônica de som e imagem. O 

fato da locução formal e a voz impostada do locutor destoam da narração que se faz hoje em dia, 

a pertinência da expressão “voz de Deus” para referenciar a voz de um narrador no documentário 

 
4 https://vimeo.com/26675081 
5https://redeglobo.globo.com/platb/rpctv-revistarpc/2014/08/31/assista-a-a-carrinheira-no-casos-e-   causos/ 

https://vimeo.com/26675081
https://redeglobo.globo.com/platb/rpctv-revistarpc/2014/08/31/assista-a-a-carrinheira-no-casos-e-%20%20%20causos
https://redeglobo.globo.com/platb/rpctv-revistarpc/2014/08/31/assista-a-a-carrinheira-no-casos-e-causos/


 

 

de tipo expositivo. Por que a narração em voz over, aquela que é sobreposta à imagem, lembraria 

algo como a “voz de Deus”?6, posteriormente, foi colocado questionamentos do tipo: “Qual tipo 

de documentário se enquadraria “Manhã na roça: o carro de bois? Explique por que.” Também 

sempre enfatizando o aluno a pensar, refletir, ler e escrever. 

 

4º atividade 

 

Para finalizar as tarefas de conhecimentos do gênero e práticas pedagógicas, finalizaram 

com a escrita do roteiro, para posteriormente trabalhar a produção de vídeos, para isso os alunos 

formaram grupos para produzir o documentário. Vejam a proposta da oficina: o processo de escrita, 

que tinha 05 fases: Etapa 01: A escrita no/do Documentário; Etapa 02: O que é sinopse; Etapa 03: 

O argumento; Etapa 04: O roteiro; Etapa 05: O projeto escrito; Temática: “O lugar onde vivo”. No 

entanto, foi realizado um roteiro para produção do documentário até o dia do recebimento da tarefa. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo objetivou apresentar os desafios do professor de Língua portuguesa em 

trabalhar com a leitura e a escrita na Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) durante o ensino 

remoto.  Em se tratando da abordagem do professor de Língua Portuguesa, com vistas para a 

prática de leitura e escrita. 

Diante do exposto, segundo os relatos, experiências e o desenvolvimento das estratégias 

que os professores utilizaram, foi perceptível que nas turmas de 1º e 2º ano, que boa parte da turma 

participaram das aulas, nas primeiras oficinas na qual foi trabalhado os tipos de documentários, 

onde foi explanado alguns vídeos sobre as questões sociais, alguns discutiram e relataram 

experiências que estavam de acordo com as situações expostas nos documentários. 

Nas atividades seguintes, na qual foi sugerida uma produção de texto abordando a relação 

e os aspectos convergentes e divergentes nas narrativas “Catadores de tralhas e sonhos” de Milton 

Hatoum e a crônica com o vídeo “A Carrinheira” no casos e causos” foi perceptível o 

desenvolvimento na escrita e no pensamento reflexivo sobre a relação entre os textos. 

Seguidamente, foi possível mostrar para os alunos verem o documentário Manhã na roça: 

o carro de bois, do documentarista Humberto Mauro, exemplificando modelos de documentários, 

para nas aulas seguintes realizarem suas produções, baseadas nas aulas anteriores, portanto, a 

última tarefa compreendia a produção do documentário, tendo como caminho um roteiro 

 
6 https://www.youtube.com/watch?v=47ZDL71XVoY 

https://www.youtube.com/watch?v=47ZDL71XVoY


 

 

disponibilizado pelo docente. No entanto, os alunos devolveram as tarefas propostas e finalizando 

as etapas foi anexado os vídeos/documentários ao relato de prática do professor e enviado para 

comissão julgadora da escola. 

Por fim, foi possível perceber que a leitura e a escrita foram trabalhadas e que uma parte 

das turmas praticaram e se atentaram para a importância da leitura para o desenvolvimento crítico 

e reflexivo, e que mesmo a distância foi possível praticarem a escrita e reescrita dos textos. 
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RESUMO 

 
Introdução: Grandes são as dificuldades encontradas pelos enfermeiros no contexto de direitos e 

valorização mediante as condições de trabalhos as quais são submetidos. Assim, o seguinte trabalho é 

justificado pela necessidade de expor e debater essas questões. Objetivo: Identificar as principais 

adversidades vistas por esses profissionais da saúde. Método: Para levantamento de dados foi realizada 

uma pesquisa na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) fazendo uso dos descritores “enfermagem”, “gestão 

de pessoas na área da saúde” e “estresse ocupacional”. Os artigos selecionados tiveram como base de 

dados a LILACS e o Repositório RHS. Resultados: Foram incluídos 5 (cinco) artigos os quais refletiam 

ao tema e a questão norteadora. Discussão: Os dados apontam que diversos fatores relacionados ao 

ambiente de trabalho levam a consequências principalmente na desvalorização do trabalho dos 

enfermeiros, bem como na qualidade da sua atividade diante o efeito do estresse laboral que sofrem. 

Conclusões: Evidenciar esses fatores toma uma grande importância visto que propicia uma reflexão a 

qual contribuirá para maior valorização desses profissionais.  

 

Palavras-chave: Enfermagem; Condições de trabalho; Estresse laboral.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Sobre o trabalho, é possível constatar que:  

 

desempenha um papel central na vida social dos indivíduos, pois além de 

constituir se em fonte regular de renda financeira, representa a oportunidade 

de crescimento pessoal, identidade social e autoestima, fatores diretamente 

relacionados à satisfação do indivíduo (TENNANI et al, 2014, p. 2).  

 

Nesse contexto, observa-se que apesar desses fatores positivos, a atividade trabalhista 

também pode acarretar pontos de caráter negativo como desgaste e tensão, que conduzem a um 

estresse ocupacional. A enfermagem é uma das áreas as quais os profissionais são mais 

suscetíveis a essa problemática visto que o ambiente de trabalho do enfermeiro, se em condições 

desfavoráveis, é um dos que mais apresentam fatos estressores.  

 

No contexto brasileiro, é comum os profissionais de enfermagem sofrerem 

estresse em face da sua impotência diante e de serviços de saúde que não 

atendem padrões mínimos de acessibilidade e qualidade. Há uma quantidade 

expressiva de profissionais de enfermagem que trabalha em condições 

precárias, com carga horária exaustiva, em que não há insumos em quantidade 

suficiente e laboratórios adequados, além de outros pré-requisitos para 

cuidados em saúde com segurança e de qualidade. (ALBURQUEQUE et al. 

2016, p. 2-3).  



 

 

É possível ver que os direitos humanos dos profissionais não são priorizados pelo 

Estado, que segundo Albuquerque et al. (2016) existem projetos de lei que até melhoram o 

quadro das condições do trabalho do enfermeiro, mas já fazem muitos anos que tramitam em 

Brasília a exemplo do Projeto de lei (PL) 2295/2000, que visa estabelecer a carga horária de 

30h semanais para enfermeiros e segue em pauta para discussão desde então.  

Nesse sentido, torna-se necessário evidenciar os principais pontos de condições de 

trabalho do enfermeiro visto que é um assunto pouco debatido, e muitos usuários apenas 

desvalorizam a atividade da enfermagem ignorando todos as dificuldades que há por trás dessa 

profissão. Assim, o presente trabalho parte da questão norteadora “Quais as principais queixas 

feitas por enfermeiros?” e tem como objetivo identificar as principais adversidades vistas por 

esses profissionais da saúde.  

Diante da análise, foi possível observar uma inferioridade na quantidade de artigos que 

retratam a realidade das condições de trabalho dos enfermeiros, bem como as consequências 

que esses fatores trazem ao profissional e a qualidade do seu trabalho. Dessa forma, ficou 

explícita a necessidade de expor todos esses fatores, visando uma amplificação na valorização 

desses profissionais da saúde.  

 

2 MÉTODO  

 

Optou-se por uma Revisão Integrativa de Literatura, percorrendo assim as seis fases 

distintas segundo Ercole et al. (2014), sendo elas: 1 identificação do tema e escolha da questão 

de pesquisa; 2 implantação dos critérios para inclusão e exclusão de estudos; 3 demarcação das 

informações a serem obtidas através dos estudos selecionados; 4 análise dos artigos incluídos; 

5 observação dos resultados; 6 apresentação da revisão.  

Para melhor norteamento da revisão integrativa e foi realizada uma pesquisa na 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando-se de descritores institucionalizados pelos 

Descritores em Ciências da Saúde (DECS), sendo eles “Enfermagem”, “Gestão de Pessoas na 

Área da Saúde”, “Recursos Humanos” e “Estresse Ocupacional”. As bases de dados 

selecionadas, foram: LILACS e Repositório RHS. 

Visando um melhor refinamento da busca, os autores aplicaram como critérios de 

inclusão: artigos publicados em português, artigos completos, artigos publicados nos últimos 

10 anos e para exclusão: teses, livros e textos que não tem relação com a pergunta norteadora. 

E para obtenção de dados foi produzido um instrumento que contempla a titulação do artigo, 

suas características e que permitiu elencar os principais pontos extraídos dos artigos além de 



 

 

noções de grande importância para a discussão do tema.  

 

3 RESULTADOS  

 

Figura 1: Fluxograma de seleção de artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

Assim sendo, para permitir ao leitor uma visão clara a respeito da literatura analisada 

foi produzida um quadro sinóptico. (Quadro 1)  

 

QUADRO 1 – Artigos selecionados para obtenção de dados 

BASE 

DE  

DADOS  

TÍTULO  AUTORES  PERIÓDICO/  

ANO 

RESULTADOS  

ENCONTRADOS 

LILACS Os direitos humanos 
dos profissionais de 
enfermagem: 
proposta de novo 
referencial. 

Aline 
Albuquerque, 
Ivoni Martini de 
Oliveira, Orlene 
Veloso Dias. 

Revista: 
cadernos 
ibero-
americanos 
de direitos 
sanitários, 
Brasil 2019. 

• Carga horária excessiva; 

• Materiais em quantidades 
insuficientes; 

• Laboratórios inadequados 

• Defeitos no quesito saúde 
e segurança do trabalhador 

de enfermagem; 



 

 

REPOSI
TÓRI O  

RHS 

Condições de 
trabalho da 
enfermagem no 
Brasil: uma 
abordagem a partir 
da pesquisa Perfil da 
Enfermagem no 
Brasil. 

Maria Helena 
Machado, Maria 
Ruth dos Santos, 
Mônica  

Wermelinger,  
Monica Vieira, 
Wilson Aguiar 
Filho. 

Revista:  
Divulgação 
em saúde para 
debate, Brasil 
2016 

• Falta de tratamento com 
cordialidade e respeito pela 
população usuária;  

• Taxa significativa de 
violência sofrida por 
enfermeiros em seu 
ambiente de trabalho;  

• Falta de amparo 
institucional quando se 
trata do cuidado com a 
própria saúde do 
profissional. 

LILACS Satisfação 

profissional dos 

trabalhadores de 

enfermagem recém 

admitidos em 

hospital público 

Mariana Neves 
Faria Tenani, 
Marli Terezinha 
Oliveira 
Vannuchi, Maria 
do Carmo 
Lourenço 
Haddad, Laura 
Misue Matsuda, 
Paloma de Souza 
Cavalcante 
Pissinat. 

Revista 
Mineira de 
Enfermagem, 
Brasil, 2014. 

• Conflitos no convívio de 
médico e profissionais da 

enfermagem; 

• Baixa remuneração; 

• Acúmulo de atividades; 

LILACS Fatores que 
acarretam a 
insatisfação no 
trabalho dos 
enfermeiros na rede 
privada. 

Louise 
Aracema 
Scussiato, Aida 
Maris Peres, 
Louise Bueno 
Lelli Tominaga, 
Keity Daiany 
dos Santos  
Galvão, Dayane 
Cristina de 
Lima. 

Revista 
Mineira de 
Enfermagem
, Brasil, 
2019 

• Salário inferior em 
virtude ao esforço no 

trabalho; 

• Desvio de funções; 

• Falta de união da equipe; 

LILACS Sofrimento 
psíquico e a 
psicodinâmica no 
ambiente de 
trabalho do 
enfermeiro: revisão 
integrativa 

Alessandro 
Fabio de 
Carvalho  

Oliveira, Enéas  

Rangel  
Teixeira, 
Alcinéia 
Rodrigues  
Athanázio, 
Rafael da 
Silva Soares. 

Revista: 
Online 
Brazilian 
Journal of 
Nursing 
2020. 

• Instabilidade Emocional;  

• Depressão;  

• Doenças como a 
Síndrome de Burnout; 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

4 DISCUSSÃO  

 

O enfermeiro é um profissional que está à frente do enfrentamento as doenças todos os 



 

 

dias do ano, logo é a profissão que mais está exposta as más condições de trabalho. Uma das 

adversidades encontradas na pesquisa foram carga horária excessiva. Não existe uma carga 

horária estabelecida por lei para enfermeiros, devido a isso segundo Felli (2012), existem 

muitos profissionais que exercem 44h de trabalhos semanais, o que é considerado desmoderado 

e um dos motivos pelos quais os enfermeiros lutam pela aprovação do PL 2295/2000.  

A insuficiência de materiais e laboratórios inadequados para a preservação da boa 

qualidade no atendimento. O que reflete a ausência de segurança nos direitos humanos dos 

enfermeiros constados por lei, pois segundo o artigo 255 da Constituição Federal de 1988 

qualquer trabalhador tem direito a um ambiente de trabalho seguro e de boa qualidade.  

A asseguração desses direitos é uma incumbência do Estado tanto para trabalhadores da 

enfermagem como para demais profissões, mas infelizmente não é isso que acontece no país 

pois segundo Alburqueque et al. (2019, p. 13):  

 

A ideia veiculada no Brasil de que todos se encontram no mesmo patamar de 

responsabilidade na esfera dos cuidados em saúde – gestores, trabalhadores da 

saúde e pacientes – minimiza a responsabilidade do Estado e mitiga a assunção 

de suas obrigações quanto aos direitos humanos. 

 

O fato da carga horária excessiva também implica em outro fator de condição trabalhista 

do enfermeiro, o salário. Ao analisar o valor salarial e a jornada de trabalho, fica evidente a 

desvalorização desse profissional visto que outros trabalhadores do mesmo ambiente como 

médicos e dentistas tem um ganho elevado comparado ao enfermeiro. Os profissionais da 

enfermagem são submetidos a ampliação do trabalho, mas não da sua paga salarial. E torna-se 

válido destacar que esses fatores convêm tanto ao setor público como ao setor privado.  

Observando as obras de Scussiato et al. (2019) e de Tenani et al (2014), ficou evidente 

que às relações intra-hospitalares são outras queixas apresentadas por enfermeiros, visto que se 

têm dificuldade tanto nas relações médico-enfermeiro como nas relações enfermeiro população. 

Isso leva a principal forma de desvalorização do profissional, pois normalmente se constrói uma 

hierarquia no ambiente hospitalar na qual o enfermeiro sempre será inferior ao médico, e essa 

ideia não vincula somente dentro da própria equipe, mas também para com a população usuária.  

Segundo Oliveira et.al (2020), as más condições de trabalho do profissional da 

enfermagem trazem consigo uma diminuição da qualidade do atendimento, visto que todos os 

fatores observados causam um grande desgaste físico. Mas o fato mais preocupante é o desgaste 

psicológico dos enfermeiros.  

O estresse ocupacional sofrido pelos trabalhadores da enfermagem diante das condições 



 

 

às quais são submetidos traz a profissão uma característica negativa como sendo um trabalho 

sofrido e nocivo. Visto que ele causa transtornos psicológicos como ansiedade, depressão e a 

síndrome de Burnout que podem ser tratados e curados, ou se tornarem casos crônicos afetando 

completamente a vida pessoal do profissional.  

Na presente revisão integrativa, as limitações de estudo encontradas foram a pouca 

quantidade de artigos que refletissem diretamente ao tema e a baixa especificidade dos mesmos 

uma vez que os estudos analisados apresentaram um contexto muito amplo e generalizados dos 

assuntos discutidos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Mediante o exposto, foi possível abordar os principais pontos elencados por enfermeiros 

no contexto das condições de trabalho às quais são expostos. A priori, apontar esses 

questionamentos vem a ser uma tentativa de mudar esse cenário da profissão de enfermagem, 

pois visa induzir uma reflexão interna a respeito da tamanha desvalorização desses 

profissionais, que mesmo diante de tantas adversidades sempre estão presentes na linha de 

frente a produção de saúde para a sociedade. 
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RESUMO  

 
O profissional da educação em formação tem as primeiras experiências durante a obrigatória etapa do 

Estágio Supervisionado. Devido às medidas de distanciamento social decorrentes da Pandemia da 

Covid-19, essas atividades foram desenvolvidas remotamente. Numa perspectiva enquanto estagiários 

no Ensino de Libras como L1 do Letras Libras da UFERSA Caraúbas, esse texto objetiva descrever as 

atitudes tomadas e desafios encontrados, bem como instrumentalizar as experiências e reflexões 

oriundas das ações por meio de um viés qualitativo e sucintamente amparado na pesquisa bibliográfica 

e documental. A prática foi realizada pelo CAS Mossoró em parceria com a ASMOR. Em alguns 

sentidos as vivências estabeleceram relação estreita com aspectos previstos pelo PPC do curso, mas os 

empasses do formato remoto constituíram grande preocupação relacionadas dentre outras coisas às 

especificidades da Libras; plataformas utilizadas; frequência e permanência; planejamento; captura da 

atenção; motivação; seleção e organização do conteúdo e as possibilidades de atividades. Entre 

alternativas bem sucedidas e ajustes, primou-se pela visualidade, pela valorização da língua de sinais, 

pelas ferramentas atrativas disponíveis e criatividade dentro das possibilidades propostas, numa 

contínua postura flexível e de fuga da mesmice. Assim, ainda que em circunstâncias excepcionais, 

consoantes ao que almeja a formação voltada aos processos de ensino e aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Estágio; Formação; Libras; Desafio; Remoto. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As primeiras experiências do futuro profissional da educação com a prática docente em 

esfera escolar ocorrem durante o Estágio Supervisionado, etapa obrigatória na formação de 

professores, regulamentada sob a Lei nº 11.788 de 2008 e fundamentado na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (nº 9394/96). O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura 

Plena em Letras Libras (PPC, 2018, p. 84) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA) campus Caraúbas, rememora que, por meio do exercício, visa o aprendizado de 
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duas competências elementares à atividade profissional e à contextualização curricular: a 

análise da realidade educacional brasileira e a prática docente na educação básica, atendendo 

ao cumprimento da Lei e a efetiva formação do graduando.  

Entretanto, em decorrência da continuidade da situação de Pandemia da Covid-19 

causada pelo coronavírus durante o ano de 2020, e seu novo agravamento a partir do início de 

2021 (especialmente no território brasileiro), nos inserimos no contexto das medidas de 

contenção, dentre as quais, a suspensão das atividades de ensino presenciais. Diante da atípica 

condição desconhecida, ainda que atônitos com a nova configuração de sala de aula, de ensino, 

de recursos, as atividades e programação do Estágio Supervisionado da UFERSA foram 

ajustadas às possibilidades do formato remoto.  

Nesse sentido, o texto a seguir tem o objetivo de constituir um instrumento para partilha 

das experiências e reflexões concebidas, dos percalços e das atitudes na referida atividade 

acadêmica, apontadas no relatório dessas ações após concluídas. Para isso, partimos do relatório 

de estágio como objeto base, cujo qual documentou desde a organização aos desafios 

verificados no desenvolvimento. A perspectiva adotada no conteúdo observado relaciona-se à 

posição dos autores enquanto estagiários no ensino de Libras como primeira língua (L1) durante 

o período em formato remoto.  

Em muitos pontos, recorremos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, já que 

em certa medida o texto perpassa fundamentos concentrados no documento institucional que 

orienta a gradação, o PPC (UFERSA, 2014; 2018), assim como recortes de leituras pertinentes 

(TUNES; TACCA; BARTHOLO JÚNIOR, 2005, NETO; COSTA; SILVA, 2020). Mas em 

vistas ao objetivo, compreende uma pesquisa de natureza essencialmente descritiva e 

abordagem qualitativa, de modo a descrever, em suma, aspectos institucionais, curriculares e 

de caracterização da atividade do estágio, assim como em grande medida, compreenderá a 

contribuição destas atividades na formação profissional.  

 

2 DO PAPEL ÀS CONCEPÇÕES: PERFIL PROFISSIONAL E A FORMAÇÃO NO 

DOCUMENTO INSTITUCIONAL  

 

Para atuar como professor da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nos níveis 

fundamental e médio, seja enquanto primeira língua (L1 para surdos) ou como segunda língua 

(L2 para ouvintes), o graduando da licenciatura plena mergulha na língua, na literatura e na 

cultura da comunidade surda do Brasil, para lecionar ainda em instituições especializadas, nas 

federações e associações de surdos. Logo, a Libras constitui um alicerce de conhecimentos para 



 

 

aproximar o aprendiz a sua integração ao mundo globalizado, e para isto, requer um letramento 

mínimo. É nessa direção que aponta o perfil egresso, assumindo “o caráter estratégico em 

corrigir uma lacuna que é a formação de profissionais qualificados nessa área” (PPC, 2014, p. 

13-14).  

Ainda segundo o documento que rege a formação deste educador na instituição:  

 

Desse modo, o ES será ofertado ao longo deste curso por meio de práticas de 

observação, planejamento e elaboração de atividades pedagógicas na 

Educação Básica, e com a iniciação e intervenção para o exercício 

profissional, como prevê a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 

[...] preferencialmente em escolas da rede pública de ensino, mais  

especificamente nos anos finais do Ensino Fundamental e Médio, na 

modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou na 

modalidade da Educação Especial (PPC, 2018, p. 85).  

 

Portanto, em prosseguimento ao processo formativo dos graduandos iniciado no ES 

anterior, voltado para a observação, em cumprimento aos parâmetros institucionais e das 

medidas legais, o Estágio Supervisionado em Libras como L1 II tem ênfase no aperfeiçoamento 

das habilidades de regência. Cumpre ainda as demais exigências enquanto disciplina, dentre 

elas, as avaliações acadêmicas, mencionadas no decorrer deste trabalho.  

 

2.1 A compreensão acadêmica do estágio supervisionado  

 

A regência representa uma etapa inédita no percurso do acadêmico por compreender um 

momento no qual de fato, pela primeira vez, o então estagiário toma a condução total do 

processo de ensino-aprendizagem e da sala de aula, o que pode incluir especificidades não 

previstas. Sobre essa perspectiva, podemos alinhar este estágio supervisionado com as 

considerações de Tacca (2000 apud TUNES; TACCA; BARTHOLO JÚNIOR, 2005, p. 697) 

acerca do ato de ensinar, ao concordarmos que:  

 

Assumir-se como professor requer a clareza de muitos aspectos constituintes 

da missão a ser realizada. É preciso, sim, ter metas e objetivos, saber sobre o 

que se vai ensinar, mas não se pode perder de vista, um segundo sequer, para 

quem se está ensinando e é disso que decorre o como realizar. Integrar tudo 

inclui dar conta de diversas facetas do processo ensino-aprendizagem, ou seja, 

a do aluno concreto, real, a do conhecimento, a das estratégias de ensino, e a 

do contexto cultural e histórico em que se situam.  

 

Uma vez conscientes das bases que implicam esse importante degrau na formação 

profissional, podemos partir melhor preparados para o desafio do ensino ao experienciar uma 



 

 

aproximação mais fiel às inúmeras nuances do contexto educacional que envolvem a Libras e 

a Comunidade Surda.  

 

2.2 Caracterização da oferta  

 

As atividades da disciplina de Estágio Supervisionado em Libras como L1 II somam-se 

a carga horária do 7º nível da matriz curricular regular do Letras Libras, estabelecida pelo PPC 

(2014) e em vigor para os estagiários autores desta pesquisa, embora reformulado em 2018 pelo 

Núcleo Docente Estruturante (NDE). A ementa abarca a prática5 didático-pedagógica com base 

em métodos e técnicas específicas utilizadas no ensino de Libras como L1 para o 

desenvolvimento das habilidades linguísticas e comunicativas da Libras (por meio do 

planejamento e da regência do estágio propriamente dito). Todavia, a programação e o 

componente nesta ocasião decorreram em circunstâncias inéditas.  

 

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONCEDENTE CAS - MOSSORÓ E A PARCEIRA 

COM A ASMOR  

 

A prática foi realizada pelo Centro Estadual de Capacitação de Educadores e de 

Atendimento ao Surdo (CAS) da cidade de Mossoró - RN. É uma instituição pública de apoio 

que, segundo os registros de Carvalho (2015, p. 71), “foi uma conquista da comunidade surda 

da cidade e da região oeste do Rio Grande do Norte” no ano de 2006. A pouco, foi destacado 

por Lima, Oliveira Neto e Gonzaléz (2020 apud NETO; COSTA; SILVA, 2020, p. 03) a 

organização da instituição em quatro núcleos, que compreendem o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), Convivência, Produção de materiais bilíngues e Capacitação.  

Em razão do início do período de férias do CAS - Mossoró coincidir com os encontros 

finais das atividades do Estágio Supervisionado, foi acordada parceria com a Associação de 

Surdos de Mossoró e Região (ASMOR) com o intuito de que os associados pudessem compor 

a turma de alunos, assim como seus gestores pudessem partilhar a supervisão quando preciso. 

Embora a história da ASMOR seja antecedente a sua fundação , em 1999, sua6  criação, ainda 

que muito anterior ao CAS, assemelha-se no sentido das circunstâncias do mesmo contexto 

 
5 Em razão da aprovação da Resolução CNE nº 02/2015, de 1º de julho de 2015 que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, formação pedagógica 

para graduando ou de segunda licenciatura) e para a formação continuada. (PPC, 2018, p. 8). 
6 Sob a denominação Associação de Surdos de Mossoró (ASMO). Por impasses jurídicos, após 20 anos, seu 

encerramento e recriação no ano de 2019 com o novo nome. (Informação verbal obtida por meio de associados). 



 

 

geográfico e social, na época ainda mais desfavorável. Amaro, Freitas e Costa (2017, p. 01) 

recordam que no engajamento por melhorias, os surdos e seus familiares, movimentaram a 

cidade em prol da comunidade surda, por um espaço onde pudessem se reunir, sobretudo 

acessar a língua de forma natural, construir conhecimentos e consciência sobre direitos e 

deveres.  

 

4 DO PLANO DE AULA ÀS TELAS: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AJUSTES  

 

O plano de atividades da disciplina estabelecia os contatos remoto com a instituição de 

ensino, a apresentação da proposta, a elaboração das aulas e do material didático pedagógico, a 

ministração de forma remota por meio do Google Meet, dentre outros deveres curriculares. As 

etapas de avaliação dos estagiários no decorrer das unidades deste componente consistiram 

ainda em: I) leitura de texto teórico e atividade reflexiva individual em Libras; II) leitura de 

artigo científico fruto de Estágio Supervisionado em Libras como L1e apresentação de 

seminário grupal acerca de questão proposta; III) elaboração grupal do Relatório de Estágio 

com apresentação em Libras deste documento.  

Para a execução das aulas, seguiu-se a divisão em grupos e conteúdos previamente 

orientados pela orientadora. Os Planos de Aula eram enviados à orientadora e à supervisora de 

estágio via e-mail antes do início de cada encontro, assim como foi disponibilizado o link da 

reunião virtual para os alunos participantes e demais estagiários via grupo destinado 

exclusivamente a esta finalidade no mensageiro Whatsapp.  

Cabe destacar que os autores deste texto optaram por utilizar a plataforma Zoom para 

realização dos encontros virtuais durante suas práticas de regência motivados por suas 

características funcionais que, apesar da menor popularidade, porém, qualidade de imagem 

superior, melhor atende às especificidades das línguas sinalizadas. De modo similar, empregou-

se a ferramenta Prezi para construir o material pedagógico de exposição dos conteúdos, em 

razão do seu design moderno e funcionalidades visuais distintas do habitual. Devido às 

inúmeras adversidades relacionadas às possíveis falhas dos equipamentos e conexão de internet, 

precavidamente, assim como para efeito de estudo, registro e/ou ilustração, os encontros 

virtuais foram gravados sob consentimento mediante Termo de Autorização de Uso de Imagem 

assinado pelos sujeitos participantes do processo de estágio.  

 

 

 



 

 

5 DAS TELAS À CONDUÇÃO: RESULTADOS E REFLEXÕES  

 

Foi em meio às condições da Pandemia do Covid-19, que nos deparamos com o duplo 

desafio de assumir profissionalmente o ato educativo de modo sistêmico pela primeira vez, ao 

passo da necessidade de adaptar-se a recorrer a novas ferramentas tecnológicas de pouco 

domínio para uma maioria de nós professores em formação. Os empasses do formato remoto 

conferiram, a primeiro momento, grande preocupação ao nos questionarmos acerca dos vários 

aspectos que comprometem, sobretudo, a interação no meio virtual, em razão das dificuldades 

de visualização da turma como um todo e individualmente. Nesse contexto, destacamos 

algumas das necessidades surgidas neste cenário inesperado e os resultados observados.  

As inseguranças giravam principalmente em torno de: como motivar a frequência e 

permanência dos alunos com os recursos dos equipamentos domésticos e poucas habilidades 

tecnológicas disponíveis? Como organizar e selecionar os conteúdos de modo a garantir a 

atenção desses alunos? O que pode ser incluído na aula para aproximá-los ao mundo real e sua 

língua? Que tópicos são viáveis para se trabalhar em um grupo misto de estudantes, de diversos 

perfis dos quais não foi possível observar minuciosamente?  

Desta forma, os esforços foram direcionados para satisfazer estes pontos. Em especial, 

podemos sintetizar que as estratégias se detiveram a:  

● plataforma mais favorável para realização das aulas;  

● estímulo a frequência e permanência em aula;  

● planejamento de objetos simples e alcançáveis;  

● visualidade para capturar a atenção dos alunos;  

● motivação como ferramenta extra de estímulo, valorização ou reflexão;  

● seleção e organização visual de conteúdos significativos e de interesse;  

● variedade de atividades possíveis; 

De início, houve a dificuldade comum a todos para identificar questões do perfil 

diversificado de alunos que compõem a turma. Em razão da modalidade remota tornar as 

interações, em certo ponto, limitadas e difíceis de organizar, seja por timidez, falhas de conexão, 

falta de assiduidade, visualização insuficiente das telas ou pouco tempo hábil, não foi possível 

se atentar a certos detalhes como as idades, as origens geográficas, socioeconômicas e domínio 

linguístico dos estudantes surdos. A oportunidade ficou restrita apenas aos nomes, sinais e 

alguns diálogos durante os encontros. Considerando a priori, a qualidade da imagem, a 

estabilidade e as diversas possibilidades de controle por parte do anfitrião da reunião, a escolha 

pela plataforma Zoom demonstrou-se imprescindível, ferramenta já familiarizada até mesmo 



 

 

por considerável número de surdos que já a utilizam em suas comunicações pessoais.  

A exemplo da adequação de seus recursos às línguas sinalizadas, temos a possibilidade 

de a tela de apresentação ser ajustável e exibida simultânea a tela fixada de um ou mais 

apresentadores. O anfitrião pode também destacar a tela de quaisquer participantes, o que 

promove a visibilidade para todos, assim como é possível visualizar uma quantidade maior de 

telas enquanto executa a apresentação do conteúdo, e autorizar um dos outros participantes a 

manipular a tela de apresentação, dentre outras funções. Estes aspectos, assim como a 

habilidade de um dos ministrantes com a plataforma, foram fundamentais para que a aula não 

fosse realizada “às cegas”, do modo mais ordenado e igualitariamente possível.  

No sentido de satisfazer a visuoespacialidade da Libras, nos pareceu coerente e 

motivador o compartilhamento de vídeos curtos e/ou gifs prévios aos encontros para reforçar o 

compromisso com as aulas. Desempenhavam função de anunciar, informar, e estabelecer ainda 

a identificação visual do grupo de estagiários e do tema a ser estudado. Observamos que essa 

prática causou familiaridade mínima para compensar a brevidade dos contatos, por meio da 

língua de instrução e de elementos visualmente atrativos, sendo assim respeitoso com o público-

alvo. Apesar disso, percebeu-se oscilação na quantidade de alunos participantes entre as aulas 

e durante as aulas, comportamento esperado no formato remoto.  

Com os mesmos propósitos já descritos, o uso do Prezi no lugar do tradicional 

Powerpoint, apesar de desafiador por fugir da zona de conforto dos estagiários, proporcionou 

uma experiência visual mais significativa. Os designs possíveis possuem um apelo moderno, 

cores e formas atrativas, que contavam também com amplos movimentos de aproximação, de 

transição e distribuição interessantes ao ensino e com excelente qualidade de resolução. 

Permitiu uma sistematização dos conteúdos com riqueza de imagens, moderação no uso 

da escrita, pois a forma de organização das imagens muitas vezes já desempenhava papel 

suficiente na construção imagética de significados e na ilustração. A sua escolha viabilizou 

ainda a construção e execução de algumas das atividades com dinâmica visual conveniente.  

É indispensável considerar, ainda que inclinados a propostas com princípios de ensino 

bilíngue, não esqueçamos o fundamental papel que temos em valorizar a Libras não apenas 

como meio de instrução dos alunos, tampouco como meras aulas dicionarizadas de um punhado 

de vocabulário. Devemos ter em mente que o ensino de Libras como L1 diz respeito a processos 

plurais simultâneos de significação, conceituação do mundo contextualizado, letramento, 

culturalidade, e sim, também de vocabulário em sinais e Língua Portuguesa.  

Portanto, reafirmamos o quanto se faz adequado suprimir demasiadas construções 

textuais em português (escrito) dos materiais de aula, pois a complexidade pouco contribui com 



 

 

os processos mencionados. Isso não quer dizer que a L2 em modalidade escrita deva ser banida 

do ensino de Libras, e sim ser trabalhada com maior intensidade, em nossa ótica, em momentos 

e metodologias oportunas. Daí a necessidade de investir em alicerçar esses processos por meio 

da visualidade, das construções ilustrativas e interdisciplinaridade, pois as potencialidades da 

experiência visual e da língua de instrução sinalizada são suficientemente preferíveis para o 

desenvolvimento cognitivo e linguístico dos alunos surdos.  

De toda forma, insistimos que é válido reafirmar o anseio por um futuro breve no qual 

possamos contar com uma maior margem de atuação, com currículo sistematizado em prol do 

máximo desenvolvimento do aluno surdo. Isso significa reorganizar a instância educativa atual 

desse público para oportunizar de antemão a aprendizagem da sua língua natural em idade 

adequada no espaço escolar, e somente a partir e por meio dela, desbravar os demais caminhos 

da aprendizagem, a exemplo da segunda língua na modalidade escrita. Quando falamos em uma 

dedicação na visualidade para o ensino de Libras como L1, compreendemos o enfoque ao 

psiquismo envolvido na aprendizagem, concebida pela psicologia histórico-cultural de Vigotski 

“como uma construção social e encontra na mediação semiótica um conceito importante” 

(SIRGADO, 1991 apud TUNES; TACCA; BARTHOLO JÚNIOR, 2005, p. 694). Os autores 

revelam a natureza semiótica da constituição do psiquismo:  

 

Os seres humanos criam continuamente instrumentos e sistemas de signos, 

que lhes permitem conhecer e transformar o mundo, ao mesmo tempo em que 

estes os transformam, impelindo o desenvolvimento de novas funções 

psíquicas. A expressão mediação semiótica refere-se, portanto, a um elo que 

se realiza com um sistema de signos, e que possibilita ‘pensar o psiquismo 

humano como um processo permanente de produção que envolve o indivíduo 

e seu mundo social numa interação constante’ (Ibidem). 

 

Por essa e incontáveis outras compreensões que concentramos nossos esforços na 

significação que os materiais elaborados, conteúdos selecionados e atividades criadas poderiam 

construir em cooperação ao ensino de língua. Sem as oportunidades de aprendizagem 

presenciais, assemelhamos a seguinte preocupação:  

 

[...] que a composição coletiva da turma, para a qual os professores acabam 

dirigindo-se quase que exclusivamente, chega a dificultar a vida escolar de  

algumas crianças. Sobre elas, às vezes bastaria uma atenção especial, um 

momento compartilhado, para que fossem entendidos aspectos de seu 

percurso de desenvolvimento, o que possibilitaria propor a ajuda necessária, 

instigando o próximo passo (TUNES; TACCA; BARTHOLO JÚNIOR, 2005, 

p. 696).  

 



 

 

Sobre os processos avaliativos, a primeiro momento optamos por considerar 

quantitativamente números resultantes de uma atividade assíncrona via ferramenta Google 

Forms. Ainda que munidos de uma forte convicção de que não haveria barreiras linguísticas 

para compreensão das questões, após sua execução, parte dessa certeza foi colocada em dúvida. 

Todavia, o resultado visto foi satisfatório, considerando também que era o primeiro contato 

direto enquanto estagiários para com a turma, imaginou-se mais confortável para eles que 

respondessem esta primeira tarefa sem a timidez de estar sob olhos avaliativos.  

Apesar disso, as circunstâncias do contexto de distanciamento social nos motivaram a 

abrir mão dessa boa alternativa, uma vez que embora simples e adaptada quase integralmente 

em Libras, ainda possui certa atmosfera formal e mecânica. Havia ainda o desejo de aproveitar 

o momento de atividade para observarmos o desempenho, oportunidade que seria aproveitada 

também para interagir, pois estas atitudes não foram tão frequentes o quanto se esperava. Então, 

quantitativamente, decidimos assumir como resultado a assiduidade da turma e sua prontidão 

em realizar grupalmente ao menos uma das propostas de tarefa.  

Embora tenhamos algum desapontamento quanto à assiduidade, observamos que a 

frequência possuía estabilidade do início ao fim do encontro, alguns mais empolgados, outros 

introspectivos, além de compreendermos também todas as adversidades possíveis ao levar a 

sala de aula para casa. Por não conhecermos um mínimo da constituição social ou familiar desta 

turma, não somos capazes de fazer mais nenhum apontamento nesse sentido. Logo, mais do 

que nunca, privilegiamos o senso avaliativo qualitativamente. Nessa direção, tomamo-nos em 

alinhamento ao que nos conta alguns educadores do próprio corpo de profissionais da 

instituição concedente, quando partilharam os modos pelos quais conseguiram dar continuidade 

a seus ofícios durante a situação de ensino remoto:  

 

O processo de avaliação acontece o tempo todo, e em todo lugar, sobre o nosso 

fazer pedagógico e sobre o que os nossos alunos aprenderam. Por isso, 

utilizamos os momentos de diálogo [...] a cada aula tínhamos o momento de 

revisão [...] Assim avaliávamos o nível dos alunos durante as aulas, 

observando, a pontualidade, a frequência, a permanência durante toda a aula, 

e nas devolutivas das atividades [...] Percorrer esse caminho das aulas remotas 

não foi fácil, tanto pelo momento que ainda estamos vivenciando, a pandemia 

do COVID-19, e todos os problemas por ele causado, pela carga emocional 

[...] quanto pela busca em tentar sanar em tão pouco tempo um problema: a 

pouca formação e ausência de experiência com aulas remotas. Tornar as aulas 

interessantes e possibilitar que os alunos não perdessem o foco, foi um grande 

desafio, para isso nos reinventamos, estudamos, pesquisamos (NETO; 

COSTA; SILVA, 2020, p. 07-08). 

 

Ressaltamos que na finalização dos encontros quando regentes, surgia um espontâneo e 



 

 

precioso feedback por parte dos alunos surdos, positivo pela contribuição emocionalmente 

enriquecedora, por preencher a lacuna da distância, os entraves do remoto, oportunizar a 

expressão e o protagonismo ainda que por um instante. De momentos como esse conseguimos 

ter percepções, avaliarmos o processo, repensar caminhos, ao tempo que nos motiva e enche de 

satisfação.  

Mediante os resultados das atividades aqui descritas, constatamos antes de qualquer 

coisa, que “o processo de ensinar e aprender, visto como unidade, parece, de fato, constituir um 

desafio à permanência da mesmice” (TUNES; TACCA; BARTHOLO JÚNIOR, 2005, p. 695). 

E que nossa posição pode ser determinante para romper com ciclos obsoletos de “mais do 

mesmo”, ainda que com pequenos passos por vez.  

 

6 CONCLUSÃO  

 

Peculiarmente, o desenvolvimento das atividades esteve, mais do que nunca, consoante 

ao destacado pelo PPC (2014, p. 16) ao se referir a organização dos componentes curriculares 

da matriz, enfatizando o mencionado “estímulo à adoção de uma postura investigativa, aberta 

e adaptável às mudanças e sensível à diversidade”, postura que se fez ainda mais primordial 

quando consideramos o tempo de distanciamento social em que vivemos e das adversidades 

oriundas da adequação ao formato remoto.  

Ainda na perspectiva do documento (Ibidem), nossa formação enquanto professores 

habilitados em Letras Libras pela UFERSA se reveste de importância significativa tanto do 

ponto de vista da produção cultural como, máxime, o “atendimento à legislação brasileira 

específica, às demandas sociais da comunidade surda para a inclusão de surdos em todos os 

níveis e modalidades de educação, à necessidade emergente de professores habilitados para o 

mercado de trabalho”. Logo, uma formalidade acadêmica que por si só é repleta de 

significações, e uma ação afirmativa no caminho da transformação educacional do surdo.  

Entre as contribuições à nossa construção profissional, está a experimentação da 

relação aluno-professor, na qual conferimos:  

 

A cultura e seus sistemas simbólicos, semióticos alcançam a condição de 

intrapsicológicos passando, necessariamente, por processos interpsicológicos. 

Assim, ganham relevância as ações sociais que permitem aos indivíduos 

compartilharem a complexa rede de significados socialmente produzidos. 

Portanto, é na situação interpsicológica que brota o significado da relação 

pedagógica. Estão aí circunscritas, a um espaço relacional, as ações do 

professor e do aluno (TUNES; TACCA; BARTHOLO JÚNIOR, 2005, p. 



 

 

695).  

 

Por consequência, levando em conta as concepções adotadas institucionalmente, 

tomamos consciência de muitas peculiaridades no Estágio Supervisionado em Libras como L1, 

noções estas que se somam aos conhecimentos adquiridos durante a graduação e resultaram em 

uma experiência enriquecedora, situada, e indiscutivelmente humana. Afirmamos a partir daqui 

carregar conosco memórias concretas que guiarão experiências futuras independente do 

contexto situacional em que o processo educativo se desenvolva.  

Acreditamos também, em meio ao atípico cenário, ter proporcionado momentos de 

aprendizagem e reflexão que somaram ao crescimento dos alunos surdos participantes e dos 

estagiários envolvidos. E muito além disso, por meio deste estudo descritivo, fortalecer o 

escopo científico de pesquisadores, gestores, profissionais em educação e estudantes, 

inclinando-nos dessa maneira, a condução de ações apropriadas para a educação de surdos. 

 

REFERÊNCIAS  

 

AMARO, R. C. A.; FREITAS, M. R. O.; COSTA, M. M. O. A associação de surdos de 

Mossoró – ASMO e o sujeito surdo: narrativas sobre o processo histórico de sua criação, 

fortalecimento e consolidação. Anais III JOIN / Edição Brasil... Campina Grande: Realize 

Editora, 2017. Disponível em: https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/49379. Acesso 

em: 14 maio 2021.  

CARVALHO, V. O. Contribuições do Centro Estadual de Capacitação de Educadores e 

de Atendimento ao Surdo (CAS) junto às escolas públicas de Mossoró – RN. 2015. 161 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação). Departamento de Educação, UERN: Mossoró, 2015. 

Disponível em: http://www.uern.br/controledepaginas/poseduc-disserta%C3%A7oes-2013/ar 

quivos/3938vanessa_de_oliveira_carvalho.pdf. Acesso em: 09 maio 2021.  

NETO, A. M. O.; COSTA, M. A. C.; SILVA, F. C. Estratégias para o ensino da Libras 

mediado pelas TDIC’s no centro estadual de capacitação de educadores e atendimento ao 

surdo (CAS) Mossoró/RN. In: I CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISADORES DE 

LÍNGUAS DE SINAIS. Anais Eletrônicos… Caruaru (PE) CESAPE, 2020. Disponível em: 

https://www.even3.com.br/anais/congressocesape/299109-estrategias-para-o-ensino-da-libras  

mediado-pelas-tdics-no-centro-estadual-de-capacitacao-de-educadores-e-atendi/. Acesso em: 

12 maio 2021.  

TUNES, E.; TACCA, M. C. V. R.; BARTHOLO JUNIOR, R. S. O professor e o ato de usar. 

Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 35, n. 126, p. 689-698, dez. 2005. FapUNIFESP 

(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0100-15742005000300008. Disponível em: http://www. 

scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742005000300008&lng=en&nrm=iso.  

Acesso em: 08 maio 2021.  

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. Projeto pedagógico do curso de 

Licenciatura em Letras Libras. Mossoró: UFERSA, 2014. Disponível em: https://sigaa.ufer 

sa.edu.br/sigaa/verProducao?idProducao=392944&&key=56401c64d511ae7c815cd4e2b6f25 

89c. Acesso em 12 abr. 2021.  

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. Projeto pedagógico do curso de 

Licenciatura em Letras Libras. Mossoró: UFERSA, 2018. Disponível em: https://lelibcar 



 

 

aubas.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/76/2019/07/MEC-PPCatual-2018-aprovado.pdf. 

Acesso em 12 abr. 2021. 



 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: MOTIVOS QUE AFASTAM OS SURDOS DAS ESCOLAS 

 

Maria Jocilene Araújo de Oliveira1  

Reinaldo Noronha Martins2 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho cujo tema é “Educação Inclusiva: motivos que afastam os surdos das escolas” vem 

abordar a referida temática voltando-se para os motivos que levam a exclusão desses alunos das salas 

de aula, uma vez que o trabalho educativo com deficientes ainda deixa muito a desejar em virtude das 

grandes dificuldades que o ensino enfrenta. Partindo desse pressuposto, apresenta-se como objetivo 

principal, analisar os entraves que perpassam esse modelo de educação inclusiva na sociedade, dentre 

eles a formação do professor, presença familiar, além de outros fatores que serão debatidos no decorrer 

desse trabalho. Para a realização dessas discussões, utiliza-se como apoio teórico as ideias de autores 

como Maurício (2010); Gesser (2009); Sánchez (2005); Nantes (2010); Quadros (1997) entre outros que 

deram grande suporte para a fundamentação da pesquisa. A partir dos pontos levantados, chegou-se à 

conclusão de que ainda há muito a ser estudado, pois, a educação para alunos surdos requer muito da 

capacitação dos profissionais, apoio familiar e social, com o intuito de evitar maior número de evasão 

desses alunos. Estima-se que essa problemática ainda possa ser estudada, buscando trabalhar a inclusão 

nas escolas com a finalidade de oferecer uma educação qualificada para todos.  

 

Palavras-chave: Surdos; Evasão; Inclusão; Família; Escola. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho faz um estudo sobre a educação de alunos com surdez nas escolas de 

ensino regular. Tem como tema “Educação Inclusiva: motivos que afastam os surdos das 

escolas”. Este, por sua vez, abordará fatos que rondam a educação atual enquanto fator social 

de aprendizagem, bem como buscará por meio de estudo bibliográfico, apresentar possíveis 

formas de trabalho a respeito da inclusão para pessoas surdas.  

Tem por finalidade analisar os entraves que perpassam esse modelo de educação 

inclusiva na sociedade, quais os possíveis motivos que levaram a uma evasão significativa da 

escola. Serão também apresentados alguns métodos que podem ser colocados em prática para 

qualificação do ensino inclusivo, como também, fatores referentes à formação de professores e 

ação familiar na escola.  

Tal estudo faz uma investigação a respeito do ensino de forma inclusiva para alunos 

surdos, com o intuito de planejar de maneira mais eficaz métodos que possibilitem maior 
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interação desses alunos, assim como aperfeiçoamento das aquisições de aprendizagem para uma 

melhor formação do sujeito.  

No decorrer desse estudo, serão explicitados alguns autores que deram contribuições 

para melhor compreensão dos fatos levantados, dentre eles: Maurício (2010); Gesser (2009); 

Sánchez (2005); Nantes (2010); Quadros (1997) dentre outros, que através de seus estudos 

acerca da educação inclusiva, contribuíram de forma significativa para uma aquisição de 

informações qualitativas para tal trabalho.  

Este trabalho é constituído por dois capítulos que fundamentarão o estudo. O primeiro 

capítulo tem como título: Um breve relato sobre a história da educação dos surdos e como a 

escola e sociedade podem auxiliar na inserção deles na educação escolar. No tocante ao 

trabalho, falar-se-á sobre o percurso histórico por volta da educação de surdos, como também 

estarão explícitos pontos como a interação escola e sociedade e como deve ser a educação de 

surdos e como está sendo realizada.  

O segundo capítulo tem como título: A formação do docente e a participação da família 

na escola: por um ensino sem exclusão. Neste item, serão apresentados alguns argumentos a 

respeito da formação de professores para alunos surdos; a aquisição de uma linguagem acessível 

e a importância familiar na educação dos mesmos, além de uma explanação a respeito de uma 

escola sem exclusão. 

 

2 DESENVOLVIMENTO – UM BREVE RELATO SOBRE A HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO DOS SURDOS E COMO A ESCOLA E SOCIEDADE PODEM 

AUXILIAR NA INSERÇÃO DELES NA EDUCAÇÃO ESCOLAR  

 

É sabido que, a educação para os surdos na sociedade necessita de apoio para 

desenvolver-se, de maneira que possa atender as necessidades dos mesmos em todos os 

âmbitos, em especial a escola. Dessa forma, acredita-se que essa educação para surdos possa 

passar pelas devidas transformações, aderindo a uma inclusão capaz de atender as demandas da 

sociedade, bem como oferecer as formações necessárias para tal público.   

Dado o exposto, é de grande relevância a presença da família na escola, bem como da 

sociedade para melhor acolhimento de pessoas com deficiência. Sob tal enfoque, é necessário 

trabalhar a inclusão como um aspecto fundamental no cotidiano, garantindo melhor 

desenvolvimento das relações sociais, bem como oferecendo maiores oportunidades e educação 

para todos.  



 

 

Acredita-se que essa educação igualitária possa ser oferecida desde que se obtenha apoio 

das partes envolvidas, bem como sejam ofertados meios para qualificação dos profissionais 

comprometidos para atenderem as carências dos alunos, o apoio familiar e da sociedade, pois 

bem sabe-se que sem qualificação e assistência, não há trabalho adequado.  

Diante dos fatos, é mencionado a seguir alguns fatores relevantes à cerca da educação 

para pessoas com necessidades especiais, de modo particular para alunos surdos. Algumas 

hipóteses podem ser levantadas referentes à educação para esses sujeitos, bem como os 

possíveis caminhos para aprimoramento do atendimento educacional.  

 

2.1 Historicidade da educação de surdos   

 

Desde a antiguidade, pessoas surdas eram consideradas incapazes. Por esse motivo, 

vários foram os conceitos dados a eles. Maurício (2010) ressalta a fala de Aristóteles onde o 

mesmo acreditava que a pessoa surda também poderia ser considerada muda por não utilizar a 

fala como recurso linguístico. Assim como os Romanos acreditavam que por não adquirirem a 

fala, não podiam exercer seus direitos.  

Dessa forma, a discriminação para com os surdos perdurou durante muito tempo. A 

educação era quase impossível por acreditarem que eles não seriam capazes de aprender por 

não possuírem audição e não dominarem a linguagem oral. Dessa forma, Gesser (2009, p. 76) 

aponta a seguinte afirmação:   

 

[...] O surdo pode e desenvolve suas habilidades cognitivas e linguísticas (...) 

ao lhe ser assegurado o uso da língua de sinais em todos os âmbitos sociais 

em que transita. Não é a surdez que compromete o desenvolvimento do surdo, 

e sim a falta de acesso a uma língua. 

 

De fato, só há incapacidade de desenvolver-se quando a falta de acesso a uma língua lhe 

é privada. Não há conhecimento sem oportunidades. A educação só é possível quando os 

caminhos estão abertos a todos, sem distinção de fatores físicos ou psicológicos. É indiscutível 

que se trata de uma questão de direitos que por muito tempo foi negado às pessoas surdas.  

Fatos históricos à cerca da educação de surdos foram sendo estudados. Maurício (2010) 

ressalta que em meados do século XVI o médico Girolano Cardano indagou que seria capaz 

dos surdos serem educados e adquirirem conhecimentos à cerca de estudos. No entanto, também 

salienta que Pedro Ponce de Leon desenvolveu um alfabeto manual para que alunos com surdez 

tivessem melhor compreensão.  



 

 

Em contrapartida, a educação de surdos vem atravessando por inúmeros obstáculos.  

Com o passar dos tempos, foram sendo realizados estudos para desmistificar as crenças que 

circundavam a instrução dos mesmos. Maurício (2010) frisa que George Dalgarmo declarou 

que assim como os ouvintes, pessoas surdas possuem o mesmo potencial de aprendizagem, 

desde que fosse oferecido um ensino de qualidade. Assim como retrata que a criança com surdez 

deveria conhecer a datilologia (alfabeto para surdos) o quanto antes para melhor 

desenvolvimento da linguagem proximal a de crianças ouvintes.  

Ainda nessa mesma abordagem, o gestualista Charles M. De L’Epée, considerado pai 

dos surdos, estudou a língua de sinais dando ênfase para as características linguísticas da 

mesma. Fundou uma escola, a qual professores e alunos utilizavam sinais metódicos, nome 

dado à linguagem dos surdos da época. Além disso, veio ao Brasil para criar a primeira escola 

para pessoas surdas, onde os mesmos desenvolveram a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

No ano de 1880, realizou-se o II Congresso Nacional em Milão que ficou conhecido 

como um marco histórico na educação de surdos. Esse congresso, onde a maioria presente eram 

oralistas, tinha como objetivo abolir a Língua de Sinais, que até então não tinha status de língua.  

Com isso, Bell, grande defensor do oralismo, aproveitou-se do momento e defendeu seu 

método. No entanto, professores surdos não puderam participar da votação, e a Língua de Sinais 

foi oficialmente abolida. 

Contudo, a educação de surdos foi ganhando forças em meados dos anos 60, uma vez 

que foram realizadas observações a fim de entender a língua de sinais. Com o passar do tempo, 

foram sendo criados métodos pedagógicos para atender a tal público, bem como escolas foram 

sendo qualificadas para educarem pessoas com deficiências, além do surgimento de centros de 

especializações para atender as necessidades de acordo com suas singularidades.  

Nos dias atuais o que se busca é cada vez mais qualificação na educação. Atender a 

todos sem exclusões, respeitando o próximo e garantindo seus direitos, dando ênfase à educação 

de surdos. O que se quer garantir na atualidade é um ensino eficaz para atendimento das 

necessidades educacionais em sala de aula, com professores capacitados e com formação na 

área de LIBRAS.  

 

2.2 Inclusão de surdos: interação escola e sociedade  

 

Perante as implicações educacionais que estão sendo vivenciadas, se faz remeter à 

inclusão social como fator primordial nas escolas da atualidade, não somente por questões de 

imagem social para padrão escolar bem visto, mas sim, por uma questão de direitos humanos 



 

 

que devem ser atendidos em todas as estâncias, inclusive nas instituições, local este de cunho 

educativo e social.  

Como apresenta a autora Sánchez (2005) em seu artigo, quando expõe que a inclusão 

não se trata apenas de uma ação singular, mas de um conjunto destas. Trata-se de uma questão 

de direitos, onde incluir significa fazer parte do meio e não apenas estar. Surge do ponto de 

vista do qual pessoas com deficiências podem e devem fazer parte de um meio social 

comunicativo para que ambas as partes interajam e construam sua própria identidade.  

Partindo desse pressuposto, coloca-se como ponto de debates constantes a educação 

para alunos surdos em escolas regulares. Trata-se de pontos que nos levam a buscar explicações 

sobre possíveis dificuldades de ensino, sendo uma delas a aquisição da língua brasileira de 

sinais (LIBRAS) por parte dos profissionais da educação, assim como os fatos que acarretam a 

evasão desses alunos.  

Entrando no contexto da educação para alunos com surdez, Nantes (2010) ressalta que 

a criança surda constrói sua identidade através da comunicação com pessoas ouvintes, para que 

nesse meio, não se sintam isoladas nem incapazes de estabelecer qualquer vínculo com outras 

pessoas. Essa relação com o meio parte do ponto de vista do respeito pelas diferenças e direitos 

iguais quanto à colocação no espaço social. 

A vivência da pessoa surda na sociedade se faz a partir do momento em que lhe é 

possibilitada a comunicação e interação com outros sujeitos. Sabe-se, pois, que essa 

comunicação por vezes se torna difícil pela falta da aquisição da linguagem adequada e 

acessível para troca de conhecimentos e experiências entre pessoas, mas não significa que seja 

impossível o acesso a essa língua. Ampliando tal afirmação, Nantes (2010, p. 49) cita: 

 

A ampliação do conhecimento, por parte dos alunos ouvintes, acerca da 

LIBRAS e das possibilidades de se favorecer a sua utilização na comunicação 

com o surdo, não apenas no âmbito educacional, mas também no social 

caracteriza-se como uma ação transformadora de atitudes que resultem em 

uma maior aproximação linguística, educacional e social. 

 

Dessa forma, busca-se essa transformação no hoje, onde os entraves comunicacionais 

ainda estão muito presentes, principalmente nas escolas por parte dos educadores, além dos 

demais componentes que dela fazem parte. A inclusão não pode ser tratada como um termo, 

não basta apenas inserir o aluno, mas deve tratá-lo de maneira que o faça se sentir dentro das 

relações sociais que tem direito.  

Investir em uma educação inclusiva, é dar caminhos de acesso para todas as pessoas 

com deficiência, é esclarecer que todos tem direito à educação de qualidade, com capacidade 



 

 

de construir habilidades, assim como ingressar no meio social, garantindo maior autonomia de 

suas ações e adquirindo respeito que há muito tempo vem sendo buscado. Esse respeito é a base 

para a construção das relações, principalmente no que concerne a convivência com as 

diferenças.   

Essa interação Escola x Sociedade é o elo fundamental para que haja a construção da 

identidade do sujeito, e quando se fala em pessoa surda, a qual este estudo está sendo 

direcionado, remete a inúmeras questões, as quais educação e meio social devem andar juntos 

para se obter a concretização do papel de cidadania que cada um deve cumprir enquanto agente 

do meio e transformador do mesmo.  

 

3 A FORMAÇÃO DO DOCENTE E A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA: 

POR UM ENSINO SEM EXCLUSÃO  

 

Este capítulo tem por objetivo tratar de questões relevantes ao que se refere a educação 

de alunos surdos, bem como apresentar maneiras de se trabalhar a inclusão nas escolas para que 

dessa forma, o modelo inclusivo possa ser praticado em outras esferas de comunicações. 

Ademais, tem como proposta, levantar pontos em torno de um ensino qualificado, que vise 

plena formação dos profissionais da educação, bem como constante presença familiar no 

desenvolvimento da criança.  

 

3.1 Formação docente na perspectiva da qualificação na educação de surdos  

 

Perante as questões da educação atual, levantam-se alguns pontos à cerca de como deve 

ser feito o trabalho para atender a demanda de alunos nas escolas regulares, entre eles os que 

possuem deficiências, garantindo aos mesmos maior e melhor aquisição dos conhecimentos 

necessários para obter um bom desempenho. Acredita-se, pois, que a qualificação do docente 

seja o meio pelo qual os conteúdos possam ser transferidos, de modo que todos tenham acesso 

adequado às informações. Como bem salienta Rodrigues (2008, p. 8):   

 

[...] Espera-se que o professor seja competente num largo espectro de 

domínios que vão desde o conhecimento científico do que ensina à sua 

aplicação psicopedagógica, bem como em metodologias de ensino, de 

animação de grupos, atenção à diversidade etc. 

 



 

 

Compreende-se assim que professor não é mais um mero transmissor de conhecimentos, 

sua profissão exige que ele vá mais além, ela requer muito de sua capacidade de facilitar esse 

conhecimento, para que as informações possam ser adquiridas igualmente, garantindo maior 

equilíbrio em seu trabalho, bem como oferecendo autonomia aos alunos, apresentando um bom 

domínio de técnicas que inovem seu ofício.  

O Decreto nº 5.626 que regulamenta a Lei nº 10.436 de 24 de Abril de 2002 diz que o 

ensino de LIBRAS deve ser ofertado na rede de educação pública, bem como a formação dos 

professores para aquisição de LIBRAS, além de ofertar pleno direito da presença de um 

intérprete em sala de aula.   

Todavia, apenas uma formação adequada ainda não seria o suficiente para atendê-los. 

A presença do intérprete (de preferência surdo) além de auxiliar o docente em sala de aula, é 

um direito que os mesmos têm para que possam compreender os conteúdos curriculares. Além 

disso, o AEE (Atendimento Educacional Especializado) busca aprimorar cada vez mais esse 

ensino por meio de aulas extras, de modo mais específico à deficiência.   

No entanto, do mesmo modo que se fala em práticas capazes de promover melhor 

eficácia nas ações pedagógicas, deve-se falar também no sentimento que busca os valores 

pessoais de cada aluno, assim como do docente. Esses sentimentos podem gerar confiança, 

autoestima, coragem, dentre outros aspectos fundamentais para um bom desenvolvimento da 

aprendizagem e do ensino. Reforçando tal afirmação, Freire (2006, p. 45) diz: 

 

O que importa na formação docente não é a repetição mecânica do gesto, este 

ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do 

desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do modo que, ao ser 

“educado”, vai gerando a coragem. Nenhuma formação docente verdadeira 

pode fazer-se alheada, de um lado, do exercício da criticidade que implica a 

promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e de outro, 

sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, 

da intuição ou adivinhação. 

 

Nessa linha de pensamento, acredita-se em uma formação que viabilize não somente 

práticas pedagógicas inovadoras, mas que busque a essência do sentimento aliado a valores e 

ações advindas dos alunos e professores. Deixar o costume de gestos repetidos inaplicáveis à 

clientela da atualidade, e colocar em prática o exercício da curiosidade vinculada à essência da 

ingenuidade do aluno, que através das emoções provocadas fará surgir à busca pelo novo.  

 

 

 



 

 

3.2 Aquisição da linguagem para alunos surdos  

 

É cabível dizer que quando se fala em aquisição da linguagem, retrata-se em primeira 

estância a questão da fala, que é a língua materna aprendida na primeira infância. Mas é sabido 

que para pessoas surdas essa linguagem ganha uma nova roupagem. Uma nova vertente vem 

sendo trabalhada no sentido de alcançar uma forma eficaz de ensinar a pessoas surdas, 

respeitando sua língua natural (LIBRAS) e colocando em prática uma educação inclusiva de 

cunho receptivo das mais variadas diferenças.  

Vale ressaltar que essa aquisição da linguagem inclui um ensino bilíngue, com o intuito 

de proporcionar um aprendizado mais amplo das questões escolares. Além disso, essa proposta 

de educação não se trata apenas de conceder acesso à duas línguas, mas, de tornar mais viável 

uma comunicação sistematizada com os demais sujeitos da sociedade, garantindo maior acesso 

à comunicações diretas, numa troca de conhecimentos e valores distintos.  

Em vista disso, a oportunidade de estar em um espaço heterogêneo, mas de contato 

acessível, garante maior vínculo entre as pessoas e suas formas de serem e agir na sociedade, 

além de proporcionar troca de conhecimentos para melhor aquisição de experiências, inclusive 

na escola. A educação de surdos deve ser pensada em termos de formação, não somente restrita 

a abordagem da aquisição de uma linguagem. 

 

3.3 A importância da família na educação do filho surdo  

 

É de conhecimento geral que a presença familiar no acompanhamento educacional do 

filho é um dos fatores mais relevantes na construção de uma educação inclusiva de qualidade.  

Vale salientar que em se tratando de crianças com deficiências, essa presença é de suma 

importância para que o desenvolvimento cognitivo do filho (a) aconteça progressivamente.  

Torna-se oportuno argumentar que, antes de qualquer ação familiar no processo de 

desenvolvimento, faz-se necessário levantar que a família, em primeiro lugar, deve estar 

preparada para a questão de ter um filho (a) deficiente. No que se remete a esse estudo, a ação 

dos pais com a criança surda deve ser de total concordância e apoio para que a mesma não se 

sinta isolada de suas comunicações.   

Nesse sentido, a família deve estar preparada para a presença de um filho surdo; como 

vão fazer para se comunicar; qual o primeiro passo que devem dar para que o mesmo não seja 

vítima de preconceito na sociedade; qual a melhor forma de educá-lo e como motivá-lo.  



 

 

É dever da família acompanhar o filho (a) em todo seu processo de crescimento, realizar 

acompanhamentos escolares, estar ativamente presentes nas reuniões escolares, a fim de obter 

informações que lhe acrescentem. Além disso, é direito da família, exigir que a escola como 

formadora, realize um atendimento adequado para a criança deficiente, dando-lhe total apoio e 

motivação para realização de suas vivências.   

 

3.4 Por uma escola sem exclusão  

 

Diante de tudo que já foi discutido a respeito da educação inclusiva para pessoas 

deficientes, mas de modo singular para surdos, buscou-se solucionar os entraves através de 

algumas hipóteses referentes às questões que afastam os discentes das escolas. Bem sabe-se que 

uma educação de qualidade preza pelo bom atendimento e oferta de novos métodos para a 

aquisição de um ensino de qualidade para todos.  

Em vista disso, o que se busca na atualidade através da inclusão é o direito à educação 

de qualidade, que invista na oferta de novas metodologias para acolhimento das crianças. 

Porém, é sabido que esse modelo de inclusão ainda está distante do desejado.   

Nessa visão, o aspecto de inclusão ainda está sendo trabalhado de forma figurada, numa 

ótica de discriminações e preconceitos no que diz respeito às carências de cada criança. É 

oportuno ressaltar que, ao se tratar de crianças surdas, a exclusão acontece a partir do momento 

em que a comunicação torna-se o entrave nas relações sociais entre os sujeitos. 

Sob tal enfoque, a escola deve trabalhar para que em sua esfera educacional, a inclusão 

esteja presente, de tal maneira que possa atender as necessidades dos alunos que dela fazem 

parte. É inaceitável que perante tantas transformações que a sociedade vem adquirindo ao longo 

dos tempos, ainda existam modelos de rejeições para com pessoas deficientes.  

Ademais, é de compreensão geral que pessoas com deficiência, de modo específico à 

crianças surdas, tem capacidades de compreensão acerca de fatos do cotidiano, bem como a 

respeito de questões escolares. O que se busca apresentar é que a surdez não restringe que 

nenhum conhecimento possa chegar claro para a criança. Conforme Brasil (2014, p. 10) 

apresenta: 

 

Duas formas mais sutis de exclusão são quando “a escola exclui ‘incluindo’”; 

ou seja, a escola recebe o aluno, mas sujeita-o a diversas formas de 

organização que não são compatíveis, por exemplo, com sua moradia ou 

regime de trabalho. Nesse caso, a imposição de modelos de organização 

pedagógica e padrões culturais homogêneos afastam esse tipo de aluno, e ele 

“se afasta” exatamente por ter sido “incluído”. Já quando “a escola exclui 



 

 

porque a inclusão deixou de fazer sentido” é porque os alunos não encontram 

um sentido para estarem na escola, quer seja no que se refere ao saber 

partilhado, quer seja em relação à utilidade social ou para sua vida. 

 

Nesse sentido, que tipo de escola está sendo pensada na atualidade, onde muitos estão 

sendo excluídos, numa visão de “inclusão” camuflada em algumas instituições? Uma resposta 

para isso seria que esse tipo de escola inclusiva continua presa a propostas escritas em papéis, 

onde ainda são poucas as práticas que visam uma interação de todos, com metodologias 

heterogêneas buscando maior interação entre os membros.  

No tocante a tal assunto, Ferreira (2005) diz que não se pode pensar em uma forma de 

inclusão sem saber de fato o que leva a exclusão na vida em sociedade. Primeiramente, 

reconhecer a exclusão para que se possa ser pensado num modelo de inclusão na instituição, 

seja ela escolar, familiar, comunidade ou social.  

Perante aos aspectos apresentados, resta salientar que a escola como instituição 

formadora, juntamente com a família que é o pilar para um bom desenvolvimento da criança, 

devem trabalhar juntas para romper com os conceitos de exclusões que ainda permeiam na vida 

de pessoas com deficiências. O que se busca é uma escola sem exclusão, que possa amparar a 

todos. Trabalhar por uma sociedade mais justa, que tenha o respeito como base de convivência. 

 

4 CONCLUSÃO   

 

Este trabalho teve como proposta investigar a respeito dos motivos que afastam alunos 

surdos das escolas, quais as possíveis causas que influenciaram em determinada desistência. 

Teve como objetivo, analisar os entraves que perpassam esse modelo de educação inclusiva na 

sociedade, além de fatores vinculados à vivência do surdo como quesito de investigação da 

evasão.  

Pela pesquisa exposta, foi possível levantar alguns argumentos acerca da inclusão desses 

alunos em instituições de ensino regular, com o intuito de apresentar práticas educativas que 

visem maior interação desses sujeitos no ambiente educacional, tendo em vista uma formação 

mais qualificada dos docentes, dando-lhe pleno acesso as informações ofertadas em sala de 

aula, assim como, aquisição dos conhecimentos.  

Todavia, esta pesquisa tinha o propósito de trabalhar a inclusão de pessoas surdas nas 

escolas pelo fato de ainda ser pouco vista na sociedade. Durante tal estudo, foi possível 

expressar à importância dessa inclusão. No entanto, não foi suficiente para resolver tal 

problemática, uma vez que a evasão dessas crianças tornou-se evidente e dificultou o 



 

 

desenvolvimento das atividades, levando a debater outro ponto primordial, os fatores que levam 

a evasão. Mas a partir das hipóteses levantadas, estima-se que essa pesquisa possa ser trabalhada 

por outras pessoas com a intenção de fortalecer a ingressão de pessoas surdas nas escolas.  

Em síntese, é oportuno salientar que a importância de uma boa formação dos 

professores, juntamente com a presença familiar na escola é de grande relevância para a 

aquisição de um bom desenvolvimento do aluno. Acredita-se que esse modelo de inclusão possa 

ser fortalecido e trabalhado com mais ênfase, na luta pela garantia de oportunidades para todos. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar e entender a importância das histórias de vida dos 

professores em favor de suas contribuições para o “ser docente”. A metodologia de estudo se constitui 

por uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva, utilizando entrevista para a coleta e construção dos 

resultados, tendo como objeto de estudo uma profissional docente que atua na área desde os anos 80 da 

cidade de Luiz Gomes no interior do Estado do Rio Grande do Norte região Alto-Oeste Potiguar. Os 

resultados e conclusões são baseado nas respostas obtidas por meio da entrevista, aos quais evidenciam 

que, o professor deve, em primeiro lugar, gostar e acreditar naquilo que faz, para que através de seus 

atos, ações e histórias de vida sirvam como um modelo e fonte de inspiração para seus alunos, analisar 

esses relatos é muito importante, uma vez que, propiciam análises e reflexões sobre o processo de 

formação de modo a potencializar suas relações docentes, nas quais o objetivo principal é a formação 

do outro, tendo em vista que esses relatos também estimulam as interações do pensamento com as 

técnicas e enquadramentos teóricos mais adequados. 

 

Palavras-chave: História de vida; Profissão docente; Experiências profissionais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ser professor na sociedade contemporânea, é uma tarefa extremamente desafiadora, 

visto que um docente enfrenta ao longo de sua carreira profissional inúmeras dificuldades 

como: desinteresse dos estudantes, superlotação das salas, ausência dos pais nas escolas, falta 

de autonomia e recursos tecnológicos, violência, baixo salário e desvalorização da profissão. 

Professor ou docente é a pessoa que emprega e transmite o conhecimento, para o exercício 

dessa profissão, requer-se qualificações académicas e pedagógicas, para que consiga 

transmitir/ensinar a matéria de estudo da melhor forma possível, sendo que o conhecimento e 

o saber são os instrumentos que legitimam a profissão. Além da formação acadêmica, 

o professor contribui para a formação e o desenvolvimento do aluno enquanto indivíduo 

membro da sociedade, proporcionando experiências que vão além do âmbito intelectual no 

intuito de prepara-lo para enfrentar os problemas advindo do ambiente social que ele vive 

(MARCELO, 2009). 
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Nóvoa et. al. considera as histórias de vida dos professores como uma espécie de 

“paradigma perdido” da investigação educacional (NÓVOA, 2007). Segundo ele, essas 

histórias têm sido alvo de muitas críticas, originadas de diversos setores, mas que apesar disso, 

é inegável sua influência sobre as práticas e reflexões estimulantes, condimentadas pelo 

encontro de disciplinas com recursos conceituais e metodológicos. A profissão docente não se 

limita as competências e capacidades, pouco menos, as dimensões técnicas ou apenas a 

transmissão de conhecimentos, esse processo também é responsável pelo desenvolvimento da 

consciência de um ser humano inacabado, compreendendo a educação como forma de intervir 

na realidade das pessoas e do mundo. A crise de identidade dos professores gerada pela 

separação entre o lado pessoal e profissional é sinonimo de incontavéis debates, uma crise na 

maneira de ser da profissão implica em dificuldades na interação social, descontentamento na 

realização das suas atividades e descrença no seu papel social (NÓVOA, 2007).  

Nessa perspectiva é importante sabermos como os professores constroem suas histórias 

e como elas contribuem para sua formação. O presente trabalho compreende o esforço de 

evidenciar histórias de vida de professores, tendo em vista que, quando aplicadas no campo da 

educação, podem contribuir no processo de autoconhecimento dos professores, conferindo-lhes 

maior autonomia e desenvolvimento de práticas pedagógicas eficientes no cotidiano escolar e 

na construção de sua identidade docente. Ademais, o objetivo dessa pesquisa é entender a 

importância das histórias de vida dos professores e suas contribuições para o “ser docente”.   

A metodologia do presente estudo se constitui por uma pesquisa qualitativa de natureza 

descritiva, utilizando uma entrevista para a coleta e construção dos resultados. O objeto de 

estudo é uma profissional docente que atua na área desde os anos 80 da cidade de Luiz 

Gomes no interior do Estado do Rio Grande do Norte região Alto-Oeste Potiguar. Os 

materiais utilizados são basicamente computador e celular (Word, Google Meet e 

WhatsApp) e o método de aplicação da entrevista foi de forma online (via internet). 

Inicialmente, fizemos pesquisas para o desenvolvimento do embasamento teórico a respeito 

da importância das histórias de vidas dos professores, em seguida foi desenvolvido o tema 

do projeto, com foco na importância das primeiras experiências na profissão docente, em 

cima disso, foram elaboradas perguntas básicas para entrevista, que logo em seguida foi 

realizada via Google Meet de forma online. Para obtenção dos resultados foram feitas 

análises e comparações de respostas com embasamento teórico de artigos da internet.  

O trabalho foi pensado e desenvolvido na disciplina Profissão Docente, ministrada pela 

Professora Doutora Iandra Fernandes Pereira Caldas, Curso de Pedagogia da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Avançado de Pau dos Ferros. Com 



 

 

fundamentação teórica baseada nas memórias, relatos e histórias de vida de profissionais 

docente, tendo em vista que o professor contribui para a formação e o desenvolvimento do aluno 

enquanto indivíduo, proporcionando para ele experiências que vão além do âmbito intelectual. 

Sobre a entrevista, podemos dizer que ela foi formulada com base em quatro pontos 

principais: infância e família, educação básica e formação, primeira experiência profissional 

e um breve epílogo da sua história de vida e como gostaria de ser lembrada na sua trajetória 

docente. A professora entrevistada tem graduação em Letras (Habilitação em Língua 

Portuguesa e suas respectivas Literaturas) pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) concluinte em 1992 e duas pós-graduações: Linguística Aplicada em 2003 e Literatura 

e Estudos Culturais em 2007, ambas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Como já dizia Paulo Freire, “ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou construção” (PENSADOR, 2015), o professor é 

um profissional cuja função vai além da sala de aula, ele abre caminhos e desenvolve uma 

relação com os alunos enquanto membros da sociedade, capaz de despertar capacidades de 

engajamento e mudança social dos indivíduos. Nesse sentido, pode-se dizer que sua formação 

é indispensável para a prática educativa, compreender sua formação é fundamental para o seu 

reconhecimento como ser um profissional da educação que trabalha com pessoas. Essa 

percepção induz este profissional a um processo permanente de formação, na busca constante 

do conhecimento e reconhecimento (DASSOLER, 2012).  

Em relação ao primeiro ponto educação e infância, a professora disse que nasceu e 

cresceu em uma comunidade quilombola do município Luiz Gomes/RN, ela relatou que teve 

uma infância muito humilde e passou por inúmeras dificuldades financeiras, mas isso nunca a 

fez desanimar da educação: “eu sempre soube que essa seria minha oportunidade de mudança 

social e de trazer oportunidades para minha família e minha comunidade”. Uma de suas 

lembranças mais marcantes é que na sua comunidade ninguém, exceto ela, sabia ler, e isso a 

motivou a buscar a educação cada vez mais. A partir dessas observações da professora podemos 

dizer que a educação básica é extremante importante na formação do cidadão, a importância da 

Educação vai além da transmissão de teóricas disciplinares e curriculares, ela é responsável 

também pela transformação do meio social, em outras palavras, é o processo facilitador da 



 

 

aprendizagem na aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, senso moral, hábitos e 

crenças (SAEDIGITAL, 2020). 

A noção de formação docente se relaciona intimamente com o conceito de aprendizagem 

permanente, considerando sempre os saberes docentes como resultantes de um processo de 

formação dentro e fora da escola, ou seja, profissional e pessoal. Nesse aspecto de formação, 

iniciamos a discursão acerca do segundo ponto da entrevista, educação básica e formação. 

Podemos citar a educação básica como um fator determinante na vida estudantil do indivíduo, 

ela tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo-lhes meios para progredir no trabalho 

e nos estudos posteriores (CURY, 2002). Em relação a sua formação básica, a professora 

entrevistada relatou que ela foi marcada pelo bullying que sofria dos colegas pelo fato dela vir 

de uma comunidade negra, quilombola e analfabeta, mas isso “nunca me desmotivou dos meus 

interesses”, ela relatou também que a necessidade das pessoas de sua comunidade por seus 

conhecimentos e leitura a motivava cada vez mais. 

Ainda sobre o segundo ponto, questionamos a professora sobre sua escolha profissional 

e como foi seu percurso de formação. Por sua vez, ela respondeu que sua maior motivação veio 

de sua professora do fundamental I, “ela era minha principal fonte inspiração”, sua família 

também demonstrava total apoio ao seu sonho. Na perspectiva piagetiana, a motivação, é o 

elemento afetivo que aciona as estruturas do conhecimento: “ela dá origem ao esforço a ser 

desenvolvido na atividade intelectual, a energia que buscamos inconscientes no dia-a-dia, é 

resultado direto do conhecimento que possuímos e buscamos de nós mesmos” (FRAZÃO, 

2021). A motivação afeta diretamente o comportamento humano, ela o impulsiona de modo a 

contribuir no desempenho pessoal e social do indivíduo, é uma das principais responsabilidades 

de liderança, e o professor como líder, é capaz de influenciar positivamente seus alunos, a 

maneira como ensina e utiliza das suas histórias pessoais faz toda a diferença, isso desperta 

interesse e engaja seus alunos, fazendo com que eles se sintam motivados a buscar 

conhecimento e seguir seus sonhos (KRUEGER, 2018). 

O terceiro ponto da entrevista evidencia as primeiras experiências profissionais da 

professora na área educacional, tendo em vista que, essa experiência profissional é uma 

oportunidade de desenvolver conhecimentos práticos acerca da profissão. Além das 

competências técnicas, trabalhar na sua profissão é útil para desenvolver questões 

comportamentais que envolvem autoconfiança, postura profissional e relacionamentos 

interpessoais. A professora relata que suas primeiras experiências a direcionaram ainda mais 

para sua profissão, “minha primeira aula foi na educação infantil, sob orientação de uma querida 



 

 

professora, e através dessa experiência acabei conquistando uma bolsa para dar aula na escola, 

substituindo as professoras em suas licenças”. Segundo Sbrissia et. al., a identidade profissional 

dos professores pode-se identificada como uma construção que perpassa desde a escolha da 

profissão até a aposentadoria. Essa construção é feita a partir de saberes científicos e 

pedagógicos, desenvolvidos pelas experiências, pelas opções tomadas e pelas práticas 

pedagógicas desenvolvidas ao decorrer do tempo (SBRISSIA, 2015). 

Nessa primeira experiência a professora concluiu que ser professor é um grande desafio, 

“uma grande missão, e acima de tudo, um ato de amor”, devido aos preconceitos e 

desvalorização da área docente. Na universidade esse processo é muito diferente, lá o 

graduando está sempre acompanhado e orientado, enquanto que na pratica escolar a realidade 

é um pouco mais dura, segundo ela, “é impossível prevê os desafios da sala de aula, lá existe 

uma multiplicidade de situações sociais e condições de aprendizagens que exigem muito 

planejamento e metodologia”. A diversidade é um parâmetro extremamente importante na área 

educacional, levando em consideração que o ambiente escolar deve ser pautado no respeito e 

na inclusão, tendo em vista os diversos aspectos culturais existentes em nossa sociedade. Essa 

questão tem profundos laços com a educação inclusiva, que tem por objetivo, transformar a 

escola em um espaço para todos, considerando que o objetivo da educação inclusiva não é tornar 

todos os indivíduos iguais, e sim respeitar e valorizar as diferenças de cada um deles 

(ABRAMOWICZ, 2011). 

Ainda no terceiro ponto perguntamos para professora quais os maiores desafios 

encontrados na profissão e como ela avalia sua autoformação, e ela respondeu que os maiores 

desafios são: “a falta de interesse dos estudantes, dificuldade de comunicação com pais, 

responsáveis, pouco tempo de planejamento para atividade e a complexidade dos serviços de 

gestão escolar”. A respeito de sua autoformação a professora diz sentir-se muito satisfeita e 

realizada, ver a evolução dos seus alunos pessoalmente e profissionalmente é indescritível. A 

importância dessa autoformação permite o protagonismo do professor, provendo para si uma 

visão e formação crítica, que não se limita a sua graduação ou formações sistemáticas, mas que 

vai além da sua existência pessoal e profissional (ATENA, 2018). 

Os projetos desenvolvidos e reconhecidos também são motivos de muito orgulho na sua 

carreira. “O trabalho que mais me orgulha é um projeto de reconhecimento da 

comunidade quilombola Quati, no distrito de Lagoa do Mato, localizado no município de Luiz 

Gomes/RN”, segundo a professora esse projeto trouxe inúmeros benefícios para comunidade, 

e isso abre espaço para uma reflexão a respeito da importância da valorização da cultura 

quilombola, enaltecendo esse patrimônio cultural que representa uma referência positiva das 



 

 

lutas raciais a favor da cidadania brasileira plena. A partir dessas comunidades conseguimos 

dar visibilidade a história e a contribuição negra para formação do país, estudar essas questões 

raciais é extremamente importante no processo de formação pessoal e profissional, tendo em 

vista a sociedade racista que somos (RIBEIRO, 2020). 

Na sociedade brasileira as diferenças sociais entre brancos e negros são nítidas, além do 

aspecto econômico, no qual pessoas pretas e pardas são maioria e possuem rendimentos mais 

baixos, a persistência de situações de maior vulnerabilidade, indicada por evidências nos 

campos da educação, saúde, moradia, entre outros, mostram evidente desequilíbrio na garantia 

de direitos em prejuízo para a população negra (RIBEIRO, 2020). Se realmente queremos 

construir uma sociedade igualitária, é necessário compreender qual o papel e contribuição de 

cada cultura, e principalmente, reconhecer todos os pilares que construíram nosso país. Daí a 

importância de se trabalhar questões étnico-raciais, a inserção dessa temática na educação 

garante uma educação que supera o racismo e as desigualdades geradas por ele. 

Para encerrar, temos o último ponto da entrevista, no qual a professora vem discorrer de 

modo geral sobre a educação e docência em sua vida. Ela define sua história de vida de forma 

simples e clara: “é a história de uma aluna de escola pública, professora de escola pública, a 

história de uma mulher que acredita na educação como fonte principal de mudança social”. 

A importância da Educação vai além da transmissão de conhecimento teórico das disciplinas 

curriculares, ela contribui para a formação cidadã dos estudantes e promove a transformação 

do meio social para o bem comum. A profissão docente é uma profissão de conhecimento, 

conhecimentos e o saberes que a legitimam, é um trabalho baseado no compromisso de 

transformar esse conhecimento em aprendizagens, trazendo como base a formação escolar que 

contribui não só com o desenvolvimento dos alunos, mas com o progresso da sociedade em 

geral, utilizando o conhecimento e a educação como instrumento (VICENTINI, 2009).  

A professora finaliza sua entrevista evidenciando as atribulações que o pais vem 

enfrentando nos últimos anos referente a questões econômicas, política e sociais que só a 

educação é capaz de reverter. No entanto, “ela precisa ser resignificada, é preciso haver um 

enorme processo de reconstrução, tendo em vista os inúmeros golpes e desvalorização que ela 

sofreu”. A educação na vida da professora é o que lhe faz ser humano, é o fator que lhe 

proporciona cidadania, solidariedade, empatia é o que lhe faz feliz. De uma maneira geral, a 

educação é o processo de formação integral de todo e qualquer ser humano, estando 

intimamente relacionada à cultura em que se está inserido, ela é a base e o princípio de tudo, a 

educação e o aprendizado estão por toda parte, sendo uma responsabilidade da sociedade como 



 

 

um todo. Como já dizia Immanuel Kant “o homem não é nada além daquilo que a educação faz 

dele” (DSPACE, 2013). 

 

3 CONCLUSÃO 

 

As entrevistas de forma geral são de suma importância dentro de um processo de 

construção e seleção de memorias, elas têm um papel fundamental no processo de 

aprendizagem, permitem o reaproveitamento de experiências garantindo a continuidade do 

aprendizado. Todo dia passamos por diferentes situações que nos ensinam coisas novas e nos 

fazem crescer como ser humanos. As experiências vividas moldam a forma como vemos o 

mundo e interpretamos os seus acontecimentos, em especial, as memorias afetivas são 

verdadeiros pilares na formação do nosso caráter. A entrevista da professora nos proporcionou 

uma riqueza de ensinamentos e inspirações, que nos faz refletir sobre o papel do ser docente e 

da importância da educação na vida de um indivíduo, nos faz perceber também a importância 

da história de vida pessoa e profissional de um professor, na qual uma depende intrinsecamente 

da outra em função da formação do ser professor.  

Para finalizar, pode-se inferir que as memorias dos professores têm a importância de 

refletir sobre suas próprias perspectivas de escolarização. Nesse caso, analisar esses relatos é 

muito importante, uma vez que, propiciam análises e reflexões sobre o processo de formação 

de modo a potencializar suas relações docentes, nas quais o objetivo principal é a formação do 

outro, tendo em vista que esses relatos também estimulam as interações do pensamento com as 

técnicas e enquadramentos teóricos mais adequados. Evidentemente, essa mesma diversidade 

está cheia de dificuldades e equívocos, os estudos centrados em histórias de vida possibilitam 

o resgate de experiências e práticas pedagógicas, as quais ao serem relatadas através de 

narrativas pessoais podem servir como parâmetros para outros profissionais.  

Lembrando que, o professor deve, em primeiro lugar, gostar e acreditar naquilo que faz, 

para que através de seus atos, ações e histórias de vida sirvam como um modelo e fonte de 

inspiração. O professor é capaz de influenciar positivamente seus alunos, e a maneira como 

ensina e utiliza das suas histórias pessoais faz toda a diferença, isso desperta interesse e 

engajamento dos estudantes, fazendo com que eles se sintam motivados a buscar conhecimento 

e seguir seus sonhos. Para facilitar nossas escolhas, é preciso termos bons exemplos ao nosso 

redor, boas referências, ter uma pessoa para se inspirar pode ser um fator determinante para que 

você consiga desenvolver seu crescimento (pessoal e profissional), aumente seu aprendizado e 

amadureça suas futuras decisões. 
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ENTRE SONHOS, DESILUSÕES E TRISTEZAS: A TRAJETÓRIA DA FAMÍLIA 

CORUMBAS NA OBRA OS CORUMBAS DE AMANDO FONTES 

 

Ana Augusta Pinheiro Pessoa1 

 

RESUMO 

 
Pretendemos com esse estudo analisar como as transformações sociais de uma época podem afetar uma 

classe menos favorecida da sociedade, especialmente a família Corumbas, que foi demolida pelo sistema 

social em vigor, conforme é retratado na obra de Amando Fontes. Assim, nosso objetivo é analisar como 

os desejos e sonhos da família foram se perdendo diante da realidade da capital Aracaju no início do 

século XX. Para isso, tomaremos como embasamento teórico os conceitos de alguns estudiosos como 

Berman (1986), que discute sobre a modernidade, suas transformações, benefícios e malefícios causados 

ao indivíduo que constitui um grupo social. E, partindo desse contexto, buscaremos compreender como 

todos esses fatores podem interferir na construção da identidade de um sujeito e para isso nos pautaremos 

nos estudos de Hall (2006) sobre identidade. Os resultados apontam para a perspectiva de que as 

identidades dos personagens sofreram mudanças conforme as experiências vivenciadas no novo 

contexto que envolve a questão do início da industrialização e suas consequências. Por fim, esperamos 

contribuir com os estudos voltados para a Literatura da década de trinta. 

 

Palavras-chave: Modernidade; Transformações; Sonhos; Desilusão; Berman. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

A obra Os Corumbas de Amando Fontes foi produzida no início do século XX em uma 

época de muitas transformações sociais, ideológicas, políticas e culturais em todo o país. O 

romance retrata, especificamente, a cidade de Aracaju iniciando seu processo de 

industrialização. Assim sendo, a obra tem a intenção de alertar à sociedade sobre os problemas 

que a classe dos menos favorecidos socialmente sofria ao tentar se adaptar ao novo modo de 

vida, pautado no capitalismo e na industrialização, demonstrando aspectos da vida sofrida dos 

pobres operários que trabalhavam nas fábricas de tecidos, apontadas pelo autor como algo 

destrutivo.   

 

2 CONHECENDO A OBRA OS CORUMBAS 

 

No romance Os Corumbas de Amando Fontes encontramos a trajetória de uma família 

humilde que saiu do interior sergipano para a capital e por lá residiu por seis anos. O pai, Seu 
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Geraldo e a mãe Sá Josefa são os protagonistas dessa história, juntamente com seus cinco filhos: 

Pedro, Rosenda, Albertina, Bela e Joana, carinhosamente chamada por todos de Caçulinha. O 

deslocamento da família para a cidade acontece em virtude da seca que castigava a região, 

obrigando-os a refugiarem-se em Aracaju em busca de melhores condições de vida e de um 

futuro promissor, isso porque a cidade encontrava-se em um momento de crescimento industrial 

e, consequentemente, poderia oferecer oportunidades de emprego a todos. Porém, a situação da 

família na cidade não era animadora e todas as perspectivas alimentadas foram morrendo uma 

após outra. Rosenda e Albertina envolveram-se com seus respectivos namorados ao ponto de 

fugirem com os mesmos e depois tornarem-se mulheres da vida, ficando apenas Caçulinha, a 

única que estudou, uma vez que Pedro foi preso (e enviado para o Rio de Janeiro) e Bela já 

havia morrido. Caçulinha era a última esperança de Seu Geraldo e Sá Josefa, o último sonho. 

Ela noivou com o sargento Zeca, mas o casamento não aconteceu e mesma ficou falada por 

toda a cidade. Por causa disso, Caçulinha tornou-se amante de Dr. Gustavo, homem rico que 

pagava todas as suas despesas. Por fim, Geraldo e Sá Josefa, diante de tanta decepção e 

sofrimento, sem a alegria de ao menos um sonho realizado, resolveram retornar ao vilarejo de 

onde haviam saído há seis anos, levando na bagagem apenas dor, desilusão e tristeza. 

 

3 ANÁLISE DA OBRA 

 

Com a leitura do romance Os Corumbas do escritor Amando Fontes conhecemos a 

história de uma família que saiu do interior de Sergipe em direção a capital e por lá residiram 

por seis anos, conforme demonstra a passagem a seguir: 

 

Venderam as galinhas, os dois cavalos, a roça há pouco replantada. Como 

ninguém quisesse lhes comprar a casinha, que com suas próprias mãos haviam 

erguido, deram-na para morar a uns compadres. E num dia de sol, alegre e 

lindo, demandaram a estação da Murta, para aguardar a passagem do comboio. 

Levavam saudade dos amigos, da vida plácida do engenho, da própria terra 

que deixavam. Aos seus corações alvoroçados parecia que a felicidade, lá em 

baixo, os esperava... (FONTES, 2003, p. 28-29). 

 

Percebemos que todas as expectativas de dias melhores foram depositadas nessa 

viagem. Os sonhos pareciam mais próximos da realidade e dessa maneira a bagagem de todos 

estava cheia de esperança. A família vendeu tudo o que possuía, menos a casinha que, com 

generosidade, foi emprestada para outra família morar. Vale ressaltar que o deslocamento da 

família para a cidade grande acontece por causa da seca que tanto castigava, além disso, “à 



 

 

cidade associou-se à ideia de centro de realizações – de saber, comunicações, luz” 

(WILLIAMS, 2011, p. 11). E, assim, todos refugiaram-se em Aracaju em busca de melhores 

condições de vida, como observamos:   

 

Na capital, havia emprego descente para as duas meninas mais velhas. Era nas 

fábricas de tecido. Estavam assim de moças, todas ganhando dinheiro... Pedro 

não custaria em conseguir um bom lugar, como ferreiro ou maquinista... Uma 

outra vida, enfim. Vestia-se melhor, andava-se no meio de gente... Depois 

tinha assim uma certeza, uma espécie de pressentimento, de que lá as filhas 

logo casariam. Isso, as mais velhas. As duas mais novas iriam para escola. 

Nem precisavam até de trabalhar (FONTES, 2003, p. 27-28). 

 

Um ponto interessante na obra é que além de todos os desejos de mudança de vida, 

melhores condições e conforto, Sá Josefa e Seu Geraldo também acreditavam que em Aracaju 

suas quatro filhas iriam encontrar bons rapazes para casarem-se, dando continuidade à estrutura 

da família e diminuindo suas preocupações. “Não desejavam partidos ricos para suas filhas. 

Queriam, apenas, vê-las casadas!” (FONTES, 2003, p. 91). Ao chegar à cidade, a família era 

constituída por sete integrantes: os pais e cinco filhos. Sá Josefa, a mãe, comportava-se como a 

chefe da família, pois em suas atitudes demonstrava força, liderança e coragem para enfrentar 

os problemas. Enquanto isso, Seu Geraldo era mais carinhoso e atencioso com os filhos. Dos 

cinco filhos, Pedro era o único homem, apresentando opinião própria, não se deixando alienar 

pelo sistema social. As quatro meninas, Rosenda, Albertina, Bela e Caçulinha apresentavam 

bom comportamento e obediência aos pais.  

Publicado em 1933, o livro retrata a sociedade brasileira das primeiras décadas do século 

XX que tentava se adaptar as transformações que ocorriam, principalmente, por causa da 

chegada da industrialização e do sistema capitalista, os quais mantinham bem separados a 

burguesia elitizada e o povo pobre que sofria com esse novo sistema. Era a chegada da 

modernidade aqui no Brasil, especialmente, na cidade de Aracaju, onde residiam os 

protagonistas da obra. Nesse contexto, é necessário esclarecer o conceito de sujeito moderno e, 

para isso, tomamos como base o pensamento de Berman (1986, p.13-14) que diz: 

 

ser moderno é viver uma vida de paradoxos e contradição. É sentir-se 

fortalecido pelas imensas organizações burocráticas que detêm o poder de 

controlar e frequentemente destruir comunidades, valores, vidas; e ainda 

sentir-se compelido a enfrentar essas forças, a lutar para mudar o seu mundo 

transformando-o em nosso mundo. É ser ao mesmo tempo revolucionário e 

conservador aberto as novas possibilidades de experiência e aventura, 

aterrorizado pelo abismo niilista ao qual tantas das aventuras modernas 

conduzem, na expectativa de criar e conservar algo real, ainda quando tudo 

em volta tudo se desfaz.  



 

 

Assim, o indivíduo que vive numa sociedade moderna está submetido às regras dessa 

modernidade, regras essas que levam a dois caminhos distintos: ou o sujeito usufrui do poder 

de controlar, organizar e manter a ordem ou é controlado, dominado e obrigado a aceitar o que 

é imposto ao meio social em que vive. Aracaju, cenário do enredo usado por Fontes, passava 

por um momento de transformações, pois a modernidade chegava através da industrialização, 

gerando assim progresso e um crescimento significativo da cidade. A elite aracajuana se 

apropriou do discurso modernizador numa tentativa de copiar os feitos europeus para introduzir 

na sociedade as mudanças do avanço industrial através do trabalho que escravizava quem dele 

necessitasse. 

Já instalados na capital, a família sentia na pele as dificuldades de suprir com as 

necessidades básicas para se manter na cidade, como alimentação, aluguel entre outras despesas 

essenciais. 

 

Sá Josefa perdia noite e noites, a pensar. Contava as pequenas cédulas de 

papel, recontava os cobres e os níqueis. E concluía sempre, ao fim, que não 

lhes era possível viver com tão pouco dinheiro, pagando aluguel de casa, 

vestindo e alimentando sete pessoas. Haveria, talvez, o recurso de restringirem 

ainda mais as despesas, mudando-se para uma casa pior, suspendendo o 

colégio às duas menores. Mas essa seria uma solução tão dolorosa, que a velha 

nem gostava de se deter pensar nela (FONTES, 2003, p. 54). 

 

A vida na cidade não estava fácil, pois a renda não era o suficiente para ter o mínimo de 

conforto que a família idealizou ao fazer a viagem, levando-os a acreditar que realizar os sonhos 

trazidos na bagagem não seria uma tarefa tão simples. Se no interior a seca castigava pela falta 

de chuva ocasionando fome e miséria, a capital também tinha suas maneiras de castigar quem 

nela morava. 

Diante dos avanços tecnológicos e industriais percebemos que, assim como a moeda 

tem dois lados, as novas invenções também trouxeram danos para quem não estava preparado 

para tantas mudanças, como é o caso da família Corumbas, que será “engolida” pelo sistema 

por não conseguir acompanhar a modernidade dos novos tempos. Um verdadeiro paradoxo esse 

novo cenário social, pois “o maquinário, dotado do maravilhoso poder de amenizar e 

aperfeiçoar o trabalho humano, só faz, como se observa, sacrificá-lo e sobrecarregá-lo” (MARX 

apud BERMAN, 1986, p. 19). 

Mesmo com essa avalanche de mudanças os Corumbas insistiam em seus objetivos, 

principalmente, Sá Josefa, de quem partiu a ideia de mudar-se para a cidade grande. Porém, as 



 

 

filhas mais velhas, Rosenda e Albertina, que trabalhavam na fábrica de tecidos estavam ficando 

cansadas daquela rotina árdua e, volta e meia, reclamavam do trabalho. 

 

É assim! É assim! A gente se mata como burro e depois só tem direito a café 

com bolachão, a carne seca com farinha...[...] Sete mil-réis por semana! Um 

horror! Nem podia comprar um sapato melhor, um vestidinho mais 

assim...Também, dava tudo à mãe, para cevar duas preguiçosinhas que tinha 

em casa, com folias de ir para escola... Por cima, ainda queriam que se 

levantasse madrugada, pra se matar no trabalho (FONTES, 2003, p. 38- 41). 

 

Ao ter a ideia de mudar-se para a capital, Sá Josefa pensou apenas em melhores 

condições de vida, esquecendo que seus filhos iriam fazer parte de um novo contexto social,  o 

que os levariam a ter novos pensamentos e comportamentos, como se percebe na citação acima, 

pois as filhas mais velhas reclamavam de não ter direito, sequer, a um pouco de vaidade, tendo 

em vista que a forma das mulheres se vestirem na capital era completamente diferente da 

maneira como as mulheres do arraial no interior se vestiam.  

Com isso, os conflitos começavam a ficar mais intensos na casa da família, pois no 

convívio com essa nova realidade social, a identidade de Rosenda e Albertina, que até então 

parecia construída, pronta e acabada, começa a entrar em crise, num processo de fragmentação, 

de revisão de valores. Para Hall (2006), a identidade deve ser estudada no âmbito da sociedade 

moderna, pois parte-se do pressuposto de que a identidade surge da interação que é realizada 

entre o homem e a própria sociedade. Deve-se enfatizar que as sociedades atuais estão sempre 

em processo de mudanças, causando assim a fragmentação e descentralização dos sujeitos. Isso 

se concretiza nos seguintes dizeres:  

 

o sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 

está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. [...] O próprio 

processo de identificação através do qual nos projetamos em nossas 

identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. 

(HALL, 2006, p. 12). 

 

Entendemos, portanto, que é na convivência em comunidade que surgem os conflitos 

capazes de despertar nos sujeitos as mais diversas identidades, uma vez que nos encontramos 

inseridos em diversos grupos e, consequentemente, expostos a eles. Além disso, há nas 

comunidades o compartilhamento de ideias, cultura, crenças e valores que acabam 

desencadeando no sujeito uma série de dúvidas sobre como e o que devemos ser diante da 

sociedade e das exigências impostas por ela. 



 

 

Diante desses novos valores que se instalavam em Aracaju, eis que a família Corumbas 

sofre sua primeira decepção, pois Rosenda se envolve com Inácio. Apaixonada, aceita fugir 

com o namorado, deixando todos sem resposta para as perguntas que vêm à mente, conforme 

veremos: 

 

– Mas assim, sem agente se casar, Inácio? Não fica bem... Repare... 

O namorado respondeu:  

– Por casar, não! Agente se casa em Simão Dias. Você sabe muito bem que 

nosso casamento ainda não se fez por culpa de sua mãe, que tem prevenção 

comigo... 

– É mesmo! A culpa é dela! – Exclamou a rapariga.  

[...] Houve gritos e impropérios, lamentações e soluços pelos cantos, quando, 

após toda uma noite de incertezas, positivou-se a fuga de Rosenda (FONTES, 

2003, p. 81-82). 

 

E assim, Rosenda foi a causadora da primeira grande decepção da família, deixando 

para trás seus pais, irmãos e sonhos idealizados. Sá Josefa, desiludida com a atitude de sua filha, 

lamenta e se revolta. “– Fugiu a descarada! Nem se lembrou do mal que isso vai fazer pras 

outras! É bem capaz de ter fugido só pra se vingar de mim, que não queria que ela casasse com 

o tal tipo! Ah! Coisa ruim, sem coração!” (FONTES, 2003, p. 82).  

Na efervescência do progresso Aracajuano, a produção nas fábricas teve que aumentar 

para dar conta de tantos pedidos, assim sendo, também tinha que aumentar a mão de obra. A 

solução, então, seria o trabalho noturno e, assim, “‘o serviço noturno seria pago com a 

bonificação de um terço sobre os salários do dia, ou ninguém se sujeitaria a nova exploração’, 

foi o ultimato lançado pela Sociedade Proletária do Aracaju” (FONTES, 2003, p. 94). 

Importante destacar que essa proposta foi lançada pelos patrões porque eles sabiam das 

necessidades financeiras dos trabalhadores, que a fonte de renda mais próxima era a fábrica e 

sem esse trabalho a miséria seria inevitável. Iniciou-se um período conturbado, pois a Sociedade 

Proletária não aceitava as condições de trabalho que explorava quem dele precisasse.  

 

Uma questão operária em Aracaju! A cidade presa de pânico, fervendo sobre 

os mis disparatados boatos. Grupos nas esquinas, nas casas de comércio, só a 

falar no caso. Automóveis passando rápido, ora conduzindo grevistas, ora 

cheios de soldados. O Studebaker e o Hudson das duas fábricas em movimento 

pelas ruas. Na chefatura e em palácio, reuniões e conferências sucessivas. As 

classes conservadoras alarmadas. A gente humilde receosa, por seu turno, de 

ver a fome pela porta... (FONTES, 2003, p. 99). 

 

Percebemos, então, que a capital de Sergipe cada vez mais se apropriava da 

modernidade, especialmente, quando se tratava do trabalho explorador e mal remunerado, 



 

 

reflexo do capitalismo e da industrialização, instrumentos que difundem, cada vez mais, o 

cenário moderno que em Aracaju se instalava. “Todas as nossas invenções e progressos 

parecem dotar de vida intelectual as forças materiais, estupidificando vida humana ao nível da 

força material” (MARX apud BERMAN, 1986, p. 19). Fica evidente, portanto, que os tempos 

modernos estão carregados de muitas contradições, pois com tantas descobertas e evoluções, o 

homem parece estar sempre pautado numa falta de conhecimento capaz de escravizar o seu 

semelhante, bem como a si mesmo.  

Nesse contexto, em meio a tantas lutas, o jovem Pedro, de características peculiares, 

amante da leitura e admirado pelos seus patrões por sua competência, acabou se envolvendo 

nos movimentos grevistas que aconteciam na cidade em busca de melhores condições e direitos 

da classe trabalhadora. Mas seu envolvimento pela melhoria dos ordenados e pela diminuição 

das horas de serviços lhe custou um preço muito alto, pois o mesmo foi preso e deportado para 

o Rio de Janeiro em uma ação feita pela polícia. “Na noite em que todos foram presos, Sá Josefa 

não dormira um só instante, aguardando que o filho regressasse. Quando, afinal, pela manhã, 

Geraldo chegou, de volta do serviço, a lhe dizer que “falavam na prisão de bem uns trinta 

grevistas” (FONTES, 2003. p. 108-109). 

Mais uma vez a família Corumbas é vítima de mais uma grande decepção, pois o único 

filho agora se encontrava preso sem deixar esperanças para a família sobre qual seria seu 

destino. A tristeza ficou estampada na face de todos, era mais uma dor que a família teria que 

superar; mais um sonho perdido na cidade grande. Além disso, as dificuldades financeiras 

aumentavam significativamente, pois Pedro ganhava bem e, agora, as despesas da casa ficaram 

sob a responsabilidade apenas de Seu Geraldo e Albertina. Mas a renda dos dois era insuficiente. 

Seu Geraldo já não tinha tanta disposição para o trabalho. A solução que restava era Bela 

começar a trabalhar na fábrica, mesmo estando com tuberculose. 

 

- Você não acha bom, Geraldo, tirar Bela da escola de uma vez para ajudar as 

despesas da casa? Com a doenceira sem para em cima dela, atrasou-se tanto 

nos estudos. [...] De saúde ela já anda bem melhor; só tosse uma vez por outra. 

A gente podia botar ela na Têxtil, pra fazer uns servicinhos mais maneiros. 

Que ganhasse seis, sete mil-réis por semana... Sempre ajuda... (FONTES, 

2003, p. 110). 

 

Bela começou a trabalhar na fábrica de tecidos com a intenção de ajudar nas despesas 

da família. Porém, devido ao seu problema de saúde, Bela não aguentou trabalhar por muito 

tempo. “Bela deixou o serviço às duas horas e dirigiu-se logo para casa, queixando-se de fortes 

dores pelo corpo, as mãos e as faces escaldantes, uma tosse seca e impertinente à torturá-la” 



 

 

(FONTES, 2003, p. 118). A partir daí a saúde de Bela estava cada vez mais comprometida, 

deixando todos da família bastante aflitos, pois não tinham como comprar os remédios para o 

tratamento apenas com a renda de Seu Geraldo e Albertina.  

Era necessário buscar solução para tantos problemas. Uma delas foi procurar o Dr. 

Fontoura, médico que tinha fama de importunar as moças bonitas que por seus serviços 

procurava. Mas Albertina não tinha alternativa, principalmente pelo fato de que Bela ficava 

cada vez mais debilitada. E assim, pediu ajuda ao médico que passou a frequentar a casa da 

família Corumbas para auxiliar o tratamento de Bela, mas com a intenção de conquistar 

Albertina que, era uma moça arredia aos assuntos sobre relacionamentos entre homem e mulher, 

paixão e etc.. Porém “Fontoura tinha a perseverança dos grandes conquistadores amorosos. Não 

se deixava desanimar somente porque a mulher requestada persistia em suas negaças” 

(FONTES, 2003, p. 142). E de tanto insistir em seus galanteios, Albertina acabou cedendo e os 

dois começaram um romance às escondidas.  

Ao se dar conta de todas as dificuldades da família, Caçulinha decidiu parar com seus 

estudos e começar a trabalhar, pois caso contrário acabaria pedindo esmolas na rua. 

 

- Não, mãe, esta situação não pode mais continuar. Assim, gente acaba 

pedindo esmola na rua. Bela já tem um mês que no trabalha... Tudo está 

faltando aqui em casa. Da minha parte, estou sem roupa e sem sapato. Tenho 

pensado muito em tudo isso. E só vejo um remédio: é eu largar a escola e me 

empregar... (FONTES, 2003, p. 124). 

 

Ao deixar os estudos para começar a trabalhar, Caçulinha joga fora mais um sonho da 

família Corumbas, pois a mesma era sempre muito elogiada pelos professores, poderia ter uma 

carreira profissional de sucesso. O mais triste é que ela já estava perto de terminar o curso, 

porém sem o certificado ficava difícil encontrar um emprego que não fosse na fábrica de 

tecidos. Deste modo, a família enfrentava duas dores em um só fracasso: a de Caçulinha ter que 

abandonar os estudos e a de não encontrar um emprego digno de uma moça tão inteligente. 

De acordo com o pensamento de Berman, na modernidade “uma coisa conduz a outra, 

sonhos se metamorfoseiam em projetos, fantasias em balanço, as ideias mais exóticas e 

extravagantes se transformam continuamente em realidade (populações inteiras expulsas de seu 

habitat), ativando e nutrindo novas formas de vida e ação” (BERMAN, 1986, p. 92). Ou seja, 

com a modernidade os sonhos e planos de um sujeito podem mudar numa velocidade 

instantânea para se adequar aos acontecimentos, descobertas e situações de uma realidade em 

que tudo muda rapidamente e, para isso, o indivíduo deve estar sempre em busca de novas 

formas de viver e sobreviver ao sistema.   



 

 

Mesmo com todo o esforço da família, Bela não tinha melhoras e acabou falecendo. 

 

Num domingo, afinal, enquanto os outros jantavam, ela expirou. Não deu um 

gemido, não teve um arquejo mais forte. E parecia dormir um sono calmo, a 

expressão doce, os olhos e os lábios entreabertos. Assomando à porta do 

quarto, Sá Josefa espantou-se de vê-la tão quieta. Correu até junto dela. 

Apalpou-a. Estava fria. Então, a velha chamou pelo marido:  

-Geraldo, vem cá. Depressa! Vem ver uma coisa... 

E, quando ele se aproximou: 

-Espie. Parece que morreu. 

Houve lágrimas. Mas foi uma dor tranqüila, sem lamentações nem desesperos. 

Sentiam, mesmo, uma espécie de alívio. Não tanto por causa deles. Mais pela 

que se fora, pois descansara, afinal (FONTES, 2003, p. 149). 

 

Apesar da dor da perda, a família sentia-se mais sossegada, pois sabia que Bela, enfim, 

descansaria em paz. Assim, padecendo de mais um sofrimento, todos deram continuidade as 

suas tarefas e responsabilidades, lutando por uma vida digna, na esperança de que dias melhores 

estariam por vir, pois “quanto mais furiosamente à sociedade [...] exorta seus membros a crescer 

ou perecer, [...] mais furiosamente se voltarão contra ela, em nome de uma nova vida que ela 

própria os forçou a buscar”. (BERMAN, 2003, p. 95).   

Diante de todos os acontecimentos, a família Corumbas era agora composta de apenas 

quatro membros: Seu Geraldo, Sá Josefa, Albertina e Caçulinha. Restavam também, poucos 

sonhos e uma probabilidade pequena de realizá-los. O que não se podia fazer era ficar parado, 

“pois esse mundo miraculoso e mágico é ainda demoníaco e aterrorizador, a girar desenfreado 

e fora de controle, a ameaçar e a destruir, cegamente, à medida que se move” (BERMAN, 2003, 

p. 99). 

O tempo passou e Albertina continuou namorando o Dr. Fontoura que demonstrava estar 

muito apaixonado. “- Não sei, Albertina, que espécie de feitiço você me fez. Foi tão danado que 

de seis meses pra cá eu só vivo pra você...” (FONTES, 2003, p. 163). Albertina, seduzida pelos 

carinhos e palavras do amado, aceitou fugir com ele, seguindo o mesmo destino de sua irmã 

mais velha, confirme ratifica a citação a seguir: 

 

Sá Josefa [...] ficou pregada na janela, os beiços trêmulos de cólera, 

aguardando que Albertina regressasse. Esperou, esperou... O grande relógio 

da Têxtil bateu, espaçadamente, à meia-noite. Depois, uma, duas horas. Então, 

a velha compreendeu! Fechou a janela com estrondo. [...] Era a segunda filha 

que viam a prostituição arrebatar-lhes (FONTES, 2003, p. 173). 

 

E Albertina não voltou para casa ocasionando uma desolação na família. Era a segunda 

filha de Seu Geraldo e Sá Josefa que seguiam esse caminho. Porém, o pior ainda estava por vir, 



 

 

pois logo ela seria abandonada e iria ganhar a vida como prostituta, como fez a irmã mais velha. 

“Foi mais uma grande dor para os dois velhos. [...] Fontoura sentiu-se cansado de Albertina. 

[...] E abandonou-a. [...] Ela não perdeu tempo [...] e foi morar, com mais outras companheiras, 

em local apropriado, e ganhar a vida com o mercadejamento de seu corpo” (FONTES, 2003, p. 

183-184). Então, só restou Caçulinha para realizar o sonho de seus pais, que era de ver a(s) 

filha(s) casada(s) e, esse sonho logo se realizaria, pois Caçulinha já estava noiva com o Sargento 

Zeca. Mas, o tempo foi passando e o casamento não se realizava devido aos inúmeros 

empecilhos encontrados por Zeca, deixando Caçulinha em total desespero, já que o 

relacionamento tinha alcançado intimidades comprometedoras para uma moça daquela época. 

“- Não Zeca. Isso não pode mais continuar dessa forma. Eu já não como, já não durmo... Nem 

sei, mesmo, o que faço. Você precisa tomar uma resolução definitiva” (FONTES, 2003, p. 202). 

Depois de muitas conversas e reflexões sobre seu relacionamento, Zeca, finalmente, 

assumiu sua decisão diante da situação, dizendo para sua noiva que “casar... agora, não vai ser 

possível... Escute aqui... Eu explico...” (FONTES, 2003, p. 211). E assim, mais uma filha de Sá 

Josefa e Seu Geraldo tornava-se vítima de seu destino. Caçulinha encontrava-se completamente 

envolvida em um sofrimento que parecia não ter fim. “Compreendeu, num lampejo, que tudo 

estava perdido para ela” (FONTES, 2003, p. 212). 

Caçulinha tentou adiar o sofrimento de seus pais, mas não teve como disfarçar por muito 

tempo, pois grande era a tristeza em seu coração e em seus olhos, até que Sá Josefa descobriu 

o que havia acontecido. Indignada com a situação volta-se para seu marido dizendo: “- Geraldo! 

Ela também...” (FONTES, 2003, p. 217). Numa tentativa desesperada de encontrar uma solução 

para o problema, Sá Josefa convenceu Caçulinha de levar o caso para a justiça, talvez assim 

Zeca reavaliasse sua decisão. Mas, a situação só piorou, pois Zeca era filho de uma família da 

elite e com fortes influências sociais, fatores esses que desfavoreceram totalmente à Caçulinha, 

deixando-a sem esperanças de resolver seu caso. “Ela bem compreendia que de nenhuma forma 

lhe seria possível sair vitoriosa. Sargento Zeca tinha por detrás de si os milhares de sacos de 

açúcar de seus parentes” (FONTES, 2003, p. 224). Todos tomaram conhecimento do caso e em 

defesa de Caçulinha apenas suas lágrimas, as reclamações de Sá Josefa e o Dr. Gustavo de 

Oliveira, promotor de justiça. E se cumpriu o que Caçulinha já esperava, pois em nada a justiça 

lhe ajudou, o que aumentou a dor da família. E, dessa forma, o último sonho da família 

Corumbas tinha chegado ao seu fim. 

Sofrendo com tamanha desilusão, restou apenas para Caçulinha aceitar a proposta do 

Dr. Gustavo, uma vez que o mesmo “confessou-lhe a paixão que o abrasava; ofereceu-lhe uma 

casa, inteiramente mobilhada; dinheiro para gastar, à sua vontade; criados; e tudo o mais que 



 

 

desejasse...” (FONTES, 2003, p. 225). De início, Sá Josefa não se agradou da proposta, pois 

achava que mesmo depois de todas as desilusões sofridas, ainda tinha como viver dignamente. 

Mas, Caçulinha a convenceu que era melhor aceitar. “– A vida é isso, mãe: quando a gente 

começa a ir para baixo, não sabe onde vai parar... Eu, até, não tenho razão pra maior queixa... 

Achei um homem de posição pra me valer, ao passo que outras...” (FONTES, 2003, p. 226). E 

foi o que fez, decidiu ir morar às custas do Dr. Gustavo, fechando o ciclo das decepções de seus 

pais. 

Não restando mais nenhum sonho, expectativa ou esperança, Sá Josefa e Seu Geraldo 

decidiram voltar para o vilarejo de onde saíram há seis anos, pois compreenderam que na cidade 

grande não havia apenas boas oportunidades e progresso e, devido às experiências recentemente 

vividas, “constelaram-se poderosas associações negativas: a cidade como lugar de barulho, 

mundanidade e ambição” (WILLIAMS, 1989, p. 11). Se mais nada os prendiam em Aracaju, 

decidiram então partir, levando na bagagem fortes desilusões, angústias e sofrimentos, 

deixando para trás não só os sonhos, mas também os filhos. 

 

Chegaram à estação muito antes da hora da partida. Compradas as passagens 

e despachado o baú, logo se acomodaram [...]. Sentados no mesmo banco de 

madeira, Geraldo e Sá Josefa não se diziam uma palavra. [...] Seu Geraldo e 

Sá Josefa se conservavam mudos. [...] Há seis anos tinha vindo, tão cheios de 

esperanças... A cidade, com o ganho das fábricas, o casamento para as 

meninas, o professorado de Caçulinha, fora tudo ilusão, que por água abaixo 

descera (FONTES, 2003, p. 235-236-237).  

 

Por fim, invadidos pelo sentimento de tristeza e decepção, Sá Josefa e Seu Geraldo não 

conseguiam, sequer, trocar uma ou outra palavra. O silêncio era o melhor companheiro na 

viagem de volta a Ribeira, pois com ele ficaria mais fácil conter a comoção daquele momento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo que foi exposto, pode-se dizer que a obra Os Corumbas de Amando 

Fontes remonta o cenário histórico e social de Aracaju na década de 30 (trinta), focando na 

efervescência da modernidade através das fábricas de tecidos e, consequentemente, as 

mudanças ocorridas que afetaram os valores sociais, morais, culturais e políticos da época.  

No enredo, a família Corumbas muda-se para a capital de Sergipe em busca de melhores 

condições de vida, porém não encontra, pois o trabalho oferecido nas fábricas era árduo e não 

proporcionava aos trabalhadores seus direitos legais, fator esse responsável pela perda de alguns 



 

 

dos sonhos da família. Isso posto, no decorrer do tempo, a família se depara com uma série de 

acontecimentos desagradáveis, o que ocasiona o esfacelamento dos Corumbas. Com isso, 

analisamos as contradições oferecidas pela própria modernidade, pois ao passo que ela 

proporciona ao sujeito a oportunidade de desenvolver-se, também exige mudança de 

pensamento e comportamento do próprio indivíduo, o que reflete diretamente na fragmentação 

da identidade. 

Sendo assim, entendemos que a família Corumbas foi vítima de uma sociedade que vivia 

uma metamorfose e exigia dos indivíduos novas formas de viver, pois àquele que não se 

adequasse aos novos costumes e valores não conseguiria ser autor de sua própria história.   
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RESUMO 

 
Este trabalho consiste em um relato de experiências vivenciadas no estágio supervisionado III, 

momentos de grande importância para o desenvolvimento das habilidades educativas, bem como, a 

aproximação do graduando ao campo profissional, nesse sentido buscamos por meio do Programa 

Biblioteca Ambulante e Literaturas nas Escolas (BALE) adentrar no seio escolar com o intuito de levar 

a leitura e contação de histórias para as salas a aulas da rede pública de ensino, foi utilizado como teorias 

principais Abramovich (1999), Graves (1995) e Libâneo (2001). Dessa forma, a partir das dificuldades 

encontradas no contexto pandêmico, temos como objetivo analisar as experiências vivenciadas no 

estágio supervisionado III mediante os desafios das aulas remotas. No entanto, apesar das dificuldades 

encontradas tantos pelos alunos, que tiveram que se adaptar a essa nova experiência como nós estudantes 

acadêmicos que também tivemos que buscar possibilidades para enriquecer nossa metodologia de 

ensino, obtivemos resultados positivos, houve a interação dos alunos e momentos de aprendizados 

mutuo, para nós estudantes da graduação e para as crianças que a todo momento mantiveram-se atentos 

e curiosos com as histórias contadas. 

 

Palavras-chave: Contação de história; Estágio Supervisionado; Ensino remoto; BALE. 

 

1 INTRODUÇÃO   

 

Em decorrência da suspensão das aulas presenciais ocasionada pela pandemia da Covid-

19, a oferta do estágio supervisionado pelas universidades teve que passar por adaptações. 

Dessa forma, o Estágio Supervisionado III do curso de Pedagogia do Departamento de 

Educação (DE), Campus Avançado de Pau dos Ferros da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (DE/CAPF/UERN), que normalmente é ofertado durante o sétimo período da 

graduação, posterior as experiências com os espaços formais de ensino, foi ofertado, em caráter 

especial a nós enquanto alunos ainda do sexto período, para que assim não atrasássemos o curso, 

já que no momento não haviam possibilidades de termos os estágios nos espaços formais, já 

que as escolas estavam ainda buscando possibilidades de retorno as aulas e também de 

adaptação aos novos desafios do ensino remoto. 
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Nesse sentido, passamos por momentos de adaptação do ensino remoto não só nas aulas 

da graduação, mas também tivemos que nos inserir nas experiências que os professores da rede 

pública estavam passando, nosso intuito era levar para as salas de aulas mesmo nesse formato, 

a Literatura em forma de contação de histórias. Tendo em vista, que o Estágio é um momento 

pelo qual todos os alunos dos cursos de graduação devem passar, para que ocorra uma vivência 

da profissão na qual irá se formar, para que obtenham experiências e desenvolvam habilidades.  

Com isso, a nossa experiência do Estágio supervisionado III ocorreu no Programa 

Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas (BALE), o Programa é um grupo de extensão 

do Departamento de Educação do Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF/UERN), está 

vinculado ao Grupo de Estudo e Pesquisas em Planejamento do Processo de Ensino-

Aprendizagem (GEEPE). O BALE, tem como objetivo a viabilização do acesso a textos 

literários bem como a outros gêneros, dispondo de um rico acervo bibliográfico, o qual possui 

de literatura infantil a adulta e dos mais variados gêneros textuais, atendendo a população de 

Pau dos Ferros – RN, bem como as cidades circunvizinhas. 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é analisar experiências vivenciadas no estágio 

supervisionado III mediante os desafios das aulas remotas, durante o período de estágio da 

graduação do curso de Pedagogia da Universidade do estado do Rio Grande do Norte/CAPF. 

 

2 TECENDO O ESTÁGIO SUPERVISIONADO III: TEORIA E PRÁTICA 

 

No Brasil o curso de Pedagogia foi criado no ano de 1939 e desde então um de seus 

maiores problemas para identificar o curso está atrelado a dificuldade em definir sua função, 

consequência e destino, pois o curso de Pedagogia abrange diversas áreas tanto nos campos 

formais como informais, sendo que toda ação que se pretende transmitir um conhecimento é 

considerada uma ação pedagógica, desta forma, o valor da pedagogia vem se aprimorando cada 

vez mais. 

Segundo Libâneo (2011), é possível se falar em três tipos de pedagogos: os pedagogos 

latos sensu, todos os profissionais que tratam da prática educativa; os pedagogos stricto sensu, 

que são aqueles trabalham com pesquisa, formação profissional, gestão, coordenação 

pedagógica, formação em empresas, escolas e outras instituições, entre outros; e os pedagogos 

ocasionais, que fazem atividades conexas à assimilação e reconstrução de uma diversidade de 

saberes. Ainda segundo o autor, podem ser definidas duas áreas para os pedagogos: a escolar e 

a extraescolar, as quais se diferem a partir das atividades que são desenvolvidas. Sendo o campo 

extraescolar da atividade pedagógica o mais extenso. 



 

 

Corroborando com Libâneo (2001), Gadotti (2005), vem dizer que:  

 

São múltiplos os espaços da educação não formal. Além das próprias escolas 

(onde pode ser oferecida educação não-formal) temos as Organizações Não-

Governamentais (também definidas em oposição ao governamental), as 

igrejas, os sindicatos, os partidos, a mídia, as associações de bairros, etc. Na 

educação não-formal, a categoria espaço é tão importante como a categoria 

tempo. O tempo da aprendizagem na educação não-formal é flexível, 

respeitando as diferenças e as capacidades de cada um, de cada uma. Uma das 

características da educação não-formal é sua flexibilidade tanto em relação ao 

tempo quanto em relação à criação e recriação dos seus múltiplos espaços 

(GADOTTI, 2005). 

 

Podemos estar aprendendo sempre e em qualquer lugar, seja educação formal ou 

informal, uma não se opõe a outra, podem inclusive serem concebidas juntas. A partir disso, 

percebe-se a importância da oferta do estágio supervisionado em espaços não formais de ensino. 

Em nossas experiências vivenciadas como estagiários do Programa Bale, além de termos 

adquirido experiência de sobre o funcionamento de um espaço não formal de ensino, 

adquirimos também experiências formativas e experiências de vida. 

 

2.1 Trajetória do estágio supervisionado III em espaços não escolares: observação, 

planejamento e atuação 

 

Durante o estágio de Pedagogia, o aluno precisa cumprir uma carga horária de 165 horas, 

sendo essas horas divididas em atividades a serem realizadas dentro e fora dos campos de 

atuação. O período do estágio é dividido em etapas, são elas: a observação, em que o aluno 

observa as rotinas e atividades desenvolvidas no local de estágio; o planejamento, que a partir 

do que foi observado o estagiário irá planejar as atividades a serem desenvolvidas e; a regência, 

momento no qual o aluno irá pôr em práticas as atividades que foram planejadas. 

Naturalmente, os períodos de estágios seguem essa sequência lógica para o 

desenvolvimento das atividades, entretanto, em nossa experiência, o cronograma precisou ser 

ajustado. A interrupção das aulas presenciais, em decorrência da pandemia, em março de 2020, 

provocou um desregulamento do calendário letivo de todas as escolas. Dessa forma, durante o 

nosso estágio, precisamos nos adaptar as novas datas. Os momentos do Estágio Supervisionado 

III aconteceram em caráter especial, de forma simultânea, para que assim o semestre letivo da 

universidade, pudesse coincidir com ano letivo das escolas em que as atividades desenvolvidas 

pelo Programa Bale iriam ser desenvolvidas. Entretanto, em cada um desses momentos, houve 

aprendizagens e atividades específicas a cada um deles. 



 

 

Durante o estágio é seguido um trajeto fundamental para aperfeiçoar os conhecimentos 

adquiridos durante a formação acadêmica, nesse sentido, o trajeto se deu de forma simultânea, 

como foi dito anteriormente, porém, todos os momentos foram bem definidos e enriquecedores. 

Desse modo, a “observação” é considerada um momento essencial para que os estagiários 

venham conhecer as atividades desenvolvidas nos espaços que irão estagiar. 

Partindo desse princípio, as nossas observações no BALE aconteceram da seguinte 

forma; acompanhamos todas as reuniões organizadas pela a equipe do programa, nas quais, nos 

inteiramos sobre sua história, seus objetivos e suas ações, bem como, as apresentações e 

discussões teóricas dos grupos da Unidade Curricular de Extensão (UCE), que vieram 

contribuir bastante para o nosso aprendizado. 

A fase do planejamento ocorreu em dois momentos, o primeiro planejamento foi com 

todos os alunos que iriam estagiar no programa BALE, na ocasião foi discutido como 

desenvolveríamos as atividades a serem aplicadas durante a regência, bem como, as escolas e 

as turmas que iríamos atender. Os estagiários foram divididos em grupos para que realizassem 

os atendimentos. Esclareceu-se também a forma que os atendimentos seriam feitos. As 

atividades a serem desenvolvidas seriam contrações de histórias, de forma remota através de 

vídeo chamadas pela plataforma do Meet. 

Estando os grupos separados, e tendo sido dadas as orientações, partimos para a segunda 

parte do planejamento, nos reunimos por grupos e decidimos coletivamente quais as obras que 

iríamos usar no período de estágio. Para tanto, seguindo as ideias de Abramovich (1997),foi 

feito uma análise do que seria ideal para aplicar na sala de aula, considerando sempre como 

prioridade a turma e sua faixa etária. Dessa forma, idealizou-se as histórias que viessem a 

atender as necessidades da turma, considerando a realidade de todas as crianças, a fim, de 

proporcionar um momento de aprendizado mútuo. As obras escolhidas para serem trabalhadas, 

foram “Branca de Neve”, em uma versão adaptada pelo Ministério da Educação, “Chapeuzinho 

Vermelho” dos Irmãos Grimm e “A parte que Falta” de ShelSilverstein.  

 

 

 

 



 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal das pesquisadoras. 

  

Seguindo as ideias de Graves e Graves (1995), sobre o método de andaimagem para a 

contação de histórias, partimos para a terceira fase do estágio, a regência. O estágio nos deu a 

oportunidade de ingressar no universo dos contadores de história. Antes de tudo, pensando em 

estimular o interesse dos alunos, tivemos a ideia de iniciar a aula com uma apresentação 

musicalizada de todos os componentes do grupo. Recorremos a instrumentos musicais e 

fantasias, a fim, de estimulara imaginação das crianças.  

Seguindo a técnica de andaimagem realizamos as nossas atividades em três etapas: a 

pré-leitura, a leitura e o pós-leitura. A pré-leitura era voltada para reconhecer os conhecimentos 

prévios das crianças, seu repertório. Durante a leitura, era feita a leitura oral e visual da obra, 

para tanto, utilizamos de recursos musicais, praia e tecnológicos para que pudéssemos conseguir 

a atenção das crianças. Na pós-leitura, as crianças expunham suas opiniões, o que 

compreenderam da história apresentada, faziam o reconto, as versões que conheciam, era o 

momento de fixação do conteúdo. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal das pesquisadoras. 

 

Por fim, para conclusão da fase da regência, desenvolvemos uma cartilha didática 

pedagógica. Nela continha, as atividades que realizamos, informações sobre as obras e 

ilustrações próprias. Afirmando a importância de contar história e formar repertório de leituras 

junto aos alunos desde uma história deleite à aplicação de conteúdos pragmáticos. 

 



 

 

2.2 Desafios e possibilidades no estágio supervisionado em espaço não escolares no 

contexto pandêmico  

 

Em tempos de distanciamento físico, a prática docente teve que se adequar, em regime 

emergencial, exigindo novas configurações e estratégias metodológicas, frente a esses novos 

desafios enfrentados pelos educadores, em tempo de pandemia, surge uma nova perspectiva nas 

formas de ensinar e aprender, de se formar no curso e de se capacitar pelos estágios. O estágio 

supervisionado III que se dá em um ambiente não escolar, ofertado em caráter especial, no 

projeto de extensão BALE, nos desafiou e impulsionou a reformular nossa visão sobre a 

importância da formação docente para o enfrentamento de crises, como essa, afim de traçar 

estratégias de superação.  

O estágio foi imerso por desafios, mas também de superações, pois trata-se de uma 

situação atípica em que todos estão buscando a adaptação, desafios esses que vão desde 

problemas de conexão com a internet, até a ausência dos alunos nas aulas. O BALE, que se 

propõe a contar histórias e levar a magia até as escolas, também teve que se reinventar, 

buscando novas estratégias de contação que pudesse suprir com as expectativas no ensino 

remoto, pois contar histórias vai além de ler o que está no papel, Pennac (1993, p. 124) nos diz 

que “Ler em voz alta não é suficiente, é preciso contar também, oferecer nossos tesouros, 

desembrulhá-los na praia ignorante.” Nesse sentido, a contação de histórias se realizada da 

maneira correta, pode ser uma ótima alternativa para desenvolver e estimular a concentração e 

o interesse dos alunos nas aulas remotas. 

Durante a regência podemos observar que as dificuldades retratadas pelos professores 

em relatos no dia a dia sobre as adversidades enfrentadas são ainda mais acentuadas. Em 

algumas turmas, foi possível observar a frustação de alguns professores por não conseguiram 

contatar todos seus alunos, além disso, há uma dificuldade em controlar os microfones ligados, 

gerando um ambiente agitado, dificultando as interações e o entendimento do que está sendo 

falado. Outro ponto a ser destacado, é a dificuldade enfrentada pela falha na conexão com a 

internet, que em alguns momentos dificultou a nossa condução do momento. 

Observamos que mesmo com todos os limites impostos por uma situação de pandemia, 

que exigiu readequação e mudanças na forma da contação, conseguimos um bom desempenho 

na ação, evidenciado pela participação e empolgação dos alunos que explicitaram a satisfação 

em ouvir as histórias. Usamos dos recursos disponíveis ao nosso favor, pois é necessário se 

abrir a novas descobertas e possibilidades, planejando, traçando estratégias e até improvisando 

quando necessário, para que então possamos alcançar as metas. 



 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, apesar de todas as mudanças pela qual fomos submetidos, conseguimos 

nos adaptar. Consideramos uma experiência satisfatória de grande aprendizado para todos. O 

Estagio Supervisionado III quando adaptou-se ao programa Bale, que em si já possui o seu 

papel desafiador que é levar a leitura as escolas, unido ao grupo de estudos da UCE  rompeu 

com as barreiras impostas pela pandemia e conseguiu que a contação de histórias adentrasse 

nas aulas online encantando e confrontando os pensamentos das crianças, já que a leitura possui 

o poder de despertar um pensamento crítico e reflexivo, ou seja, a biblioteca ambulante também 

se reinventou nesse novo cenário e cumpriu seu papel que é encantar e divertir a todos. 

Com isso, o aprendizado foi mutuo tanto para os alunos quanto para nós, pois agregar 

conhecimentos com esse primeiro contado com a sala de aula online, mesmo vivendo nesse 

novo cenário era nosso objetivo, fomos privilegiados com turmas em que alunos puderam tanto 

conhecer uma história nova, como nos confrontar com perguntas que não esperávamos, assim 

vivenciamos um momento de trocas de experiências.  

Desse modo, pudemos compreender que não importa a maneira como as salas de aulas 

poderão estar o que vai evidenciar a troca de conhecimento é as diferentes estratégias que 

poderão ser utilizadas pelos professores, para que as aulas possam ser instigantes e prender a 

atenção dos alunos, assim foi o que buscamos com as nossas contações, o que demonstrou ser 

algo motivador que conseguiu despertar o interesse dos alunos. 
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EXTINÇÃO DE ESTRUTURAS JUDICIAIS, VULNERABILIDADE E ACESSO À 

JUSTIÇA 
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RESUMO 

 
O presente artigo analisa a relação entre a extinção de estruturas de justiça, a vulnerabilidade social de 

indivíduos e comunidades e o acesso à justiça nesse contexto. Trata-se de uma análise quantitativa e 

qualitativa, haja vista as ponderações baseadas em dados e em documentos de teor teórico e 

administrativo. Iniciamos correlacionando o tema entre si e seguimos fazendo a construção teórica do 

mesmo, apresentando desde o momento em que nasce o incômodo para a pesquisa e a observação 

empírica e através da pesquisa de como acontece a extinção dessas estruturas de justiça, traçando 

parâmetros teóricos a partir dos estudos de Rúben Kaztman para a CEPAL no que diz respeito à análise 

de vulnerabilidade social através do estudo do paradigma AVEO. Objetivamos aqui demonstrar métodos 

e justificativas para extinções de forma crítica aos processos de escolha interna dos tribunais, 

contextualizando com a situação brasileira contemporânea, explicando esse movimento através de dados 

pinçados de tribunais do nordeste do Brasil. Concluímos que a extinção de estruturas não tem analisado 

as questões sociais de forma antecipada, focando mais em aspectos orçamentários e fazendo parecer que 

o acesso à justiça está sendo preservado, quando não chega a ser um ponto observado à questão. 

 

Palavras-chave: Estruturas de justiça; Vulnerabilidade social; Acesso à justiça. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A retirada de estruturas de justiça afasta a jurisdição e cerceia o acesso à justiça, 

merecendo a devida reflexão. Assim, ao observarmos que tem havido um movimento frequente 

de extinção de estruturas judiciais em toda a região nordeste do Brasil, abrangendo nove estados 

brasileiros, vimos a necessidade de acompanhar esse fenômeno do ponto de vista social, 

acadêmico e científico, além, naturalmente, da observação jurídica do mesmo. 

A ideia se consome no fato de que, o afastamento da jurisdição dos indivíduos e 

comunidades lhes tolhe a perspectiva de, utilizando-se dessa estrutura, romper grilhões e 

equiparar condições em um campo que institucionalmente tem que ser neutro e decisório. A 

presença de estruturas de justiça nos territórios, principalmente os mais à margem, recupera, 

ainda que parcialmente, a justiça social e a paz num caminhar institucional comum. 

A diminuição dessas estruturas através de movimentos que são legislativos, mas 

também e principalmente administrativos internos dos tribunais, causa impacto no cotidiano do 

cidadão e também na vida de comunidades em si, principalmente quando necessitam do 
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albergue da justiça no trato das relações com os entes. A justiça é a presença do Estado 

pacificador, mas também a garantia de oferta de estrutura na lida com questões também do 

Estado, como o trato de políticas públicas. 

Nessa relação, a justiça deve ser vista como uma política pública (OLIVEIRA, 2021) e, 

como tal, passa pelo critério de escolha dos entes. Esse processo de diminuição de estruturas é 

analisado nesse texto, com um olhar ao efeito desses movimentos junto às questões de 

vulnerabilidade social e como a afetação ao acesso à justiça acaba impulsionando indivíduos e 

comunidades a passagens mais problemáticas por momentos de crise, onde a resiliência através 

dos seus próprios ativos é algo necessário. Zambam e Leal (2020) reforçam a necessidade da 

presença do Estado na garantia das políticas públicas de acesso a direitos sociais, como é o caso 

da presença dessas estruturas judiciais nos territórios, fazendo com que as capacidades dos 

indivíduos sejam preservadas e fortalecidas. 

 

É dever do Estado garantir o acesso aos direitos sociais, alocando recursos 

financeiros e infraestruturas necessárias, a fim de que seus cidadãos não 

permaneçam na condição de pobreza e em razão dela tenham privação de 

capacitações (capabilities), conforme a abordagem de Sen. Assim, por meios 

próprios, podem garantir e manutenir as condições para uma boa vida, 

conforme melhor lhes aprouver, sem a ingerência de fatores externos, como 

as adversidades, por ação ou omissão do Estado na execução de políticas 

públicas de combate à pobreza. 

 

Ao se afastar as estruturas de justiça dos indivíduos e comunidades, está lhes sendo 

negado o acesso a um devido processo de desenvolvimento. Esse movimento fere a 

constituição, ainda que aparentemente sob a anuência e tutela do Conselho Nacional de Justiça. 

Ao ferir as perspectivas de desenvolvimento de indivíduos e comunidades, esse processo causa 

um movimento de vulnerabilização desses grupos, processo esse que analisamos com o olhar 

em relação ao estudo sobre vulnerabilidade social iniciado por Caroline Moser e que sofre um 

aprofundamento teórico através da análise de Rúbem Kaztman e da CEPAL. 

 

2 OBJETIVOS, METODOLOGIA E MARCO TEÓRICO 

 

O objetivo com esse trabalho é compreender o impacto da extinção de estruturas de 

justiça na vida dos cidadãos e da comunidade, observando as questões de vulnerabilidade 

baseadas nos estudos de Rúbem Kaztman quando do cerceamento do acesso à Justiça. 

Especificamente, buscamos caracterizar o impacto na vulnerabilidade social, descrever o papel 



 

 

do acesso à justiça como direito humano e criticar essas extinções. É uma pesquisa que analisa 

fatos e propostas modificativas, sendo quantitativa e qualitativa. 

O tema desse trabalho é a análise da movimentação dessas estruturas de justiça e o 

acesso à justiça em observância à vulnerabilidade social do cidadão na perspectiva teórico-

metodológica de Rubén Kaztman, seus estudos na CEPAL e a base da análise de Caroline 

Moser. Os escritos passam pela construção dessas modificações, enfatizadas nas questões de 

relações sociais, nas relações econômicas, da mesma forma estruturais na formação de bases ao 

pleno exercício de garantias legais de, por exemplo, uma justiça equipada e preparada para a 

análise de questões diversas. Oliveira (2021) descreve o movimento de ampliação e extinção 

de estruturas judiciais no nordeste brasileiro. 

 

Nos últimos anos, principalmente após o ápice do processo de interiorização 

da Justiça federal, passamos a observar a extinção de estruturas de Justiça em 

diversos Estados do nordeste do país, reforçadas a partir das Resoluções nº 

184/2013, 194/2014 e 219/2016 do Conselho Nacional de Justiça. As referidas 

resoluções tratam, em sua base, da criação e extinção de varas, da priorização 

de uma política de primeiro grau de jurisdição e da distribuição de cargos e 

funções em cada órgão judiciário de primeiro e segundo graus do Brasil. [...] 

Esse movimento de expansão encontra contrafluxo nas Justiças estaduais e 

Justiça do Trabalho. A Justiça laboral vem, através dos anos, tendo suas 

competências tolhidas através de movimentos legislativos e interesses 

propriamente de extinção. A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao excluir da 

competência da Justiça do Trabalho as ações referentes a funcionários 

estatutários, diminui sensivelmente o número de ações judiciais direcionadas 

à Justiça laboral, encaminhando toda essa demanda à Justiça federal e à 

estadual. 

 

Caroline Moser observa estratégias de redução da pobreza urbana no mundo através da 

análise dos ativos de vulnerabilidade. A autora discorre sobre diversos fatores, concluindo, 

dentre outras coisas, que a análise da carteira de ativos pode projetar novas perspectivas sociais. 

Seu estudo verificou em 1992 as comunidades de Chawama, em Lusaka no Zâmbia, Cisne Dos, 

em Guayaquil no Equador, Commonwealth, em Manila nas Filipinas e por último Angyalföld, 

em Budapeste na Hungria (MOSER, 1998), a partir daí escrevendo sobre a transição na crise. 

Oliveira & Silva (2021) encaminham o que aqui detemos, a base teórica de Moser e o 

aprofundamento realizado por Kaztman e CEPAL. 

 

Uma das conclusões da autora é que há a necessidade de se analisar toda a 

carteira de ativos para projetar um aumento de segurança social dessas 

pessoas. Muito dessa análise será tomada a partir dos estudos de Kaztman e 

de outros estudos correlatos da CEPAL. Com base nas análises Cepalinas, de 

Kaztman e de Moser, vemos ativos importantes para a implementação de 



 

 

direitos e garantias. Esses elementos diferenciam a condição de vida dos 

cidadãos, individual ou coletivamente, especialmente em momentos de crise, 

que requerem resiliência. 

 

Moser (1998) realiza uma importante distinção entre as questões de vulnerabilidade e 

as questões de pobreza para compreensão adequada da aplicabilidade do conceito de 

vulnerabilidade na sua pesquisa, reforçando-se no pensamento de Lipton e Maxwell (1992), 

bem como no de Longhurst (1984): 

 

O conceito de vulnerabilidade, embora frequentemente usado como sinônimo 

de pobreza, não é o mesmo. Como as medidas de pobreza geralmente são 

fixadas no tempo, a pobreza é essencialmente um conceito estático. Por outro 

lado, a vulnerabilidade é mais dinâmica e captura melhor os processos de 

mudança à medida que "as pessoas entram e saem da pobreza" (LIPTON; 

MAXWELL, 1992, p. 10). Embora as pessoas pobres estejam geralmente 

entre as mais vulneráveis, nem todas as pessoas vulneráveis são pobres, uma 

distinção que facilita a diferenciação entre as populações de baixa renda. Em 

áreas como gestão de desastres, epidemiologia e segurança alimentar, a 

vulnerabilidade foi definida especificamente. Ao longo dos anos, no entanto, 

seu significado se expandiu consideravelmente para incluir uma série de 

elementos e situações de 'segurança dos meios de subsistência', incluindo 

exposição a riscos, perigos, choques e estresse, dificuldade em lidar com 

contingências e vinculação a ativos líquidos (LONGHURST, 1984, p. 18). 

(Tradução nossa). 

 

Noutra ponta, Sánchez (2012), focando sua análise nas pessoas pobres (para além das 

vulneráveis), reforça o papel da análise de Caroline Moser na estrutura de categorias de ativos 

e a exposição de condições sob as quais há necessidade de maior atenção quando pensamos na 

saída da pobreza, o que ao nosso estudo seria outra perspectiva quanto à possibilidade de 

movimento de ativos em busca da passagem por esses momentos de vulnerabilidade. 

 

O asset/vulnerability framework proposto por Moser centra-se nas relações 

entre a pobreza, as características dos agregados familiares e o seu ambiente. 

Segundo essa concepção, os pobres enfrentam a precariedade recorrendo a 

bens tangíveis (trabalho, capital humano, moradia) ou intangíveis (relações 

domésticas e capital social); Além disso, destaca o papel dos ativos dos 

pobres, não de seus passivos, sugerindo que políticas adequadas para sair da 

pobreza e enfrentar crises socioeconômicas devem promover o uso dos 

primeiros. É importante ressaltar que, ao invés de propor uma definição de 

ativos, Moser define categorias para os ativos das pessoas pobres (mulheres, 

homens e crianças), famílias e comunidades em áreas urbanas pobres com 

base em uma "estrutura de vulnerabilidade de ativos" quíntupla. (Tradução 

nossa) 

 



 

 

Kaztman (2000) também se debruça sobre a ideia de se considerar a necessidade de 

determinados bens/ativos para que haja o acesso a estruturas de oportunidades, reforçando que 

mesmo a análise tradicional não ignorando a existência de diversos aspectos, ao olhar para os 

resultados, acaba olhando para algo mais independente e específico á lógica da operação de 

ativos. A análise feita então através dos estudos trata sobre como os sujeitos em situação de 

vulnerabilidade tratam os seus ativos. Sánchez (2012) faz a correlação entre o estudo de Moser 

e o de Kaztman. 

 

Depois do trabalho inicial de Moser, os desenvolvimentos analíticos mais 

sistemáticos sobre a vulnerabilidade social na América Latina podem ser 

encontrados no trabalho de Rubén Kaztman sobre a Argentina e o Uruguai e, 

mais amplamente, no trabalho realizado no contexto da CEPAL. Kaztman 

mostrou que os recursos que as famílias controlam não podem ser avaliados 

independentemente da estrutura de oportunidades a que têm acesso, ou seja, 

os recursos tornam-se ativos na medida em que permitem o aproveitamento 

das oportunidades oferecidas ao Estado ou a sociedade. Afirma que as 

estruturas de oportunidades não são uma constante, mas uma variável, o que 

significa que os países não são iguais em termos de oportunidades, nem os 

diferentes momentos históricos ou a sua trajetória. (Tradução nossa) 

 

Essa configuração da forma como devem ser vistos os ativos e buscado meios de 

correlacionar com as estruturas de oportunidade para que se possa medir de forma mais 

adequada o acesso e o impacto dessa constituição, reforça o ambiente de observação local, mas 

também estrutural. Assim, Kaztman e Filgueira (2006) conceituam e aprofundam o debate a 

respeito das estruturas de oportunidade: 

 

As estruturas de oportunidades definem-se em termos de oportunidades de 

acesso a bens, serviços ou atividades que incidem sobre o bem-estar dos 

domicílios, seja porque os fazem usar seus próprios recursos mais facilmente, 

seja porque lhes possibilitam outros, úteis para que integrem a sociedade por 

meio dos canais existentes. A chave para distinguir a fonte dos ativos dos 

ativos propriamente ditos é a noção de controle ou comando. As fontes mais 

importantes não podem ser transformadas ou afetadas pela ação individual das 

pessoas. Ao contrário, essas fontes constituem estruturas de oportunidades 

para o acesso aos ativos. Os indivíduos podem utilizar ou não essas 

oportunidades, dadas suas preferências e capacidades, mas não as podem 

modificar individualmente (embora possam se organizar para modificá-las, 

como quando os vizinhos demandam coletivamente a instalação de escolas ou 

policlínicas em um bairro).[...] O termo “estrutura de oportunidades” indica 

que as rotas do bem-estar estão estreitamente vinculadas entre si, de modo que 

o acesso a determinados bens, serviços e oportunidades provê recursos que 

facilitam o acesso a outras oportunidades. Como a capacidade de geração de 

rendimentos é o recurso mais importante para o bem-estar dos domicílios, os 

ativos mais valorizados pelas pessoas são aqueles que tornam possível o 

acesso a empregos de boa qualidade. De fato, a seqüência no acesso a distintas 



 

 

fontes de ativos tende a organizar-se de modo a maximizar a probabilidade 

dos membros do domicílio a se ligarem às atividades cujos produtos são 

valorizados pelo mercado. Por isso, devem estar atentos às mudanças nas 

qualificações e habilidades reque- ridas pela estrutura produtiva. Para muitos 

pais, a crescente visibilidade da estratificação dos circuitos que conduzem ao 

bem-estar implica, por exemplo, uma pressão cada vez mais precoce por tomar 

decisões que assegurem a colocação de seus filhos em “linhas de montagem” 

corretas, o que, às vezes, pode afetar opções tão distantes do mercado como a 

escolha do jardim-de- infância para o qual irão. 

 

Nas análises de Kaztman, ele apresenta como geradores de estruturas de oportunidades 

três vetores primordiais, o Estado (que cria e regula), a iniciativa privada e a comunidade em 

si. Em momentos de crise os ativos como o trabalho formal ou a presença de indivíduos 

albergados pela seguridade acabam por representar fatores importantes para que se transite em 

momentos de crise de forma resiliente. Kaztman (2000) fala do papel do Estado citando 

diversos pontos de benefício na oferta de estruturas de oportunidade: 

 

Entre as mais importantes podemos citar a da estruturação, que permite 

definir os vínculos entre as fontes, como no caso da exigência de 

participação formal no mercado de trabalho para atribuição de benefícios 

previdenciários, ou a prestação de abono de família exigindo em 

contrapartida freqüência escolar. Como empregador, facilitando o acesso a 

empregos estáveis com cobertura total de benefícios. Como provedor direto 

de bens físicos e recursos humanos, por meio da alocação de habitação e 

educação e saúde pública, e como provedor indireto, facilitando o acesso a 

ativos por meio de empréstimos para microempresas ou habitação, ou 

viabilizando um uso mais eficiente de recursos domésticos, como no caso 

de creches. Por fim, como regulador do funcionamento de outras fontes de 

ativos, como o controle do funcionamento do mercado e das instituições da 

sociedade civil e o uso dos espaços públicos. (Tradução nossa) 

 

Kaztman (2000) trata ativos como um conjunto de recursos sobre os quais os indivíduos 

e as famílias mantém controle e que seu manuseio permite que haja melhoria na sua situação, 

evitando a deterioração das condições em momentos de crise. Araújo & Costa (2016) reforça a 

ideia já explanada por Kaztman a respeito da forma heterogênea que a pobreza assume nos 

países da américa latina, mas, em regra, são famílias que possuem déficit de ativos que as fazem 

não acessar estruturas de oportunidades. 

Sánchez (2012) diz que essas estruturas de oportunidades seriam a probabilidade de 

acesso a ativos e serviços, afetando diretamente o bem-estar das famílias ao lhes ofertar uso dos 

seus recursos ou lhes dar acesso a novos recursos. Ramos Ojeda (2019) reforça a ideia: 

 



 

 

As estratégias de uso dos ativos estão relacionadas ao bem-estar dos 

indivíduos no domicílio e incluem suas diretrizes de comportamento baseadas 

na melhoria da qualidade de vida. E as estruturas de oportunidades ou fontes 

de produção e distribuição de ativos, são as possibilidades ou probabilidades 

de acesso a bens, serviços, atividades gerais que afetam o bem-estar dos 

indivíduos, proporcionando-lhes recursos que garantam não só o seu bem-

estar mas também outras oportunidades, como o acesso aos direitos de 

cidadania; isso permitiria a construção de "atores-sujeitos emancipados" 

(Tradução nossa) 

 

A justiça, como facilmente se observa, também representa uma dessas estruturas de 

oportunidade, que garante e gera o manuseio de ativos que são do interesse do cidadão, da 

comunidade, da esfera privada e do cumprimento das obrigações de Estado. Quando se 

distancia a justiça do cidadão, aumenta a sua perspectiva de vulnerabilidade e retira dele muitas 

possiblidades de resiliência na crise. 

A chegada a esse ponto determina então que, ao se observar a diminuição de estruturas, 

naturalmente há cerceamento de acesso à justiça, que tem condição apaziguadora e de paridade 

de armas num ambiente que tem a necessidade de se postar de forma equilibrada e imparcial. 

Muito embora ainda haja um esforço retórico no sentido de informar que o acesso à justiça está 

sendo mantido em padrões aceitáveis, há uma enorme distância entre a retórica e os fatos quanto 

a isso. 

A questão é que, factualmente, esse cerceamento de acesso á justiça é o cerceamento de 

acesso a uma estrutura de oportunidades, diminuindo de forma brusca a perspectiva de 

manuseio de ativos importantes para momentos de crise, mas mais que isso, também não 

permite que se acesse outros ativos que a estrutura de oportunidade oportunizaria. A extinção 

das estruturas de justiça amplia a vulnerabilidade do conjunto social. 

A garantia de acesso à justiça também deve ser vista como uma forma de lealdade das 

relações e garantia de segurança jurídica de toda forma. A presença das estruturas de justiça é 

papel do Estado, de forma geral, e a criação dessas estruturas garante o fortalecimento de ativos 

pessoais e comunitários que diminuem a vulnerabilidade. Oliveira (2020) trata da questão 

enfatizando a força da garantia do acesso aos ativos que a justiça oportuniza: 

 

A perspectiva de limite entre não viver em situação de vulnerabilidade social 

e ter um rumo que permita que haja desenvolvimento emancipatório acaba 

mitigada sem que as garantias sejam postas. O desenvolvimento, garantido 

através de mecanismos jurídicos, como um processo econômico, social, 

cultural e político de melhoria na vida dos indivíduos, vê-se à margem desse 

processo de escolha política que beneficia as políticas públicas sendo vistas 

como custo/gasto em detrimento de um processo de garantias. 

 



 

 

A justiça tem a obrigação de garantir o equilíbrio nas relações, como dissemos 

anteriormente, promovendo o diálogo em campo imparcial. Essas situações, em regra 

limítrofes, carecem do albergue do Estado para a sua oferta, sendo sim uma escolha política, 

como uma política pública espera que seja. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO 

 

Sobre o movimento de estruturas de justiça no nordeste brasileiro, Oliveira e Silva 

(2021) desenham as mudanças da seguinte forma, informam que na Justiça Federal no nordeste 

brasileiro, nos últimos 20 anos, houve um aumento de 113 estruturas novas, mas informam que 

a tendência é de queda no número, como o que ocorre na justiça estadual e trabalhista: 

 

A Justiça Federal está à mercê dos mesmos caminhos quando imaginamos que 

legislações próprias que lhe afetem estão sendo debatidas. Um exemplo é o 

enorme volume de demandas da Justiça Federal em desfavor do INSS, 

questionando seguridade de forma geral. Com a diminuição de capacidade de 

acesso a direitos, diminuem os questionamentos e as demandas. Não se pode 

compreender isso como algo natural, mas como algo direcionado. 

 

Citam o encerramento de 07 (sete) estruturas da Justiça do Trabalho no nordeste 

brasileiro e quando falam da justiça estadual, nos últimos 10 anos, o encerramento é bastante 

expressivo. Fala-se então de mais de 270 (duzentos e setenta) estruturas desse tipo encerradas 

nas justiças dos estados, o que aprofunda muito o processo de cerceamento do acesso à justiça. 

Sendo fatos tão importante na constituição da temática, por exemplo, a seguridade social 

deve ser garantida pelo Estado ante a sua importância do ponto de vista social e do ponto de 

vista econômico. No contexto da América Latina, conforme dito, temos um recuo na 

capilaridade da oferta desse benefício à população, o que se aprofunda quando pensamos que 

no contexto brasileiro temos um período de reformas que impulsionam processos de 

empobrecimento, como é o caso da reforma da previdência, que diminui bruscamente o acesso 

a essa garantia social. Para além disso, muito embora, como dissemos anteriormente, haja 

aumento do número de estruturas da justiça federal, responsável pela análise de casos ligados à 

previdência geral, entramos num ciclo temeroso, haja vista que a diminuição de acesso à 

seguridade também diminui a busca nas estruturas judiciais, o que diminui demanda e cria o 

clima da falta de necessidade delas. Esse mesmo processo conseguiu se observar no Brasil 

quando vemos a busca pela extinção da Justiça do Trabalho através do tempo. Kaztman (1999) 

fala a respeito da importância do trabalho nesse contexto. 



 

 

Dado que o trabalho constitui a principal fonte de rendimento e bem-estar para 

a grande maioria dos agregados familiares, o número de membros da família 

potencialmente mobilizáveis para o trabalho e a sua mobilização eficaz são os 

dois componentes básicos sobre os quais se baseia a estratégia mais 

importante. seus membros. O conceito de "capital familiar para o trabalho" 

doravante "capital de giro" é definido como o potencial agregado de todos os 

membros da família em idades economicamente ativas e se distingue de sua 

mobilização efetiva. A noção de bens corresponde assim a um atributo 

demográfico do agregado familiar derivado da sua composição e, mais 

particularmente, da idade e estrutura sexual dos seus membros supostamente 

em condições físicas e mentais para trabalhar. Por extensão, é também um 

atributo que permite caracterizar os indivíduos de acordo com o seu contexto 

de pertença. (Tradução nossa) 

 

Nessa relação de acesso a ativos, muito embora tenhamos mencionado seguridade e 

trabalho, mas pode-se citar diversos outros, como mesmo o acesso a ativos de saúde quando o 

Estado nega e a justiça garante, a garantia de, além de provedor de vagas no serviço público, o 

Estado através do judiciário garanta que aos servidores seja ofertada a correta aplicação da lei 

quanto a progressões, adicionais, licenças, etc. Para que haja a adequada oferta do acesso á 

justiça e a garantia do recebimento de ativos, as estruturas devem estar postas. Kaztman & 

Filgueira (2006) tratam da garantia da ordem através de um conjunto normativo2 que se respeite 

através das instituições. 

 

Eis que a garantia da ordem social apóia-se necessariamente na existência de 

mecanismos e dinâmicas que produzem, distribuem e sustentam a eficácia dos 

marcos normativos. Assim como nos problemas de produção e distribuição de 

bens, devem ser equacionados a riqueza e os serviços que surgem como 

conseqüência do desenvolvimento, deve-se discutir, no caso da produção e 

distribuição, o problema das normas eficazes para regular a cooperação e o 

conflito e o oferecimento, ao cidadão, de ferramentas de comunicação, 

cooperação e competência. Por um lado, as normas compartilham com outros 

bens um conjunto de características. São um bem escasso e, por este motivo, 

um bem cuja distribuição não é igualitária. Por outro lado, as normas são − 

fazendo agora um paralelo com os debates ecológicos − uma fonte de energia 

social renovável, exigindo condições que, como sugerimos nesse documento, 

não estão presentes na região, especialmente nas grandes cidades latino-

americanas. 

 

Assim, trata-se de correlação bastante clara do ponto de vista social. A estruturas 

judiciais garantem ativos e dão acesso a novos ativos, não podendo os indivíduos e 

 
2 Oliveira (2020) fala a respeito do acesso à justiça reforçando o caráter pacificador da presença das estruturas “O 

acesso à justiça deve ser garantido como ativo necessário da resiliência a momentos de crise, sendo a expressão 

do equilíbrio social que independe de poder, mas apenas do cumprimento das normas. O encerramento de 

estruturas de justiça e o distanciamento dos cidadãos desse acesso reforça a insegurança jurídica e prejudica os 

interesses de desenvolvimento de comunidades, fazendo perecer possibilidades de equilíbrio.” 



 

 

comunidades perder perspectivas nesse meio com o encerramento dessas estruturas, 

principalmente em regiões periféricas do ponto de vista relacional. Os interiores devem receber 

essas estruturas e assim garantir alguma centralidade, ainda que no que diz respeito ao controle 

social e paz. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

As estruturas de justiça constituem estruturas de oportunidade que permitem o manuseio 

de diversos ativos bem como dão acesso a outros. A presença dessas estruturas nos territórios, 

especialmente nos periferizados é condição para que se garanta a diminuição da vulnerabilidade 

social dos indivíduos e comunidades, para além disso, essa presença garante, ao menos a 

perspectiva de que, em situações de crise, os indivíduos e comunidades passam por esses 

momentos com capacidade de resiliência ante o manuseio dos seus ativos já existentes. 

Todo o processo de extinção de varas e comarcas não tem levado em considerações 

questões de relevo social. A justiça tem que ser vista como uma política pública, garantindo 

que haja a presença estrutural nesses territórios, o que tem o caráter de ilidir perspectivas de 

empobrecimento e vulnerabilização. Os estudos de Moser e Kaztman reforçam que tanto Estado 

quanto iniciativa privada e comunidades devem atuar no sentido de garantir a organização de 

estruturas desse tipo, que lhes beneficiam. 

Pondera-se que, como política pública, trata-se de uma escolha a sua implementação, 

mas deve ser reforçado que garantir a presença das estruturas de justiça acaba garantindo a 

presença de estruturas de oportunidades, manuseio e acesso a ativos, assim, constitui-se numa 

política pública com capilaridade para ser alçada a um nível de importância que lhe dê garantias 

de durabilidade e expansão. A justiça e suas estruturas não podem ter prazo de validade ante a 

necessidade social. 
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RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo analisar como acontece o trabalho do pedagogo em espaços não escolares, 

sobretudo os desenvolvidos no CRAS da cidade de Catolé do Rocha/ PB, com o intuito de 

compreendermos os diferentes espaços em que o profissional da pedagogia desenvolve seu trabalho.  

Para realização deste estudo, efetivamos uma pesquisa qualitativa, juntamente com aprofundamento 

bibliográfico e aplicação de um questionário semiestruturado, procedimento utilizado para a coleta de 

dados. Ademais, o estudo teórico foi alicerçado com os autores: Trilla e Ghanem (2008), Modesto e 

Pereira (2021), e Lemos e Cabral (2015). Nas análises, destacamos que a demanda de pedagogos em 

espaços informais está crescendo significativamente, fato que dar-se devido à necessidade e importância 

da educação para crianças e jovens em diversos espaços, promovendo uma aprendizagem mais 

significativa e de qualidade. Assim, pontuamos a necessidade de investigar como é desenvolvido o 

trabalho do pedagogo no espaço extraescolar, tendo em vista, que a educação seja ela formal ou não, 

tem sua devida importância para com a formação pessoal e cidadã dos indivíduos e o pedagogo possui 

todos os requisitos para desenvolver esse trabalho nestes espaços.   

 

Palavras-chave: Pedagogo; Educação; Espaço não escolar.  

 

1 INTRODUÇÃO   

 

Educação e sociedade são duas instâncias significativas que não se desenvolvem 

separadamente, haja vista, que uma interage constantemente com a outra, além de que os 

próprios objetivos educacionais almejam, sobretudo, em preparar os alunos para exercer 

eficientemente sua cidadania nos diversos espaços sociais. De acordo com esta realidade, o 

pedagogo tem, nos últimos anos, ocupado um espaço mais amplo dentro dos segmentos sociais, 

dada a sua importância dentro da sociedade atual. Esta atuação do pedagogo em espaços não 

escolares é normatizada pela Resolução CNE/ CP 01/2006 que em seu Art. 5°, Inciso IV, 

permite que os graduados em pedagogia possam atuar em diferentes espaços como, por 
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exemplo: hospitais, CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), sindicatos, presídios, 

entre outros.  

Consoante a esta realidade, este trabalho encontra-se inserido dentro do contexto de 

atuação do pedagogo no CRAS em atuação na instituição Centro de Atenção Integral à Criança 

e ao Adolescente (CAIC) que é uma espécie de centro de acolhimento social da prefeitura de 

Catolé do Rocha/ PB, que desenvolve ações de cunho social trabalhando com público que se 

encontram à margem da sociedade.   

Diante desse contexto, esta pesquisa parte essencialmente da seguinte problemática:  

Como acontece o trabalho do pedagogo em espaços não escolares, sobretudo os desenvolvidos 

no CRAS da cidade de Catolé do Rocha/ PB? Para realizar a investigação e  respondermos à 

nossa questão de partida, elegemos como objetivo geral: Analisar o trabalho  do pedagogo em 

espaços não escolares, tendo como referência o CRAS do município de  Catolé do Rocha/ PB. 

Em acordo com esse objetivo estabelecemos os seguintes objetivos  específicos: (i) Estudar as 

possibilidades de atuação do pedagogo em espaços não escolares,  desenvolvidos no CRAS da 

cidade de Catolé do Rocha/ PB; (ii) Analisar o trabalho do  pedagogo no CRAS; (iii) Identificar 

que ações são desenvolvidas diariamente pelo pedagogo  no CRAS; e, (iiii) Compreender a 

importância do trabalho do pedagogo nesses espaços não  escolares.  

A abordagem desta pesquisa é notadamente qualitativa e o procedimento utilizado para 

a coleta de dados foi o questionário semiestruturado, composto de oito perguntas, objetivas e 

subjetivas, aplicadas com uma pedagoga que atua no CRAS. Ao termos acesso a essas fontes 

produzidas pela pedagoga sobre sua atuação em espaços não escolar foram construídos dados 

e informações que foram analisados. Escolhemos o questionário justamente, porque segundo 

Lakatos (2010, p.86) “o questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma 

série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador” e também, porque o questionário é um instrumento rico na apreensão dos 

significados.   

Este trabalho encontra-se organizado em duas partes que se complementam e que  foram 

pensadas para que pudéssemos trazer dados significativos para a problemática em  questão: a 

primeira, intitulada O pedagogo e a educação em espaços não escolares, onde buscamos 

mostrar, de maneira clara, alguns desafios na e para a formação do pedagogo e a  educação não-

formal no Brasil; e na segunda, com o título A função do pedagogo no CRAS, onde refletimos, 

com base na bibliografia selecionada, as vozes do sujeito da pesquisa frente  aos dados coletados 

na entrevista.   

 



 

 

2 O PEDAGOGO E A EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES  

 

Não é de hoje que a identidade do profissional de pedagogia é estabelecida e fortemente 

defendida na ideia de que seu único espaço de atuação é como docente no espaço escolar, 

sistemático e formal. Porém, nas últimas décadas foi possível determinar que sua atuação pode 

e deve ser diversificada, pois o pedagogo é habilitado para exercer e assumir papeis 

profissionais, também, fora dos muros da escola. É mister apontar que essas ideias, que 

permearam durante anos, ainda desenvolvam algum tipo de resistência em alguns profissionais 

da área que formam-se com o único pretexto de ir para uma sala de aula e muitas vezes 

limitando-se a ela, embora saibamos que a base da formação é a docência, existem hoje, de 

forma latente, espaços que requerem a presença deste profissional, a exemplo do espaço não 

escolar que estar-se a trabalhar nesta pesquisa.  

O curso de Pedagogia quando foi institucionalizado no país, em 1939, tinha o currículo 

voltado para a formação dos profissionais que iriam ministrar as aulas, onde passavam a 

dominar técnicas e métodos de forma mecanizados, como mostram Lemos e Cabral (2015). 

Diante disso, as autoras nos permitem inferir que o curso de Pedagogia não tinha nenhum tipo 

de prestígio visto que seu currículo era totalmente voltado para o ensino da prática educativa.  

Depois de uma trajetória desafiante, o reconhecimento do curso de Pedagogia em nível 

superior ocorreu somente no ano de 2006 com a definição das diretrizes curriculares para o 

curso pautadas na LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – n. 9394/96), 

como apontam Lemos e Cabral (2015). Nessa perspectiva, o pedagogo passa a ser habilitado, 

capacitado, para atuar em qualquer área que exija algum tipo de conhecimento pedagógico. E, 

como bem destacam as autoras, o pedagogo é de significativa importância para o sistema 

educacional, por ser responsável direto na iniciação educacional na escola, como também, 

capaz de atuar em diferentes espaços com propósitos educativos.  

Como bem sabemos, a educação de um indivíduo pode ser estabelecida em diferentes 

formas, sejam elas familiar, social, cultural ou escolar. De um modo geral, a educação pode ser 

compreendida, segundo Trilla e Ghanem (2008), como:  

 

[...] um fenômeno complexo, multiforme, disperso, heterogêneo, permanente 

e quase onipresente. Há educação, é claro, na escola e na família, mas ela 

também se verifica nas bibliotecas e nos museus, num processo de educação 

a distância e numa brinquedoteca. Na rua, no cinema, vendo televisão e 

navegando na internet, nas reuniões, nos jogos e brinquedos (mesmo que eles 

não sejam dos chamados de educativos ou didáticos) etc. Ocorrem igualmente, 

processos de educação (TRILLA e GHANEM, 2008, p. 29).  



 

 

Dessa forma, através do que os autores abordam, podemos entender que o ato de educar 

subentende complexas e diversas situações educacionais, como forma de aprimorar o processo 

de ensino e garantir o mesmo à sociedade, não somente em transferir conhecimentos, mas na 

criação de possibilidades para a construção ou produção. Sendo assim, a educação pode ocorrer 

de maneira formal ou não formal. Em se tratando, desta última forma, a sociedade por muito 

tempo não enxergava o curso de Pedagogia, como uma área que pudesse atender os campos não 

formais de ensino, mas o próprio objetivo do curso é formar o ser humano, partindo de diversas 

áreas de conhecimentos, não apenas à docência em sala de aula.  

Na segunda metade do século XX, conforme Trilla e Ghanem (2008), o Brasil adota o 

método da educação não formal marcado pelo crescimento da escolarização, funcionando como 

uma forma de atender as necessidades e as condições de ensino. Para esses autores:  

 

Não é por acaso que, de maneira bastante sincrônica às mudanças na realidade 

social e educacional, se foi produzido uma série de discursos pedagógicos 

ideologicamente muito heterogêneos, mas coincidentes em pelo menos um 

ponto: o reconhecimento que a escola já não podia continuar sendo (e de fato 

não era mais) a panaceia da educação. (TRILLA e GHANEM, 2008, p. 21). 

  

De acordo com este contexto, a educação não formal cria relevante status, tornando-se 

um procedimento da educação que ocorre fora da escola, fora do sistema formal, com 

metodologias e instituições com grandes possibilidades para a propagação e o desenvolvimento 

da educação. Deste modo, tende-se a localizar o sistema educacional, cujo desenvolvimento de 

trabalho é organizado por grupos, bem como os pressupostos culturais e cotidianos de cada 

indivíduo, possuindo como objetivo atender as necessidades de ensino proporcionando a 

qualidade de vida. Segundo Trilla e Ghanem a educação não formal é “[...] toda atividade 

organizada, sistemática, educativa, realizada fora do macro do sistema oficial, para facilitar 

determinados tipos de aprendizagem a subgrupos específicos da população, tanto adultos como 

infantis” (TRILLA e GHANEM, 2008, p. 33).  

Com a ampliação da educação não formal para espaços não escolares, é notória a 

necessidade de adaptação dos mediadores, como as esferas que proporcionam o domínio desta 

prática, como apontam Modesto e Pereira (2021):  

 

A atuação do pedagogo é essencial nos campos não formais de educação, pois 

sua formação profissional propõe o papel de formador e mediador da 

aprendizagem. As práticas metodológicas e didáticas do pedagogo aliadas aos 

campos não formais podem trazer contribuições para uma aprendizagem 

significativa, o pedagogo conta com uma visão sistematizada do processo 

educativo (MODESTO e PEREIRA, 2021, p. 386).  



 

 

Nesse sentido, a função e atuação do pedagogo passa a ter um outro olhar, além da 

docência em sala de aula, para a qual, a sua formação proporciona atuar em espaços não 

escolares, promovendo o desenvolvimento do seu conhecimento e suas competências. Sendo 

assim, é necessário estar sempre atualizado e com uma bagagem de fundamentos teóricos, 

sociais e culturais abrangentes para as situações que possam ocorrer no seu cotidiano nas 

inúmeras áreas de atuação, como bem exemplificam Modesto e Pereira (2021, p. 383): “órgãos, 

serviços comunitários, empresas, hospitais, centros de reabilitação social e outros,  nos quais o 

pedagogo é introduzido como intermediário dos serviços oferecidos em cada departamento 

atendendo suas necessidades didáticas pedagógicas de educador, comunicador, didático”.  

A educação não formal como vista, se organiza em contextos e ambientes diversificados 

desde hospitais até penitenciárias, permitindo o pedagogo a preparar e a trabalhar com os 

sujeitos, bem como nas instituições de ensino formal, porém abordando em seu domínio um 

caráter interdisciplinar, buscando assim, complementar a educação extraescolar.   

No tocante a essa educação extraescolar, são apresentadas diversas áreas de atuação do 

pedagogo em espaços não formais de ensino e a sua adaptação para cada um deles, verificando 

a sua necessidade, complexidade e adversidade para cada campo, dentre eles, podemos destacar 

o ramo hospitalar e o empresarial.  

A pedagogia hospitalar, por exemplo, surgiu na França em 1935 e somente na década 

de 1950 que se instaurou no Brasil. Esse campo se diferencia dos demais, pois o pedagogo irá 

desenvolver atividades com crianças ou adolescentes enfermos, analisando a necessidade de 

compreender a realidade de cada um para assim realizar a sua prática educativa. Já a 

empresarial, abrange as indústrias e o comércio, onde o papel do pedagogo nesse espaço é 

desenvolver o fator humano, preocupando-se com a melhoria, a qualificação e o 

desenvolvimento de cada colaborador de uma determinada empresa, como bem contextualizam 

Lemos e Cabral (2015).  

Como é verificável, a atuação do pedagogo em espaços não escolares tornou-se de 

extrema importância para educação, pois seu principal objetivo fora do ambiente escolar é 

mediar o ensino-aprendizagem para o desempenho e qualificação do educando como um todo, 

em toda sua completude. Diante desse processo, são notados os desafios do pedagogo nos 

espaços não escolares, bem como, o reconhecimento da formação e atuação. Podemos 

comprovar isso concordando com o que afirmam Modesto e Pereira (2021):   

 

Deve-se ressaltar que por muito tempo a pedagogia foi concebida estritamente 

como formação para atuação na docência, na atualidade a atuação em espaço 



 

 

extraescolar está se afirmando e conquistando reconhecimento, mas é notório 

que ainda existem dificuldades de posicionamento referentes ao posto do 

pedagogo frente a essa modalidade.  Dessa forma quando esclarecida a função 

do pedagogo nesse ambiente aumenta-se a procura por profissionais que antes 

eram dirigidas por profissionais aleatórios. (MODESTO; PEREIRA, 2021, p. 

383).  

 

Observamos que o reconhecimento do pedagogo fora do ambiente escolar não é 

fortemente vista como trabalho pedagógico, mas sim como trabalho docente escolar. Portanto, 

diante desse e de outros desafios, o curso de Pedagogia deve agregar essas discussões em seu 

currículo com o intuito de desmistificar as concepções tradicionais para então atingir o patamar 

que lhe confere.  

Com isso, é notório que o pedagogo ao atuar no mercado de trabalho, possa construir 

conhecimentos em várias áreas, que hoje o curso de pedagogia permite ser trabalhado fora do 

ambiente escolar formal, a grande falta de permitir que esse espaço educativo seja abraçado 

pelos profissionais da educação delimitando sua atuação apenas ao espaço formal dificulta o 

processo de ensino e aprendizagem e o exercício de atuação destes.   

 

3 A FUNÇÃO DO PEDAGOGO NO CRAS  

 

O trabalho do pedagogo nos espaços escolares e não escolares vem crescendo de 

maneira ascendente nas últimas décadas devido ao crescente aumento na demanda de mercado 

por profissionais que atuem de maneira significativa em áreas além do espaço formal. Desse 

modo, a partir do objetivo geral do nosso artigo, partimos de uma pesquisa qualitativa com a 

aplicação de um questionário semiestruturado com uma pedagoga que atua em um centro de 

acolhimento a jovens no Estado da Paraíba.   

A profissional colaboradora da pesquisa possui graduação e especialização na área da 

Pedagogia e atualmente é servidora pública na cidade de Catolé do Rocha (PB), onde atua no 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Sua função é voltada para o planejamento 

de atividades a serem realizadas, coordenação de trabalhos, bem como, dar apoio educacional 

aos projetos.  

Quando indagada se durante a graduação se ouviu falar sobre Educação não-formal, a 

que acontece fora do espaço escolar, a pedagoga respondeu que sim, por meio da leitura de 

algumas bibliografias. A partir disso, podemos ratificar que a educação não-formal trata-se de 

um ensino e aprendizagem que vai além dos muros da escola, onde o aumento da procura de 

pedagogos tem sido perceptível nos últimos anos e os profissionais dessa área estão adentrando 



 

 

em diversificados ambientes e se destacando pelo exercício de ótimos trabalhos.  

Isso é explicado por Modesto e Pereira (apud ALMEIDA, 2021, p. 381) quando 

apontam que “A educação não formal acontece fora do sistema formal, ela é considerada uma 

modalidade de ensino, se desenvolve nos espaços não convencionais de educação”. Ademais, 

é importante acrescentar que trata-se de uma ensino aprendizagem muito significativo e 

importante para com o desenvolvimento dos indivíduos.  

Na sequência, destacamos que a pedagoga desenvolve trabalhos no CAIC por parte do 

CRAS por meio de oficinas sob orientação de um facilitador e um orientador social e que 

durante o ano desenvolve oficinas de artesanato, música, esporte, capoeira, reforço escolar e 

orientação social.  

É nessa perspectiva que a pedagoga chega a exaltar o curso de Pedagogia por ser um 

curso completo, amplo e que oferece um leque de oportunidades em diversos espaços dentro da 

sociedade. Tudo isso vai de encontro com o que Lemos e Cabral (2015) afirmam sobre os 

pedagogos:  

 

Profissionais capacitados, com desenvoltura para a resolução dos mais 

variados problemas, execução e elaboração de projetos etc., e os cursos de 

graduação não proporcionam esse conhecimento aos seus discentes, que saem 

da graduação, sem ter o domínio necessário da teoria sobre os novos espaços 

de atuação. [...] Com isso, percebe-se que a grade curricular do curso de 

Pedagogia, permanece preocupada em formar pedagogo especialmente para a 

docência (LEMOS e CABRAL, 2015). 

 

Como está claro, a formação do pedagogo ainda que encontre desafios que precisam ser 

ultrapassados, principalmente no que diz respeito a limitação de atuação, tem propósitos nos 

diferentes setores da sociedade, além da escola, e, de certa forma, está posto nas novas propostas 

curriculares do curso.  

Por fim, a entrevistada revela que “o pedagogo é de fundamental importância em 

qualquer instituição, órgão, ONGs, que realizem trabalhos com crianças ou adolescentes, seja 

na Educação Formal ou não, atuando como um apoiador educacional”. Além disso, ela ainda 

acrescenta que “A educação se faz necessária à vida de todas as crianças, seja ela formal ou não 

formal e neste período de pandemia, muitas crianças em todo o mundo estão tendo grandes 

prejuízos educacionais de dimensões incalculáveis. Mesmo assim o CRAS busca desenvolver 

atividades de forma online. Estamos encontrando muitas dificuldades, porém vamos seguindo”. 

Conforme citado, as atividades desenvolvidas pela pedagoga no CRAS são adequadas 

às suas funções como especialista na área e isso fica claro quando ela planeja as atividades, 



 

 

coordena os trabalhos, além de dar apoio educacional às atividades realizadas pelos 

facilitadores e orientador social. Estabelecido isso, ela considera que sua função faz-se 

necessária nesse espaço e em muitos outros.  

Desse modo, é importante que os pedagogos exerçam seus trabalhos nos diversificados 

ambientes “buscando subsidiar a prática com a utilização de estratégias metodológicas, como 

ações de mediação no processo de ensino e aprendizagem incluindo o gerenciamento de 

projetos” (MODESTO e PEREIRA, 2021, p. 380). Afim de que possamos ter futuramente 

indivíduos mais sábios, críticos e conscientes de suas ações, pois é através da educação, que os 

indivíduos adquirem os saberes necessários para sua formação.   

Em síntese, como bem definem Modesto e Pereira (2021, p. 390): “Na educação não 

formal são utilizadas algumas metodologias de ensino, que são trabalhadas em grupos pois é 

valorizado a interação pessoal e o aprendizado através de trocas de conhecimentos partindo 

também do pressuposto cultural do indivíduo”. Porém, é um desafio para a comunidade, pois 

para exercer essa prática educativa, é necessário aplicar mecanismos, objetivos que alcancem 

as necessidades existentes para público alvo, atendendo as mudanças estruturais, cultural e 

comportamental da sociedade atual.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do exposto, é perceptível o quanto é importante a presença do pedagogo em 

espaços extraescolares. Pois esses profissionais são aptos a proporcionarem experiências 

significativas de ensino, como também, promover propostas atrativas que cativem o interesse 

dos envolvidos por meio de oficinas educativas, reforço escolar, orientações, dentre outros.  

Ademais, a mediação do pedagogo possibilita uma maior possibilidade de termos 

futuros indivíduos e profissionais críticos, conscientes de suas atitudes em meio a sociedade na 

qual estamos inseridos. Nessa perspectiva, faz-se necessário a análise dos resultados para que 

possamos ter uma ideia mais clara de como funciona o trabalho do pedagogo em um ambiente 

não formal, o CRAS. No qual o profissional visa atender as necessidades e dificuldades dos 

indivíduos por meio de atividades e/ou oficinas diversificadas como: música, artesanato, 

esporte, capoeira, além de reforço escolar e orientação social.  

Por fim, compreendemos que a educação, seja ela formal ou não, tem sua devida 

importância por estabelecer fortes objetivos que tornam possíveis os vários tipos de saberes e 

de conhecimentos tão essenciais para a construção dos indivíduos, que além de proporcionar 

uma formação pessoal, proporciona, também, uma formação cidadã que os tornam capazes de 



 

 

ter consciência dos seus direitos e deveres.  
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RESUMO 

 
O objetivo geral desta pesquisa é apresentar os desafios e estratégias de planejamento nas aulas do ensino 

médio, face às adequações no ensino resultantes da pandemia por Covid-19. É fruto da disciplina de 

Orientação e Estágio Supervisionado II, do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (DLV/UERN), onde buscou-se uma aproximação dos professores da 

rede básica de ensino a fim de dar voz a suas vivências frente à nova realidade de ensino. O processo 

metodológico se desenvolveu por meio da análise de questionários aplicados de forma online a três 

professores do ensino médio do estado do Rio Grande do Norte, onde foram observados relatos de 

dificuldade em planejar aulas que atendessem a nova realidade imposta pelo ensino remoto, bem como 

os impactos gerados pela pandemia na educação, e outras questões relevantes ao conhecimento e busca 

de aprimoramento do ensino. Foram utilizados autores como Godoy (2009) e Menegolla e Santanna 

(1991) sobre o processo de planejamento, Travaglia (2009) e Cândido (2004) sobre o ensino de 

gramática e literatura, Santos e Vieira (2014) sobre o ensino híbrido, dentre outros para aprofundamento 

dos conceitos debatidos na análise. 

 

Palavras-chave: Planejamento; Ensino médio; Educação; Pandemia; Desafios; Estratégias. 

 

1 EXPOSIÇÕES INICIAIS 

 

A pandemia da COVID-19 ocasionou diversos impactos em variados setores sociais, 

sendo um deles refletido na educação e, consequentemente, na adequação do modelo de ensino 

para o remoto, acarretando mudanças no planejamento de ensino, a fim de torná-lo eficiente 

face à nova realidade. Professores de todas as áreas da educação se viram diante de um novo 

desafio, além de todos os já presentes na missão de tornar possível o conhecimento: adequar 

suas aulas e torná-las atrativas e acessíveis a alunos de diferentes realidades sociais e 

econômicas. Frente a um cenário incerto e preocupante de pandemia, pode-se acrescentar essa 

questão a problemas como: 1) quantidade limitada de alunos com acesso à internet ou 

equipamentos eletrônicos (computador, celular, tablet); 2) espaços inapropriados para 
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participação das aulas remotas; 3) baixa socialização, dentre outros aspectos que culminam para 

o agravamento da situação.  

Pensando nessa realidade, bem como a vivência proporcionada pela disciplina de 

estágio em língua portuguesa pelo Departamento de Letras Vernáculas da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte no campus de Pau dos Ferros, pensou-se em conhecer a 

realidade de professores da educação básica, com ênfase na atuação no ensino médio, frente a 

uma das tarefas mais importantes para uma boa efetivação de aulas, o planejamento, levando 

em consideração aspectos como as mudanças ocorridas, as dificuldades encontradas, a 

preparação de adequação ao modelo remoto/híbrido, e o planejamento das aulas de gramática e 

literatura. A escolha justifica-se pela necessidade de se conhecer cada vez melhor a realidade 

das escolas face ao contexto pandêmico de ensino, principalmente as públicas, diante dos novos 

desafios e acontecimentos que afetam diretamente o desenvolvimento de alunos e professores, 

tendo em vista o fortalecimento e apresentação de meios que possibilitem melhorias na 

educação nacional. 

Diante disso, nosso trabalho tem por objetivo geral apresentar os desafios e estratégias 

de planejamento nas aulas do ensino médio, face às adequações no ensino resultantes da 

pandemia por Covid-19. E por objetivos específicos: i) relatar a preparação e expectativas de 

aplicação do ensino híbrido; ii) expor as adaptações no planejamento das aulas de gramática e 

literatura e iii) descrever os impactos gerados nos professores e alunos na educação no “novo 

normal”.  

Esta pesquisa possui caráter descritivo, por meio do método indutivo e abordagem 

quantitativa de análise, onde serão entrevistados, por meio de questionário online, três 

professores de escolas públicas da rede básica do Rio Grande do Norte, atuantes no ensino 

médio, com questões sobre suas realidades educacionais e planejamento das aulas. Dessa forma, 

apresentaremos dados e estatísticas dessa nova realidade de ensino. Para fundamentação 

teórica, utilizaremos autores tais como: Menegolla e Santanna (1991), Godoy (2009), Oliveira 

(2010), Silva, Nunes e Pereira (2020), Travaglia (2009), Cândido (2004), Rezende (2013), 

Moran (2015), Tanzi e Trevisani (2015), Bacich, Tanzi e Trevisani (2015). 

A seguir, serão encontrados os tópicos que se apresentam na seguinte ordem: 2.1) 

Planejamento e ensino: delineamentos teóricos; 2.2) Ensino de gramática e literatura: 

explanações importantes; 2.3) Ensino remoto e híbrido: uma nova realidade; 3) Analisando a 

realidade: o “novo normal” na educação; 4) Exposições finais. 

 

 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Planejamento e ensino: delineamentos teóricos 

 

Entendemos que em todo o desenvolvimento da vida, nos estruturamos em 

planejamentos, sejam eles de caráter científico ou cotidiano, definidos como “uma exigência 

do ser humano; é um ato de pensar sobre um possível e viável fazer” (MENEGOLLA; 

SANTANNA, 1991, p. 17), que, segundo as autoras, quando afunilado para o âmbito científico, 

se divide em 4 processos altamente relevantes: 1) processo de prever necessidades, que está 

relacionado à observação e reflexão para concretização de algo ou solução de problemas; 2) 

racionalização dos meios e dos recursos humanos e materiais, ligado aos mecanismos usados 

para a realização do plano através de objetivos claros; 3) alcance de objetivos em prazos e 

etapas definidas, que concerne a parte de elaboração de objetivos para nortear o prática dentro 

de etapas e prazos condizentes a realidade em questão; e 4) conhecimento e avaliação científica 

da situação original, referente a importância de se submeter os planejamentos a avaliações 

atentas e criteriosas. Dessa forma, as autoras explicam que: “Planejamento, portanto, é pensar 

sobre aquilo que existe, sobre o que se quer alcançar, com que meio se pretende agir, e como 

avaliar o que se pretende atingir” (MENEGOLLA, SANTANNA, 1991, p. 21). 

Nesse mesmo entendimento, pensa-se acerca da prática de planejamento nas escolas 

como ferramenta para melhor se suceder as aulas de forma dinâmica, preparada e eficiente, 

onde se coloca a elaboração do plano de ensino e aprendizagem e do plano de aula, documentos 

referentes ao planejamento mais afunilado das atividades trabalhadas em sala de aula, como 

pertencentes à dimensão ‘micro’ (GODOY, 2009), ou seja, que não se equivalem, em termos 

de abrangência, ao projeto político pedagógico ou a proposta pedagógica de uma escola, mas 

advém deles à medida em que se torna norteado pelos objetivos macro e direcionado pelas 

propostas a serem trabalhadas. Ainda assim, há uma clara diferenciação entre esses dois 

primeiros termos, definida por Godoy (2009, p. 58) como:  

 

Plano de ensino e aprendizagem: trata-se de um documento elaborado para 

cada uma das disciplinas que compõem o currículo de um curso, no qual 

deve prever a organização sequencial da ação do professor em vista da 

aprendizagem do aluno e do cumprimento do Projeto político pedagógico e da 

Proposta pedagógica do curso.  

Plano de Aula: trata-se de um documento no qual faz-se a previsão de 

conteúdos e atividades que deverão ser trabalhadas em sala de aula ou 

em um conjunto de aulas. É, de certa forma, um desdobramento do Plano de 

Ensino de Aprendizagem. (grifo nosso). 



 

 

Assim, entende-se que o plano de aula se refere aos conteúdos explicitados de forma 

específica e em detalhes bem divididos sobre o que aplicar em aula, e que este se ancora às 

colocações postas no plano de ensino e aprendizagem.  A autora expõe que estes documentos 

seguem estruturas específicas e que devem ir além dos padrões já estabelecidos, tentando se 

adequar às realidades de cada turma/curso e partindo dos desejos visados, para se montar a 

estrutura conhecida: objetivos > conteúdo > metodologia. Os objetivos concernem a uma 

orientação estabelecida acerca dos conteúdos que se deseja que sejam aprendidos pelos alunos, 

se dividindo em gerais e específicos, onde, segundo Godoy (2009), os gerais são melhor 

direcionadores do planos de ensino e aprendizagem, a medida em que “estabelecem princípios 

e diretrizes para orientar o trabalho escolar” (GODOY, 2009, p. 62) e os específicos melhor 

definidores dos planos de aula, uma vez que “são expressos pelas expectativas do docente sobre 

o que deseja obter dos alunos no decorrer do processo de ensino.” (GODOY, 2009, p. 62). É 

importante salientar que ambos os documentos podem apresentar objetivos gerais e específicos 

em sua composição, esta distinção se justifica pela necessidade de melhor definir a composição 

de cada documento.  

Os conteúdos são definidos de acordo com o que se deseja obter com os objetivos, sendo 

expressos por Godoy (2009, p. 70) quatro tipos diferentes: 1) factuais, relacionados ao 

conhecimento de fatos importantes aos aspectos humanos no geral; 2) conceituais, ligados a 

apreensão das significações distintas; 3) procedimentais, onde se define as etapas e 

procedimentos para se chegar a uma determinada ação ou conclusão; 4) atitudinais, que são 

usados para definir e explicar atitudes necessárias ao desenvolvimento de algo.  

Já a metodologia, como explica Godoy (2009), muitas vezes pode ser confundida como 

prática de ensino, sendo que ambas se diferenciam de forma bastante substancial. A prática de 

ensino diz respeito à atuação docente de forma geral em todos os seus direcionamentos, já a 

metodologia de ensino fornece procedimentos detalhados sobre como melhor se efetivar o 

trabalho docente com seus alunos, utilizando de recursos de ensino específicos para o que está 

pretendido. Dessa forma, a autora destaca seis componentes metodológicos da seção de 

planejamento, sendo eles: os métodos, as técnicas, os recursos, a organização, a execução e a 

avaliação. Onde a autora conclui afirmando que:  

 

Não se deve olhar para o planejamento como uma camisa de força, mas como 

um processo que se faz e refaz dinamicamente na prática, e que ajuda o 

professor a evitar desperdício de tempo e possíveis equívocos do decorrer do 

processo de ensinar e aprender (GODOY, 2009, p. 73). 

 



 

 

Assim, entende-se que a prática de planejar é essencial para que se possa ter uma melhor 

organização da atuação do professor em sala de aula, bem como o estudo e análise do 

desenvolvimento da turma nos conteúdos preparados, por meio do comprimento (ou não) dos 

objetivos estabelecidos. Planejar é, assim, tornar possível uma realidade que ainda não foi 

vivida por meio da observação e estabelecimento de perspectivas.  

 

2.2 Ensino de gramática e literatura: explanações importantes 

 

Sabe-se que o ensino de gramática e literatura nas escolas é um assunto bastante 

debatido entre pesquisadores e professores da área com o intuito de aperfeiçoar a tornar as aulas 

de língua portuguesa, em um contexto geral, cada vez mais atrativas e eficientes. A gramática, 

desde muito tempo, é considerada como uma espécie de tabu entre os estudantes, por se tratar 

de um conteúdo ensinado, muitas vezes, de forma descontextualizada e abstrata. Proposto a 

debater melhor acerca dessa questão, Oliveira (2010) explica que o termo gramática tem 

natureza polissêmica, onde se pode ser considerado em três perspectivas: 1) livro de normas-

padrão de uma língua, 2) mecanismo cognitivo inerente ao ser humano por sua capacidade de 

expressar-se por meio de linguagens, e 3) disciplina das aulas de língua portuguesa. Dessa 

forma, torna-se necessário entender que não há apenas uma forma de se ensinar gramática, e 

que é necessário mostrar aos alunos a importância de aprendê-la considerando as 

especificidades das situações de comunicação formais da interação humana. Travaglia (2009) 

já expressa que os motivos dessa consideração errônea de relacionar a gramática estritamente à 

norma culta, partem de considerações estéticas, elitistas/aristocráticas, políticas, 

comunicacionais e históricas. Assim, podemos compreender que há todo um aparato que 

antecede essas questões conceptivas de gramática na forma de padrão limitado de uma 

sociedade privilegiada, quando na verdade, deve ser estendida a todos.  E sendo nesse sentido, 

Silva, Nunes e Pereira (2020, p. 1731) explicam que: 

 

o ensino está voltado apenas para a gramática normativa, a fim de avaliar as 

formas “corretas” e “boas” de como usar a língua de um ponto de vista 

inteiramente prescritivo, sem levar em consideração as dificuldades que os 

alunos têm no emprego que fazem da linguagem em diferentes ocasiões no 

processo de interação verbal. Além, claro, de se cumprir um programa 

previamente estabelecido. 

 

Entendemos, pois, a necessidade que parte de aperfeiçoar o ensino de gramática, a fim 

de torná-lo sempre abrangente e contextualizado. No que concerne ao ensino de literatura, 



 

 

destaca-se o cuidado para que não seja trabalhada uma literatura historicista e também 

descontextualizada, onde os alunos não compreendem a importância de seu conhecimento para 

sua vida escolar e social. Nesse sentido, Rezende (2013, p. 102) expressa que o uso da literatura 

em sala de aula seguindo uma estrutura e seguimento típicos e que não se mostram eficazes, 

tendo em vista que se torna uma apreensão altamente limitada: 

 

Assim, à pergunta sobre o objeto do ensino de literatura, pode-se responder 

que se pretende ensinar algo sobre movimentos estéticos e estilos de época, 

seguindo-se uma determinada linha do tempo, dar informação sobre grandes 

obras e suas características numa pretensa relação entre texto e contexto. 

 

Entendemos, pois, que é necessário buscar um ensino de literatura que coloque em cena 

saberes culturais, sociais, e éticos à luz de obras que ensinam e fazem conhecer toda a história 

da língua e da sociedade no período em vigor, de uma forma interdisciplinar e visando a 

valorização do processo de leitura. É sobre isso que Cândido já defende que a literatura se 

resume às mais variadas manifestações do ser humano, pois não há quem passe todo seu tempo 

sem se entregar em algum momento ao mundo das imaginações, onde as expressões do mundo 

ficcional de cada indivíduo e cada sociedade fazem parte do processo de humanização, e que, 

por isso, ela deve ser de acesso a todos. O autor expõe ainda que “a função da literatura está 

ligada à complexidade da sua natureza, que explica inclusive o papel contraditório mas 

humanizador (talvez humanizador porque contraditório)” (CÂNDIDO, 2004, p. 176) quando 

explica a importância da literatura às pessoas, mesmo sendo complexa em todas as suas obras 

e períodos.  

 

2.3 Ensino remoto e híbrido: uma nova realidade 

 

O termo híbrido advém de “mesclar/misturar” algo que envolva duas ou mais situações 

e/ou objetos. Assim, Moran (2015) aborda que na educação não é diferente. Há uma 

combinação de metodologias, atividades, espaços, tempos, bem como de pessoas que estão 

interligadas a essa combinação. 

Nesse sentido, esse modelo de ensino tem como principal característica a interação dos 

seres humanos com os recursos tecnológicos, de modo que a forma de “fazer” educação não se 

limita à sala de aula tradicional, mas pode ser adaptada a diversos ambientes de maneiras 

diferentes, funcionando assim como uma inovação sustentada que tem em vista as necessidades 

dos discentes e da instituição escolar. Além disso, Moran (2015, p. 26) destaca que, 



 

 

A educação é Híbrida também porque acontece no contexto de uma sociedade 

imperfeita, contraditória em suas políticas e em seus modelos, entre os ideais 

afirmados e as práticas efetuadas; muitas das competências sócio-emocionais 

e valores apregoados não são coerentes com o comportamento cotidiano de 

uma parte dos gestores, docentes, alunos e famílias. 

 

Portanto, o contexto no qual a educação está inserida viabiliza esse caráter híbrido, 

mesclando a educação informal com a educação formal além de possibilitar aos docentes e 

discentes ensinar e aprender de maneiras diversificadas e personalizadas, em espaços variados 

e a qualquer momento.  

Atualmente é comum vermos como os computadores, smartphones, tablets entre outros, 

estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, auxiliando no acesso rápido a informações, 

bem como nos compartilhamentos das mesmas, na comunicação e, consequentemente, nas 

nossas relações humanas. Na educação ocorre o mesmo. Segundo Santos e Vieira (2014), essas 

ferramentas estarão mais presentes no contexto educacional do que lousas e apostilas, de modo 

que até 2030, o ensino venha a ser personalizado a partir do interesse de cada aluno, tornando 

as aulas on-line mais importantes e criativas do que as presenciais. 

Entretanto, sabemos que apenas distribuir dispositivos para docentes e discentes, 

visando facilitar o acesso a pesquisas na web e as aulas online não é suficiente. Para o ensino 

híbrido atrelado a tecnologia ser incorporado, é necessário algumas metodologias e propósitos 

claros para aperfeiçoar o ensino. Nesse sentido, o planejamento no modelo híbrido deve estar 

pautado em como “aprender a aprender”, “aprender a fazer", "aprender a ser” e o “aprender a 

conviver” como propõe Delores e colaboradores (1996), tendo como pilar uma autonomia 

gradativa dos discentes. Além disso, as instituições educacionais podem escolher modelos 

híbridos que não danifiquem sua identidade nem implique abrir mão das formas de ensino que 

ainda funcionam para sua realidade. Assim, Silva e Camargo (2015, p. 176) apontam que: 

 

Inserir as novas tecnologias nas escolas exige, portanto, planejamento 

estratégico. Repensar os espaços de aprendizagem, a formação dos 

professores e as formas de produzir e transmitir conhecimentos são apenas 

alguns aspectos da organização escolar que deverão ser ajustadas para 

possibilitar novas experiências aos alunos. 

 

Dessa forma, esse processo de transição para o ensino híbrido exige das instituições um 

investimento na formação tecnológica de professores, de equipes, além da adequação na 

infraestrutura para receber essas novas perspectivas de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, 

as instituições podem optar por modelos sustentados, que promoverão uma mudança sem 

grandes prejuízos e abalos; ou podem escolher modelos disruptivos, estes sendo mais 



 

 

adequados para as instituições que podem “ousar”, que podem possibilitar, por exemplo, a 

criação de projetos experimentais. Ambos, serão indispensáveis na corrida para descobrir 

caminhos inovadores. 

  

3. ANALISANDO A REALIDADE: O “NOVO NORMAL” NA EDUCAÇÃO 

 

Foram entrevistados três professores da rede básica de educação, atuantes no ensino 

médio, de diferentes escolas do interior do Rio Grande Norte, a fim de coletar dados a respeito 

das mudanças no planejamento de conteúdos de língua portuguesa, sobretudo gramática e 

literatura, diante da nova realidade decorrente da pandemia por COVID-19, que fez valer uma 

nova modalidade de ensino, o remoto, com abertura para uma possível retomada, inicialmente 

de forma híbrida. A coleta foi feita via comunicação online, por meio de um questionário a ser 

respondido pelos docentes e autorizado por eles para elaboração dessa pesquisa. Abordamos, 

então, as seguintes questões: 1) dificuldades no ato de planejar e executar aulas na modalidade 

remota; 2) impactos gerados pelo ensino remoto; 3) eficácia e preparação dos docentes para o 

ensino híbrido; 4) planejamento das aulas de gramática no ensino remoto; 5) planejamento das 

aulas de literatura no ensino remoto. Diante das respostas obtidas, apresentaremos dados e 

informações que acreditamos serem relevantes para análise da então realidade de ensino no 

interior do Rio Grande do Norte, e que possam vir a servir de aparato para sugestões e soluções 

de melhorias na educação como um todo. 

 

Gráfico 01 

Fonte: elaborados pelas autoras com base no questionário 

 



 

 

Sobre as dificuldades no planejamento das aulas diante do ensino remoto, destacou-se, 

de forma majoritária, as dificuldades relacionadas ao planejamento diante do novo cenário que 

equivale ao ensino remoto. Esse fator nos chama a atenção para os quatro processos que 

Menegolla e Santanna (1991) explanaram sobre o planejamento e sua importância e divisão, 

tendo em vista sua relevância para o bom êxito no ensino. Essa afirmação nos leva ao 

detalhamento dessas dificuldades, que mostram de forma mais ampla os procedimentos de 

planejamento durante o ensino remoto, como podemos ver abaixo:  

 

Gráfico 02 

Fonte: elaborado pelas autoras com base no questionário 

 

A respeito das dificuldades elencadas pelos professores, nota-se dados de bastante 

relevância. Sobre a primeira questão sugerida aos professores, o principal fator destacado foi a 

preocupação em planejar conteúdos e atividades que pudessem ser adaptados à realidade de 

cada aluno à distância, tendo em vista que muitos não possuem um ambiente propício em casa 

para o ensino, ou não contam com equipamentos digitais que os permitam acompanhar as aulas 

online. Outra questão abordada pela maioria dos professores entrevistados, foi a dificuldade de 

inserir, no planejamento, as ferramentas digitais como única maneira de efetivar as aulas, tendo 

em vista sua complexidade e pouca formação dos docentes para o trabalho remoto. Sendo assim, 

percebemos que houve uma grande preocupação e empenho dos professores em preparar aulas 

remotas com a mesma eficácia das presenciais, embora tenham apresentado muitas dificuldades 

nesse processo de planejamento. A seguir, se sucede a análise dos impactos sofridos pelo ensino 

remoto, como podemos perceber no gráfico: 

 



 

 

Gráfico 03 

Fonte: elaborado pelas autoras com base no questionário 

 

A respeito dos impactos sofridos na educação pelo ensino remoto, destacou-se, de forma 

principal, a falta de empenho dos alunos em participar das aulas online e realizar as atividades 

assiduamente, onde um dos professores acrescenta o fato da mudança de rotina como 

desestimulante nessa questão. Outra questão elencada por maioria dos professores foi a 

desigualdade social existente entre os alunos e que se tornou ainda mais visível nesse período. 

Vale destacar também o apontamento de que a falta de contato presencial foi intensificada 

devido às mudanças sofridas no ensino e na sociedade como um todo.  

O contexto pandêmico enfrentado desde 2020 acabou “obrigando” as instituições 

educacionais e docentes a adotarem o modelo de aulas remotas. A adesão "às pressas” das aulas 

on-line acarretou questionamentos, dificuldades e impossibilidades. Assim, elencamos as 

respostas obtidas a partir de um questionário onde buscamos, inicialmente, indagar os docentes 

sobre a preparação dos mesmos diante das aulas remotas e a eficácia do ensino híbrido. Para 

uma melhor visualização, as respostas estão organizadas em tabelas e os docentes foram 

codificados como ‘professor A, B e C’, tendo em vista preservar a identidade dos entrevistados. 

A questão suscitada dizia respeito a preparação para uma retomada das atividades no modelo 

de ensino híbrido, em que se apresentaram as seguintes respostas:  

 

Tabela 1 

PROFESSOR ENSINO HÍBRO: PREPARAÇÃO E EFICÁCIA  

 

PROFESSOR A 

“A aprendizagem deixa muito a desejar e o modelo híbrido não seria eficaz, 

porque as escolas como também os professores não estão preparados para essa 

modalidade de ensino”. 



 

 

 

 

 

PROFESSOR B 

“Eficiente não, mas é de suma importância que essas aulas de modelo híbrido 

aconteçam, pelo motivo do distanciamento social ser indispensável, até que 

tudo se normalize. Não, é necessária a realização de cursos de capacitação e 

treinamento para que os professores se adequem as novas tecnologias e 

plataformas, e também haja a inclusão de todos os alunos de forma igualitária 

a terem acesso aos meios digitais”. 

 

 

 

PROFESSOR C 

“Sem dúvidas, não! Passamos pouco mais de um ano e os professores do estado 

do RN nunca tiveram uma formação para a utilização de novas tecnologias, 

os professores estão se adaptando em meio às dificuldades, porém, o professor 

deveria ter um melhor suporte. A internet das escolas não é suficiente para 

suportar vídeos de Internet, muito menos para ter aula “ao vivo” para o 

modelo híbrido”. 
Fonte: Elaborado pelas autoras com base no questionário 

 

Assim, quando indagamos aos professores sobre a eficácia do modelo de ensino híbrido, 

visando a tecnologia como uma aliada na aprendizagem, eles elencaram que, de um modo geral, 

esse modelo de ensino não é eficaz, principalmente porque “deixa muito a desejar” no que tange 

a aprendizagem dos alunos, uma vez que dificulta em muitos aspectos do processo do ensino e 

da aprendizagem.  

No entanto, um dos professores entrevistados destacou a importância desse modelo até 

que tudo se normalize, isso porque o “distanciamento social é indispensável” diante do contexto 

de pandemia em que estamos situados, de modo que o modelo de aulas remotas favorece não 

só o distanciamento, como também a não paralisação das aulas. 

No que diz respeito à preparação tecnológica diante dessa nova realidade de ensino, 

percebemos cem por cento dos docentes questionados se dizem despreparados, sendo 

necessário cursos que capacitem os mesmos para esse novo modelo, visando a adequação dos 

docentes às tecnologias e plataformas vigentes. A falta de capacitação implica diretamente na 

ineficácia do modelo híbrido, uma vez que, segundo Lima e Moura (2015, p. 91) “o mundo 

moderno requer um docente que promova discussões nas aulas, que estimule o protagonismo 

dos alunos e seja o mediador de crianças e jovens, os quais ensinem a si mesmos e uns aos 

outros”. 

Nesse sentido, é importante que, primeiramente, o docente esteja devidamente 

capacitado para, então, poder inovar em suas aulas, motivando e inspirando o protagonismo dos 

discentes através do encantador mundo das ferramentas tecnológicas. Outro ponto elencado 

sobre a despreparação mesmo após pouco mais de um ano fazendo uso das ferramentas digitais, 

é que os professores estão se adaptando em meio às dificuldades, justamente pela falta dessa 

formação para utilização das novas tecnologias. Além disso, a internet das escolas não é 

apropriada para reproduzir vídeos do YouTube, tampouco transmitir “aulas ao vivo” para o 



 

 

modelo híbrido. Foi destacado também que é necessário que os alunos tenham, de forma 

igualitária, acesso aos meios digitais. 

O planejamento das aulas de gramática, segundo os professores, também sofreu 

mudanças consideráveis na adaptação com as ferramentas digitais, onde é possível notar a 

preocupação dos docentes em propor atividades que possam ser realizadas de casa, 

contextualizadas com a própria realidade dos alunos, como é possível observar na tabela abaixo.  

 

Tabela 02  

PROFESSOR CONTEÚDOS DO PLANEJAMENTO DAS AULAS DE GRAMÁTICA 

 

 

 

PROFESSOR A 

“Foram preparadas aulas que pudessem tratar da gramática de forma a apresentar 

as regras de acordo com as situações sociocomunicativas, e planejadas atividades 

para que chamassem as atenções dos alunos sobre a fala e escrita, trazendo como 

exemplo o próprio uso nas redes sociais, e principalmente a escrita que é 

bastante utilizada, e de qualquer maneira, no entanto, prepará-los e mostrar a 

importância desse uso e sua adequação da norma-padrão é imprescindível.” 

 

 

 

 

PROFESSOR B 

“No início das atividades remotas, não tinham aulas online, apenas o envio de 

atividade, por isso, a maioria das atividades tinham conteúdos como: 

interpretação textual, dissertação, criação de diários para acompanhar um 

pouco da vida dos meus alunos na situação pandêmica entre outras atividades 

que abordassem temas gerais e atuais. A partir do momento em que começamos 

as aulas pela plataforma do MEET, aí sim, deu pra introduzir assuntos de 

gramática, mesmo assim, assuntos de gramática mais simples e assuntos que já 

tinham sido explicados em momentos presenciais.” 

 

 

 

PROFESSOR C 

Com muita dificuldade, tentamos colocar em prática esse estudo para que o aluno 

adquirisse a aprendizagem nos moldes da ortografia vigente de acordo com a 

situação que estamos vivenciando nessa pandemia, houve a mudança através dos 

meios tecnológicos, utilizados na comunicação das aulas remotas, como o celular 

(aplicativo whatsapp), o computador, a impressora, videos, imagens e 

impressão das atividades devolutivas. Diferente da aula tradicional nas escolas 

com a participação presencial do aluno. 
Fonte: elaborado pelas autoras com base no questionário 

 

É importante retomar, pois, os conceitos de Travaglia (2009) sobre a elitização que se 

instaurou a respeito do conhecimento dos conteúdos gramaticais, que leva a uma concepção 

errônea acerca do desenvolvimento das aulas de gramática, correndo o risco de serem levadas 

a um viés de descontextualização, em que os alunos acabam não sabendo o porquê de estudá-

la. Analisando os posicionamentos dos professores, observamos os esforços em planejar aulas 

de gramática que pudessem ser eficientes ao aprendizado, tendo em vista o novo desafio do 

ensino remoto, que se soma a todos os demais desafios de tornar as aulas de gramática 

contextualizadas e dinâmicas que melhor guiem a construção dos conhecimentos. 

Já com relação ao planejamento das aulas de literatura, observou-se que o planejamento 

das aulas foi alterado, em partes, com o acréscimo dos meios digitais como ferramenta extra 



 

 

para obtenção de conhecimentos literários, como podemos ver na tabela abaixo. Também 

utilizaremos as codificações ‘professor A, B e C’ para preservar a identidade dos entrevistados. 

 

Tabela 03 

PROFESSOR CONTEÚDOS DO PLANEJAMENTO DAS AULAS DE LITERATURA 

 

PROFESSOR A 

“Foram desenvolvidas atividades que abarcassem diversas expressões literárias, 

e utilizadas para isso vários movimentos e estilos, e mostrar aos alunos da 

importância da literatura brasileira, e para isso foi enviados como forma de 

incentivá-los e conhecê-las através das obras em PDF, vídeos, adaptações das 

obras em (HQ), histórias em quadrinhos filmes, documentários e canções 

todas enviadas por meio do whatsapp, além das aulas no google meet para a 

discursão e interação sobre as obras e seus autores.” 

  

PROFESSOR B 

“Usamos algumas obras literárias apenas para indicações de leituras para os 

alunos e em uma aula foi discutido sobre o resumo do livro “A gripe espanhola” 

comparando aos dias atuais.” 

  

 

 

PROFESSOR C 

“Eu acrescentei alguns vídeos e quase não mudei o planejamento de 

literatura, dei sequência nas aulas remotas utilizando os mecanismos da 

tecnologia porque a internet permitiu uma interação da classe com os desafios 

educacionais mediante o processo de aulas on-line. A aprendizagem era diferente, 

uma vez que a pandemia não permitia o encontro presencial entre o aluno e o 

professor. 
Fonte: elaborado pelas autoras com base no questionário 

 

No que concerne ao ensino de literatura, e diante das respostas obtidas, destaca-se o 

pressuposto teórico acerca do cuidado para que esta não seja trabalhada de forma historicista e 

também descontextualizada, onde os alunos não compreendem a importância da obtenção de  

conhecimento sobre literatura para a formação da sua vida escolar e social. Em diálogo com o 

posicionamento de Cândido (2004), entendemos a importância substancial do ensino de 

literatura também nesse período pandêmico, tendo como principal fator a humanização 

proporcionada pela literatura nos mais diversos contextos sociais, culturais e históricos.  

Os desafios nesse novo modelo de ensino ainda são muitos e bem acentuados. Isso 

porque, como foi destacado pelo ‘professor A’, “as escolas como também os professores não 

estão preparados para esse novo modelo de ensino”.  O despreparo tanto em formação para 

utilização das novas ferramentas digitais como em recursos tecnológicos acaba sendo uma das 

principais causas para inviabilização de uma aprendizagem eficaz. Além disso,  o planejamento 

e execução das aulas sofreu grande impacto uma vez que os conteúdos tiveram que ser 

adaptados a esse novo modelo que, de certa forma, tem uma carga horária bem mais reduzida 

que as aulas tradicionais. Assim, a implementação desse modelo não só causou novos desafios, 

mas evidenciou os “velhos” problemas na educação brasileira, aumentando cada vez mais o 

abismo nos níveis de ensino, as desigualdades, o desinteresse e abandono escolar. Isso porque, 



 

 

de um modo geral, não foi criado nenhum plano de conectividade digital que visasse uma 

educação de qualidade para todos. A soma desses desafios abre espaço para uma transformação 

e um investimento pontuado na educação, uma vez que o modelo híbrido, se implantado de 

maneira correta, é um caminho inovador.  

 

4 EXPOSIÇÕES FINAIS 

 

É perceptível que o cenário pandêmico afetou de maneira considerável a forma como a 

sociedade se mobiliza, implicando prejuízos em basicamente todos os setores em que essa 

sociedade se constitui. Tivemos que nos reinventar para nos adaptar a esse “novo normal" e a 

vida “não parasse”. Obviamente, isso se aplica significamente ao modo de fazer educação, às 

instituições educacionais, à maneira de compartilhar e adquirir conhecimento na interação 

professor-aluno.  

Assim, os gestores institucionais juntamente com os professores tiveram que 

ressignificar seus métodos de ensino e adaptar ao modelo de aulas remotas/híbridas, afetando 

diretamente no planejamento de como seriam ministradas essas aulas sem que a aprendizagem 

dos alunos fosse muito afetada. Nesse sentido, realizamos questionamentos a professores de 

Ensino Médio, haja vista compreender as dificuldades enfrentadas por eles no ato de planejar, 

bem como as estratégias atreladas a utilização das novas tecnologias como auxílio nas aulas 

online.  

Nesse sentido, observamos que apesar da importância das aulas online nesse contexto 

de distanciamento social, o modelo híbrido ainda apresenta muitas lacunas no que diz respeito 

ao processo de ensino e aprendizagem, uma vez que a maioria dos indivíduos envolvidos nesse 

processo não possuem um ambiente adequado, nem dispositivos eletrônicos para as aulas 

remotas. Além disso, os professores não possuem capacitação necessária para a eficácia do 

modelo híbrido, apresentando assim diversas dificuldades com a utilização de ferramentas 

digitais. Outros pontos que valem ser elencados, é a falta de participação dos discentes nas aulas 

presenciais, assim como a escassez de uma internet adequada nas escolas para transmissão das 

aulas, fazendo com que mesmo com as adaptações no planejamento, esse modelo de ensino 

ainda deixa muito “a desejar”. 

Assim, destacamos a importância e a necessidade de cursos de capacitação para os 

professores, tendo em vista desenvolver a capacidade dos mesmos em relação ao uso da 

tecnologia e suas ferramentas, além de promover o entendimento como de fato o ensino híbrido 

deve funcionar adequado a cada realidade; o melhoramento nos provedores de internet nas 



 

 

instituições educacionais, além de uma divisão igualitária na distribuição de dispositivos 

eletrônicos para os discentes. Se preenchidas essas lacunas, a implementação da educação 

híbrida pode ser uma aliada no desenvolvimento da autonomia dos alunos, atrelado a 

criatividade e inovação cada vez mais presente na sociedade em que vivemos. 
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RESUMO 

 
Sabe-se que a pandemia da Covid-19 tornou urgente que instituições de ensino do mundo inteiro 

adotassem a modalidade remota de forma emergencial, no início de 2020. Assim, os educadores 

passaram a se reinventar todos os dias para darem continuidade às aulas. O período fatigante, pôde ser 

visto como benéfico em relação à ampliação do uso das tecnologias digitais que, em outros tempos, 

eram praticamente inutilizadas. Porém, ainda é preciso analisar com calma se mesmo com tantas 

ferramentas disponíveis o processo de ensino-aprendizagem ocorreu devidamente. Dessa forma, este 

artigo pretende refletir sob a visão dos próprios professores se as metodologias adotadas pelos mesmos 

foram suficientes para aproximar os alunos deste novo formato. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa aplicada a três (3) professores de Língua Portuguesa do Ensino Médio das cidades de Pau 

dos Ferros e Rafael Fernandes, Rio Grande do Norte. Os dados foram colhidos através de um 

questionário online, composto por 5 questões subjetivas que foram analisadas com base na técnica do 

Discurso do Sujeito Coletivo. Ao fim desta pesquisa, conclui-se que os desafios são diversos para que o 

ensino remoto funcione, mas, apesar de tudo, os professores estão lutando para que tudo ocorra da 

melhor possível.  

 

Palavras-chave: Pandemia; Tecnologias; Metodologias; Ensino-aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Devido às medidas de saúde e ao distanciamento social provenientes da pandemia 

causada pelo novo corona vírus (covid-19), doença infecciosa causada pelo vírus sars cov-2, 

inúmeras mudanças ocorreram na vida dos seres humanos do mundo todo. Um dos setores mais 

afetados foi a educação. Dessa forma, as instituições de ensino do Brasil inteiro foram forçadas 

a adotar o ensino remoto emergencial para dar continuidade às atividades. As aulas, que antes 

eram executadas inteiramente dentro de uma sala de aula, de forma presencial, passaram a 

acontecer integralmente por meio virtual.  
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As mudanças no âmbito educacional tiveram que ser realizadas rapidamente, de modo 

que, da noite para o dia, os professores tiveram que se reinventar em tempo recorde, adaptando 

conteúdos e levando as aulas presenciais para as mais variadas plataformas digitais, muitos 

deles com preparação superficial para lidar com tanta transformação, ou até mesmo sem 

nenhuma. Para a maioria, um desafio e tanto quando se precisa colocar tudo em prática em tão 

pouco tempo, os educadores se viram diante de uma situação inédita, ao passo que precisaram 

se adaptar com urgência, também tinham que conseguir que os alunos se adaptassem àquela 

nova realidade, tentando trazê-los de qualquer forma para as aulas. Contudo, considerando os 

impactos causados pela pandemia na educação, percebemos que é válido lançar um olhar maior 

para a ocorrência das aulas e analisar esse novo modelo de ensino.   

Objetivamos, portanto, avaliar quais metodologias foram escolhidas para serem 

trabalhadas nesse novo formato, se elas foram estratégicas, bem formuladas e se na prática, 

tiveram a funcionalidade esperada. Esta pesquisa pretende refletir a partir de uma análise da 

opinião coletiva, obtida através da visão dos próprios educadores acerca das metodologias 

adotadas em aulas síncronas e assíncronas, como também, pensar se estão sendo suficientes 

para trazer os alunos ao novo contexto. Nosso aporte teórico conta com as contribuições da 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018), Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (1996), Koch (2013), Lefevre e Teixeira (2000).  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, desenvolvida como atividade prática 

da disciplina de Estágio Supervisionado II e realizada com a contribuição de três (3) professores 

da disciplina de Língua Portuguesa do Ensino Médio, das cidades de Pau dos Ferros e Rafael 

Fernandes, localizadas no interior do Rio Grande do Norte, Brasil.   

Os dados foram coletados por intermédio de um questionário on-line criado pelo Google 

Forms, respondido pelos professores que se disponibilizaram a fazer parte da pesquisa, 

contendo 5 questões subjetivas sobre: desafios do ensino remoto; como a Língua Portuguesa 

estava sendo trabalhada e quais recursos foram utilizados nas aulas síncronas e assíncronas; 

metodologias ativas; eficácia do novo modelo de ensino; e estratégias para aproximar os alunos.  

O trabalho está dividido em: (1) Introdução, onde expõe-se o contexto ao qual a pesquisa  

está inserida, bem como, o tema do trabalho, juntamente com os objetivos; (2) Revisão  

Literária, Análise dos Dados, Implicações e Possíveis Soluções, trazendo um tópico sobre a  

necessidade da inserção de novas práticas no ensino; um segundo tópico refletindo sobre  

mudanças metodológicas para o contexto de pandemia que se instalou; e um terceiro contendo  

a análise dos dados conforme a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC); e (3) Conclusão,  



 

 

confirmando que infelizmente, este novo modelo de ensino enfrentou e ainda enfrentará muitas  

dificuldades, pois existem obstáculos que fogem do poder de resolução do professor. 

 

2 REVISÃO TEÓRICA, ANÁLISE DOS DADOS E IMPLICAÇÕES  

 

2.1 Ensino da Língua Portuguesa no Ensino Médio e a necessidade de novas práticas em 

determinados contextos  

 

Objetiva-se através deste tópico, discutir sobre o que destina-se ao Ensino Médio na  

área da Língua Portuguesa em consonância com os documentos nacionais; além de analisar  

como estava sendo essa prática em contexto pandêmico, que acima de tudo, precisa considerar 

a necessidade de adaptação e a utilização de novos recursos, tendo em vista as respostas de  

educadores dos municípios de Pau dos Ferros e Rafael Fernandes – RN a um questionário de  

cinco (5) perguntas acerca das metodologias utilizadas em aulas síncronas e assíncronas.  

Sabe-se que a etapa final do ensino básico, que é o ensino médio, é destinada uma  

quantidade complexa de funcionalidades e conteúdo que está por responsabilidade não só dos  

professores, mas, excepcionalmente dos alunos, visto que os mesmos precisam ter uma  

bagagem de conhecimentos prévios trazidas das etapas anteriores que serão sequencialmente  

mediadas no ensino médio, considerando que o professor é tutor em sua sala, mas o desejo de  

aprender e levar aquilo para a vida, precisa partir exclusivamente do aluno, pois ele é  

responsável pelo futuro dele mesmo.  

Existe também a responsabilidade do professor em considerar a diversidade de 

contextos sociais que cada indivíduo está inserido, compete também, como descrito na Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC (2018); 

 

[...] ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus 

funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura,  

escuta e produção de textos verbais e multissemióticos, e alargar as referências  

estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e recepção de discursos,  

ampliando as possibilidades de fruição, de construção e produção de  

conhecimentos, de compreensão crítica e intervenção na realidade e de  

participação social dos jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos  

estudos (BRASIL, 2018, p. 498). 

 

A partir disto, é perceptível a quantidade de cobranças destinada à essa fase da educação 

e a importância de adequação de diferentes contextos e efetivas práticas de ensino, garantindo 

o que é exigido pela BNCC (2018) e também pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 



 

 

Nacional – LDB (1996, p. 8) “2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho 

e a prática social”.  

A considerar as respostas de três professores da área da Língua Portuguesa a partir dos 

questionamentos a eles feitos que estão em anexo ao final deste trabalho, o contexto da 

pandemia que assolou o planeta e a necessidade urgente da inserção de um ensino remoto  

emergencial, surgiram diversos desafios que precisam ser pensados pelos educadores, pois a  

dificuldade no processo de mediação das aulas aconteceu por vários fatores, que segundo a  

conclusão ampla desta pesquisa, poderiam ser solucionados com a utilização de novas medidas  

que necessitam de tempo para adaptação, tanto por parte dos professores, quanto pelos alunos  

que estão muitas vezes em ambientes e condições desproporcionais, o que torna ainda mais  

difícil a eficácia desses novos recursos.  

 

2.2 As mudanças metodológicas necessárias para o contexto de pandemia  

 

No campo das diversas incertezas ocasionadas pela covid-19, especificamente no 

âmbito educacional e diante da impossibilidade de retorno às aulas presenciais, foi necessário 

a rápida adoção de novas estratégias de ensino pelos docentes que passaram a trabalhar com os 

alunos a partir de um contexto de “novo normal”.   

Educadores e educandos do mundo inteiro se viram na obrigatoriedade de se adaptarem 

a um novo formato de aulas e a nova realidade proporcionou a estreia de novas abordagens 

metodológicas, por meio da utilização da tecnologia que passou a ser a principal ferramenta 

educacional desde o início da pandemia. Aulas gravadas ou ao vivo via Google Meet tiveram 

que se tornar frequentes, assim como recursos de colheita de atividades, como é o caso do 

Google Classroom, Google Forms, Kahoot e diversos outros.  

Todas essas ferramentas tecnológicas deram espaço à inovação no que se refere ao 

ensino, como já havia sido proposto por Koch (2013), em sua recomendação de inserção de 

recursos tecnológicos para facilitar a intermediação de informações, pois já reconhecia que "as 

tecnologias podem auxiliar como ferramenta de apoio, assim alunos se sentirão estimulados a 

buscar e socializar com esses recursos de forma a melhorar seu desempenho escolar através de 

pesquisas, jogos e atividades monitoradas." (KOCH, 2013, p. 17).   

No que diz respeito à educação, a pandemia veio para nos mostrar que a tecnologia é  

uma excelente aliada, pois além de permitir um contato entre os alunos e novas ferramentas  

promissoras, abre espaço também para possibilidades de um ensino-aprendizado mais  

dinâmico, a questão é a adaptação, a associação da tecnologia e sala de aula, mas,  



 

 

principalmente, o apoio dos governantes, pois um dos principais obstáculos para o uso integral  

da tecnologia ainda é a falta de acesso a equipamentos digitais por parte dos alunos, a falta de  

políticas que formam professores para utilizar a tecnologia como braço direito e a infraestrutura 

precária da maioria das escolas públicas.  

 

2.3 Análise dos dados à luz da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)  

 

A técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, é uma ferramenta de análise utilizada em 

pesquisas de cunho qualitativo, foi desenvolvida pelos professores Fernando Lefevre e Ana 

Maria Cavalcanti Lefevre. O método dispõe de ferramentas metodológicas que resgatem o  

pensamento coletivo presente nas opiniões individuais, tais como: a) Expressões Chaves (ECh),  

que são recortes do discurso que trazem a essência do conteúdo discursivo; b) Ideias Centrais  

(IC), que são palavras ou expressões que atribuem o sentido construído para as ECh; c)  

Ancoragens (AC), trazendo sentenças de determinada teoria que o falante expressa  

naturalmente; e d) Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), “uma agregação discursiva que não  

reúne iguais, mas pedaços de diferentes discursos individuais unidos pela sua  

intercompatibilidade” (LEFEVRE F. et al., 2000, p. 30).  

 

2.3.1 Ilustrativo da aplicação do Instrumento da Análise do Discurso/IAD  

 

A apresentação e a análise dos resultados expostos neste trabalho irão se concentrar nas 

ideias centrais e ancoragens destacadas das respostas dos três professores entrevistados. O 

processo de construção da análise do DSC ocorreu por meio da aplicação de um questionário 

virtual elaborado por nós, de 5 perguntas subjetivas, sem nenhuma identificação dos 

profissionais. Os questionamentos foram os seguintes:   

1 - Considerando este período completamente atípico em decorrência da pandemia causada 

pela Covid-19, qual foi o maior desafio em tentar levar um ensino de qualidade para os alunos nesse 

formato de aulas? 

2 - Como os quatro eixos da Língua Portuguesa estão sendo trabalhados nesse novo formato 

de ensino? Quais recursos estão sendo utilizados nas aulas síncronas e/ou assíncronas para facilitar a 

interação e mediação dos conteúdos?  

3 - Antes mesmo da pandemia da covid-19, o modelo tradicional de ensino onde o professor 

era a única fonte de conhecimento dentro da sala de aula já estava sendo substituído. Considerando as 

metodologias ativas de aprendizagem, quais delas foram/estão sendo trabalhadas nas suas aulas?  



 

 

 

 

 

Para a elaboração do nosso primeiro quadro de apresentação dos dados, selecionamos 

as perguntas 2 e 3 para destacar excertos das respostas dos professores. Os questionamentos 

tratam acerca dos procedimentos adotados por eles em aulas síncronas e assíncronas, como 

também, da adoção de metodologias ativas. Vejamos: 

 

Quadro 1: Procedimentos em aulas síncronas e assíncronas e adoção de metodologias ativas 

Sujeito  Expressões-chaves Ideias Centrais Ancoragens/DSC 

1  “Para as aulas remotas [...]são 

utilizados videoconferência, 

apresentação de slides, atividades 

online, vídeo aulas e conversas via 

WhatsApp com a turma.”  

 

“Trabalhamos com projetos, [...] e 

a metodologia da classe invertida.” 

Utilização de   

uma variedade de 

ferramentas. 

Apesar das dificuldades, os 

professores se reinventam todos os 

dias para realizar dar continuidade 

ao ensino da melhor forma 

possível. 

2  “Alguns textos com imagens em 

slide para facilitar a interação [...] 

atividades em uma plataforma 

online [...] adquiri um quadro 

(lousa branca) e um pedestal para 

transmissão das aulas.”  

 

“Ao invés de ir logo conceituando, 

o aluno é questionado e desafiado 

a colocar suas impressões [...] 

Seminários e pesquisas também 

são solicitadas.” 

3 “Eu optei por trabalhar com aulas 

sincrônicas, fazia chamadas pelo 

Google Meet e a participação era 

boa ou satisfatória, a depender da 

turma.”  

 

“Eu procuro trabalhar ou dar 

minhas aulas à base de exposição 

  

4 - Tendo em vista o momento único vívido na atualidade e a construção de formas para 

instigar o interesse dos alunos e os métodos repensados para o contexto, o senhor(a) como docente 

desse público, que necessita de práticas textuais constantes, acredita na eficácia dessa forma de ensino? 

5 - Sabendo que os ambientes familiares e digitais têm uma maior tendência a distrair mais os 

alunos, quais estratégias metodológicas foram pensadas para evitar esse tipo de situação, elas estão 

funcionando? 



 

 

de conteúdo, explicando da forma 

mais didática possível [...]” 

Fonte: Elaboração das autoras. 

A seguir, trazemos o segundo quadro com excertos retirados das respostas dos 

professores entrevistados para as perguntas 1 e 4, relacionadas às principais dificuldades 

encontradas no período de aulas remotas, por parte dos alunos. Observemos: 

 

Quadro 2: Desafios do ensino remoto 

Sujeito Expressões-chaves Ideias Centrais Ancoragens/DSC 

1  “Temos que considerar que 

muitos ambientes familiares não 

têm as condições necessárias para 

fazer o ensino remoto funcionar 

[...]”  

 

“[...] pela forma como aconteceu, 

sendo imposta (educação remota) 

em decorrência de uma situação 

crítica causada por um vírus, 

ainda existem muitos aspectos que 

devem ser melhorados [...]” 

Falta de condições   

necessárias, sejam   

financeiras, ou 

ambientais. 

O ensino remoto ainda enfrenta 

problemas para funcionar da 

forma esperada. 

2  “Existiram diversos desafios, 

entre eles o aspecto tecnológico 

por parte dos alunos [...]” 

 

“Toda prática ativa que envolve o 

aluno como a gente é válida e 

eficaz. Claro, que nem sempre tais 

práticas saem como esperamos, 

pois temos uma diversidade 

dentro do contexto escolar [...]” 

3 “O maior desafio foi estar perto 

dos alunos mesmo distante 

fisicamente.”   

 

“As experiências mostraram que 

esse formato de ensino não surtiu 

efeito positivo. A grande maioria 

dos nossos alunos não se adaptou, 

as razões são várias [...]” 

  

Fonte: Elaboração das autoras. 

 



 

 

Após a averiguação dos dados expostos, é indiscutível reparar que mesmo com todo o 

esforço por parte dos professores para inovarem suas metodologias de ensino, alguns fatores 

relacionados ao novo formato, infelizmente, fogem de seus controles, como por exemplo, as 

dificuldades financeiras e os contextos familiares, tais problemas puderam ser percebidos como 

os principais.  

A considerar os discursos dos professores entrevistados e a partir deles, lançando um  

olhar para os alunos, é indiscutível que ainda há bastante dificuldade no que tange a um ensino  

remoto de sucesso, tendo em vista a falta de uma preparação para a utilização da variedade de  

ferramentas, pois quando questionados sobre repensar os métodos de ensino para o novo  

contexto e se reconheciam a eficácia dos mesmos, os educadores entrevistados esclareceram  

alguns pontos que podem ser eleitos como os principais "problemas" encontrados nessa nova  

maneira de ensino-aprendizagem, alguns deles são: (1) Falta de adaptação; (2) Dificuldades de  

acesso às plataformas utilizadas; (3) A falta do auxílio presencial do professor; (4) A falta de  

acompanhamento familiar; e (5) A falta de recursos financeiros.   

Com base em algumas leituras e citando aqui a principal delas, Koch (2013), reconhecia 

que com o processo de globalização a necessidade de utilizar novos recursos seria evidente e 

por isso defendia e considerava que: 

 

A tecnologia pode ser uma forte aliada da Educação. O acesso à Internet 

democratizou o conhecimento e com isso, as informações se tornaram mais 

acessíveis. Para acompanhar esse avanço tecnológico, se faz necessário que a 

Escola ofereça os recursos audiovisuais com acesso à internet. Com esse 

recurso e mais, professores podem incrementar suas aulas e alunos podem 

complementar seu conhecimento. As tecnologias ampliam as possibilidades 

de o professor ensinar e o aluno aprender (KOCH, 2013, p. 23). 

 

Dessa forma, é perceptível que a ideia de inovar a educação por meios tecnológicos  

surgiram antes dos "problemas" aos quais a pandemia colocou o ensino, e que dos pontos  

elencados anteriormente do "(1)" ao "(4)" podem ser desconstruídos com base em  

planejamentos, reuniões e até o uso de recursos inéditos que possa contribuir para que o ensino  

flua, no entanto, o quinto "problema" a ser solucionado não compete a responsabilidade da  

escola ou do professor, pois a falta de recursos financeiros é um impasse que cabe às autoridades  

do nosso país tentar resolver.  

 

3 CONCLUSÃO  

 



 

 

Em meio ao cenário de medo trazido pela pandemia, de perdas e incertezas, os 

professores foram submetidos a uma carga emocional e de trabalho muito grande, foram e são 

exigidos demais, diariamente, considerando o fato de que as aulas agora se encontram dentro 

de suas casas, é trabalho em dobro, além de continuarem – talvez mais do que nunca – sendo 

desvalorizados. Mas o que podemos concluir, é que apesar dos pesares, houve bastante força 

de vontade e um desejo incontestável de se reinventar e experimentar novos desafios.  

No entanto, a nova realidade imposta, afeta não somente o professor, mas também, o 

estudante. Ambos sofrem desde então com as dificuldades do ensino remoto, que desde o início 

da pandemia, estão associadas à interrupções em suas vidas, como por exemplo, a perda da 

figura do ambiente escolar de sempre, a sala de aula, que antes era incluída em suas rotinas e 

hoje em dia, não existe nada além da tela de um computador ou de um celular, além de toda a 

angústia promovida pelo isolamento social.   

Então, conclui-se que as novas técnicas de ensino poderiam ter sido postas em prática 

antes mesmo de todo o caos total trazido pela pandemia, o que possibilitaria o não completo 

estranhamento dos novos métodos necessários para continuar com o ensino sem prejudicar o 

processo escolar. Se a tecnologia tivesse sido mais valorizada e inserida integralmente em 

contexto escolar há alguns anos atrás, muitas dificuldades poderiam ter sido supridas, exceto, 

questões que não contemplassem a função do Professor/Escola, pois, muitos dos problemas 

destacados em nossa análise, dizem respeito à carência de iniciativas governamentais em 

promover recursos para uma educação tecnológica de qualidade. 
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RESUMO 

 
O corpo da mulher tem sido, ao longo da história, objeto de estudo porque é através dele que ela sofre 

opressão, ou seja, as principais formas de assujeitamento da mulher ocorrem por meio do adestramento 

do seu corpo. E é nessa perspectiva que este trabalho objetiva analisar como o corpo da mulher aparece 

representado dentro do conto “I love my husband”, de Nélida Piñon, atentando para os aspectos que 

corroboram para a construção de uma protagonista subordinada. Para interpretar a materialização do 

corpo, fazemos um contraponto com as proposições teóricas dos filósofos franceses Gilles Deleuze e 

Félix Guattari, especificamente a ideia de Organismo e Corpo sem Órgãos - CsO, a fim de ilustrar como 

um corpo pode ser organizado a partir de ditames impostos pelas organizações estatais. Sendo assim, 

constatamos que a representação corpórea da protagonista do conto aproxima-se da ideia de organismo, 

o corpo da esposa foi domesticado. Dadas as circunstâncias do matrimônio, são determinadas também 

a organização de um novo corpo, um que atendesse à proposta do casamento.  

 

Palavras-chave: Mulher; Corpo; Domesticação; Subordinação; Submissão.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O conto em estudo faz parte da obra O calor das coisas, a qual foi publicada em 1980, 

trata-se do terceiro livro de contos da autora Nélida Piñon. A obra é composta por treze contos 

nos quais, “Nélida utiliza imagens belas e delicadas para tratar das paixões humanas. [...] nos 

contos ela alterna poesia e crítica, racionalidade e erotismo em páginas de leitura voraz e 

provocadora”.4 

O conto “I love my husband” tem uma narradora-personagem, a mesma é a protagonista, 

uma mulher que diz amar o seu marido, logo na primeira linha do conto. Conforme a leitura 

progride, é possível perceber que trata-se uma relação de dependência, a esposa vive 

exclusivamente em função do lar e do marido, quando, por instante, pensa em trabalhar fora, 

viver outras experiências, por pequenas que sejam, ela nem sequer verbaliza seus pensamentos, 
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guarda-os para si, pois, segundo ela, ao externar o que pensa e sente, magoará, fortemente, o 

seu marido, então ela vai do início ao fim da narrativa, com seus anseios de mudanças, mas 

permanece na condição de mulher submissa.  

Diante disso, objetivamos com este estudo analisar como o corpo da mulher aparece 

representado dentro da narrativa, atentando para os aspectos evidenciados no conto que 

corroboram para a construção de uma protagonista subordinada, submissa.  

O interesse em desenvolver o presente estudo provém de experiências passadas, nas 

quais já estivemos deleitados sob a escrita nelidiana, e a partir disso percebemos o 

comprometimento que a escritora tem em representar o sujeito feminino em suas inquietudes, 

em suas lutas diárias, por este ser um assunto de nosso interesse, é que estamos, mais uma vez, 

analisando as personagens de Nélida Piñon. Para tanto propomos aqui discutir a materialização 

do corpo num contraponto com as proposições teóricas dos filósofos franceses Gilles Deleuze 

e Félix Guattari, especificamente a ideia de Organismo e Corpo sem Órgãos - CsO.  

 

2 NÉLIDA PIÑON: UMA ESCRITORA COMPROMETIDA COM A 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA MULHER NA LITERATURA5  

 

Dado os nossos objetivos e justificado o interesse pelo estudo, consideramos relevante 

apontarmos alguns aspectos da biografia e do universo literário da escritora Nélida Cuiñas 

Piñon, para nos auxiliar na compreensão da matéria dos seus romances, sobretudo daquele que 

estamos estudando. 

Nélida Piñon possui um comprometimento com a condição feminina ou ainda com a 

discriminação social da mulher, conforme observa num de seus ensaios em que diz: “Narro 

porque sou mulher”6. A condição assinalada pela escritora aparece para esse trabalho como uma 

espécie de mote, a fim de observarmos o tratamento dado por ela a uma das personagens 

femininas mais conhecidas na literatura universal, a famosa contadora de histórias cognominada 

Scherezade que desponta do clássico oriental para Vozes do Deserto, romance publicado pela 

escritora no ano de 2004. 

Quando do advento da publicação desse texto, Nélida Piñon já tem uma carreira 

consolidada, pois desde a infância apresentava talento para criar histórias e bem jovem começou 

a produzir. Em 1956, ela escreve seu primeiro romance, Guia-mapa de Gabriel Arcanjo, 

 
5 As discussões à luz de reflexões da dissertação de Mestrado de Maria do Socorro Souza Silva, na qual a autora 

analisa o romance Vozes do Deserto, da mesma autora do conto em estudo.  
6 Referimo-nos ao ensaio intitulado “O presumível Coração da América”, publicado em livro de nome homólogo.  



 

 

publicado cinco anos depois, em 1961.  Nos anos seguintes outras obras vieram: Madeira feita 

de cruz (1963), Fundador (1969), A casa da paixão (1977), Tebas do meu coração (1974), A 

força do destino (1977), A república dos sonhos (1984), A doce canção de Caetana (1987), 

Cortejo do Divino e outros contos escolhidos (2001). Destes, A República dos Sonhos pode ser 

considerado como o romance mais conhecido da autora, em que presta uma homenagem a sua 

família. Também escreveu livros de contos: Tempo das frutas, O calor das coisas, Sala de 

armas, O cortejo divino. Além de crônicas e ensaios. Acerca da atuação da escritora e da 

repercussão da sua obra, Boso (2010) afirma:  

 

Com mais de 40 anos de atividade literária, Piñon teve seus livros publicados 

em mais de 20 países e traduzidos para mais de dez idiomas. Desta maneira, 

as obras de Nélida configuram reflexões profundas e complexas acerca do ser 

humano e, isto, possibilita o leitor “desfrutar” novas experiências, gerenciar 

conflitos bem como descobrir o valor e a função da arte que é problematizar e 

conscientizar de uma forma mais crítica na defesa e na busca de uma vida 

melhor e mais digna. Portanto, é uma intelectual que integra o novo filão 

cultural, dos mais expressivos em nossa galeria de imortais da cultura 

brasileira (BOSO, 2010, p. 02). 

 

E é nessa perspectiva de escrita de cunho feminista que enveredamos na leitura 

nelidiana.  

 

3 A DOMESTICAÇÃO DO CORPO E DOS DESEJOS FEMININOS NO CONTO I 

LOVE MY HUSBAND  

 

Reservamos este espaço para tratar sobre como o corpo feminino aparece materializado 

na narrativa em estudo. Percebemos, em várias passagens, que a protagonista tem seus anseios 

e impulsos sexuais castrados, inicialmente pelo progenitor e posteriormente pelo marido. Sua 

mãe transmitiu à filha normas e ensinamentos da relação conjugal com o pai, os quais se 

prolongam na vida matrimonial da filha. A limitação imposta a ela não se restringe aos aspectos 

físicos da sua sexualidade latente, mas  também aos seus sonhos, sobretudo, o de trabalhar para 

comprar as coisas com o seu próprio dinheiro. Em se tratando disso, a narrativa nos revela o 

anseio da personagem: “Nunca mencionei ao marido estes galopes perigosos e breves. Ele não 

suportaria o peso dessa confissão. Ou que lhe dissesse que nestas tardes penso em trabalhar 

fora, pagar miudezas com meu próprio dinheiro”. (PIÑON, 2009, p. 58). 

E em relação a limitação do corpo da mulher imposta pelo marido ao longo do conto, 

vejamos mais um trecho. Nesta passagem, a qual mostra uma cena clichê em nossa sociedade, 



 

 

em que homens, na presença de outros homens, reivindicam o direito ao corpo alheio, nesse 

caso, o corpo da mulher, principalmente quando tratam-se de suas esposas. A personagem 

masculina do conto diz, aos amigos, que a mulher deve pertencer ao homem, unicamente a ele, 

negando a ela própria o direito ao pertencimento:  

 

Filho meu tem que ser só meu, confessou aos amigos no sábado do mês que 

recebíamos. E mulher tem que ser só minha e nem mesmo dela”. A ideia de 

que eu não podia pertencer me, tocar no meu sexo para expurga-lhe os 

excessos, provocou mim o primeiro sobressalto na fantasia do passado em que 

até então estiverem imersa. Então o homem, além de me haver naufragado no 

passado, quando se sentia livre para viver a vida a que ele apenas tinha acesso, 

precisava também atar minhas mãos, para minhas mãos não sentirem a doçura 

da própria pele, pois talvez essa doçura me ditasse em voz baixa que havia 

outras peles igualmente doces e privadas, cobertas de pêlo felpudo, e com 

ajuda da língua podia lamber se o seu sal? (PIÑON, 2009, p. 52). 

 

É bastante chocante o modo como o corpo feminino é tratado no texto. Notamos que há 

uma sujeição imposta pelo marido ao negar à mulher o direito ao toque do seu corpo, reservando 

somente a ele o papel de desbravador de uma terra desconhecida: os caminhos do corpo da sua 

esposa.  

Noutra passagem a narradora nos revela:  

 

Sempre me disseram que a alma da mulher surgia unicamente a noite no leito, 

ungido seu sexo pelo homem. [..] Meu coração ardia na noite do casamento. 

Eu ansiava pelo corpo novo que haviam me prometido, abandonar a casca que 

me revestira no cotidiano acomodado. [...] As mãos do marido me modelariam 

até os meus últimos dias e como agradecer-lhe tal generosidade? (PIÑON, 

2009, p. 56). 

 

Vale a pena chamar a atenção para o fato da narradora revelar que no dia em que se 

casou almejava ganhar um novo corpo, uma nova forma de vida, uma nova identidade, algo que 

só o seu marido poderia lhe oferecer, e que ela, sozinha, na condição de mulher, não poderia 

adquirir. A partir do ato matrimonial, da noite de núpcias, seu cônjuge iria ‘modelar’ não só seu 

corpo, mas seu modo de vida, sua existência de mulher.  

Tal modo de aprisionamento e emolduramento do corpo feminino nos faz pensar no que 

propõem os filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari, na obra Mil Platôs: capitalismo 

e esquizofrenia, especificamente no volume 3, em que discutem sobre a noção de organismo 

estatal e Corpo sem Órgãos - CsO.  

De acordo com os estudiosos, o organismo na acepção de um corpo organizado pelas 

instituições, seria constituído a partir de três grandes estratos: o do próprio organismo, 



 

 

responsável pelo seu modo de funcionamento dentro de normas preestabelecidas; a 

significância, que se prestaria a estabelecer um sentido e uma interpretação; e o da subjetivação 

responsável por fixar o indivíduo como sujeito, numa subjetivação. Nesse sentido, o Estado, a 

religião, a família e outras instituições se encarregariam de operar, a partir dos estratos 

referidos, com a intenção de dar ao corpo uma utilidade, sobretudo dentro de uma sociedade 

capitalista. Observando essa automatização do corpo como organismo, e a partir de uma leitura 

crítica da obra do dramaturgo Antonin Artaud, Deleuze e Guattari (2012) propõem a noção de 

CsO, sobre o qual afirmam: 

  

Não é uma noção, um conceito, mas antes uma prática, um conjunto de 

práticas. Ao Corpo sem órgãos não se chega, não se pode chegar, nunca se 

acaba de chegar a ele, é um limite. Diz-se: que é isto – CsO – mas já se está 

sobre ele – arrastando-se como um verme, tateando como um cego ou 

correndo como um louco, viajante do deserto e nômade da estepe. É sobre ele 

que dormimos, viajamos, que lutamos e somos vencidos, que procuramos 

nosso lugar, que descobrimos nossas felicidades inauditas e nossas quedas 

fabulosas, que penetramos e somos penetrados, que amamos (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012, p. 12). 

 

Através da noção de CsO, os filósofos sugerem a libertação dos estratos que impedem 

o sujeito de se realizar como potência, organizando as nossas vontades dentro de uma lógica 

hierarquizante. Compreendido através da ideia de um CsO, o corpo pode ficar livre para agir e 

criar, nesse caso o corpo torna-se um campo de imanência do desejo, pois desprende-se das 

funções institucionalizadas. Para entender o CsO é preciso vivê-lo através das práticas diárias, 

porém, nem tudo que fazemos sugere uma configuração de Corpo sem Órgãos. 

Nessa feita, o organismo contrapõe-se, em parte, ao CsO, pois enquanto o primeiro preza 

pela organização dos órgãos, cada um com sua função estabelecida, no segundo “os órgãos 

perdem toda constância, quer se trate de sua localização, ou de sua função”. (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012, p. 16). Há uma desestabilização, uma desautomatização, o que sempre 

esteve previsto e determinado, passa a ter outras possibilidades e funcionalidades.    

Traçando um paralelo com a personagem do conto, percebemos que ela tem a potência 

do corpo limitada pela ação do marido que visa a ‘organização dos seus sentidos dentro de um 

lógica hierarquizante’. Ela também apresenta-se como uma figura despotencializada, 

incapacitada de lutar pela libertação dos seus desejos. O que pode ser bem notado no fragmento 

em que a mulher refere-se ao marido como uma espécie de salvador: 

 

Ele é o único a trazer minha vida, ainda que às vezes eu a viva com uma 

semana de atraso. O que não faz diferença. Levo até vantagens, porque ele 



 

 

sempre a trouxe traduzida. Não preciso interpretar os fatos, incorrer em erros, 

apelar para as palavras inquietantes que terminam por amordaçar a liberdade. 

As palavras do homem são aquelas que deverei precisar ao longo da vida. Não 

tenho que assimilar um vocabulário incompatível com o meu destino, capaz 

de arruinar meu casamento (PIÑON, 2009, p. 57). 

 

É perceptível que a personagem feminina encontra-se em conformidade com a situação 

de submissão na qual está imersa. Apesar de reinvindicar o direito de tocar seu corpo, ela parece 

considerar bastante cômodo receber as palavras já traduzidas, o pão à mesa, a roupa comprada 

ao gosto do marido, todo o aparato que corrobora para sua total submissão. Esse aspecto de 

conformidade apresentado por ela, dialoga com o pensamento dos filósofos que colocamos 

antes, o qual diz que o organismo opera a partir do seu próprio estrato, e que a partir disso impõe 

a si mesmo regras e que, por questões éticas e morais, não cogita a violação delas. É isso que a 

personagem faz em várias passagens. Ela sente-se inquieta e deseja mudar de condição, mas 

não ousa transgredir.  

E também preciso atentar que a personagem foi educada para ser uma “princesa’ do lar, 

como o marido a considera. Seus pais a criaram e ensinaram como ser uma esposa que atendesse 

aos requisitos impostos pelo marido. Trazendo isso para uma perspectiva deleuze-guattariana, 

poderíamos dizer que os pais seriam legítimos representantes do organismo estatal, os quais 

agem a partir do estrato da significância que busca fixar o sujeito dentro das normas pré-

estabelecidas, ou seja, impondo, desde a infância, ditames à filha.  

Outro aspecto interessante apresentado pela personagem feminina, que mesmo na 

condição submissa, alimenta pensamentos ousados para uma jovem educada fielmente para ser 

a esposa “adequada”, é o fato dela encontrar meios para escapar, mesmo que em pensamento, 

mesmo que por instantes, da condição em que vive. 

 

Ah, quando me sinto guerreira, prestes a tomar das armas e ganhar um rosto 

que não é meu, mergulho numa exaltação dourada, caminho pelas ruas sem 

endereço, como se a partir de mim, e através do meu esforço, eu devesse 

conquistar outra pátria, nova língua, um corpo que sugasse a vida sem medo 

e pudor. E tudo me treme dentro, olhos que passam com um apetite de que 

não me envergonharei mais tarde. Felizmente, é uma sensação fugaz, logo 

busco socorro das calçadas familiares, nelas a minha vida está estampada, as 

vitrines, os seres amigos, tudo enfim orgulho da minha casa (PIÑON, 2009, 

p. 57). 

 

Em algumas passagens do conto a personagem parece estar sonhando acordada, seu 

pensamento vagueia por situações do passado e também outras que ela parece fantasiar. 

Interpretando isso a partir das noções teóricas que estamos colocando aqui, poderíamos sugerir 



 

 

que a mulher vivencia linhas de fuga, através delas tenta-se escapar de situações de 

segmentaridade e segmentação, burlar as normas estabelecidas socialmente.  

Conforme assinalamos, a personagem feminina tem seu corpo domesticado, isso não é 

um processo fácil, é doloroso. Nessa perspectiva os filósofos destacam que quando um corpo é 

submetido à condição de organismo, ocorre o seguinte; “[...] O CsO grita: fizeram-me um 

organismo! dobraram-me indevidamente! roubaram meu corpo! O juízo de Deus arranca-o da 

sua imanência, e lhe constrói um organismo, uma significação, um sujeito”. (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012a, p. 25). E é mais ou menos o que ocorre com a esposa no conto, ela grita, 

mesmo que em pensamento, almeja sua liberdade, porém, dona de uma potência limitada, ela 

permanece “amando seu esposo”, de tal modo que sobrepõe-se ao seu amor próprio.  

 

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INACABADAS  

 

Ao longo desta discussão em que objetivamos analisar como o corpo da mulher aparece 

representado dentro da narrativa, relacionando isso a noção de organismo e CsO, percebemos 

que a mulher, protagonista e narradora dos fatos, apresenta-se numa condição de total 

submissão em relação ao seu marido. Até a forma de pensar e limitada, seus anseios, por simples 

que sejam, dependem da vontade e aprovação do marido. E há um detalhe em tudo isso, ela, na 

maioria das vezes, enxerga isso como benéfico, como sorte, como dádiva, ou seja, compactua 

com a submissão na qual está imersa.  

Diante disso, constatamos que a mulher encontra-se presa numa função 

institucionalizada de esposa dedica ao lar, seu lado mulher, sua vaidade, seus desejos sexuais, 

tudo isso está esquecido, pois depois de casada ela passa a viver a vida do marido, o que é dito, 

não só uma, mas várias vezes na narrativa.  

Quanto às proposições deleuze-guattarianas colocadas em questão a partir da narrativa, 

notamos que a constituição do corpo feminino no conto mais se assemelha a ideia de organismo, 

o corpo da esposa foi domesticado. A partir do momento do enlace matrimonial, começou o 

processo de organização do seu novo corpo, um que atendesse à proposta do casamento.  

Quanto a noção de CsO, apenas nos instantes em que a personagem perambula em 

pensamento, experimentando sensações ou quanto ela reivindica, mesmo que em silêncio, a 

autonomia do seu próprio corpo, é que, por instantes ela se aproxima da constituição do seu 

CsO, porém, como logo retorna ao seu eu-submisso, o CsO se se efetiva nela.  
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O ENSINO DA ESCRITA NO ENSINO MÉDIO: UM OLHAR SOBRE OS GÊNEROS 

TEXTUAIS 

 

Felipe da Silva Gomes1 

Francisco Clébio de Figueiredo2 

 

RESUMO 

 
O baixo nível de domínio linguístico mostrado por estudantes na escrita de redações de vestibulares ou 

ENEM’s demostra a ineficácia dos procedimentos metodológicos utilizados na maioria das aulas de 

língua materna. Dessa forma, este artigo tem como objetivo registrar algumas discussões acerca da 

metodologia utilizada no trabalho com a escrita nas aulas de Língua Portuguesa no Ensino Médio, a fim 

de identificar pontos positivos, negativos e sugerir melhorias, os resultados foram obtidos com base na 

análise de dois questionários aplicados a dois professores que atuam na área, proposta feita na disciplina 

de Estágio Supervisionado II da UERN do Campus Avançado de Pau dos Ferros – CAPF, que foi 

desenvolvida por meio do ensino remoto. Logo, acreditamos que o desenvolvimento de metodologias 

para o ensino da escrita exige tempo, pesquisa, planejamento e, principalmente, dedicação do professor, 

pois este ensino deve ser encarado como um processo que deve ter como base os gêneros textuais, 

focando no progresso das habilidades essenciais à escrita, além de possibilitar o desenvolvimento da 

competência comunicativa do aluno. 

 

Palavras-chave: Ensino; Escrita; Gêneros textuais. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As preocupações referentes à qualidade das aulas de Língua Portuguesa não são 

recentes. Atualmente, com o advindo das novas tecnologias essenciais ao ensino remoto, 

implementado devido a Pandemia da Covid-19 o que impossibilitou as aulas presenciais, e a 

importância dada ao estudo dos gêneros textuais, esta preocupação se faz ainda mais necessária. 

Isto se deve ao fato de que, seja na fala ou na escrita, nos comunicamos por meio de gêneros 

textuais. 

Neste mesmo caminho, o baixo nível de domínio linguístico mostrado por estudantes na 

escrita de redações de vestibulares ou ENEM’s demostra a ineficácia dos procedimentos 

metodológicos utilizados na maioria das aulas de língua materna. Neste sentido, não é incomum 

encontrar inúmeros trabalhos voltados para a análise do ensino do português. 

Esse artigo tem como objetivo registrar algumas discussões acerca da metodologia 

utilizada no trabalho com a escrita nas aulas de Língua Portuguesa no Ensino Médio, por meio 
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da análise de 2 (dois) questionários aplicados a dois professores que atuam na área no município 

de Tenente Ananias/RN, proposta feita na disciplina de Estágio Supervisionado II da UERN do 

campus Avançado de Pau dos Ferros – CAPF que foi realizada por meio do ensino remoto. Por 

questões metodológicas e éticas, nomeamos os professores que responderam ao questionário de 

P1 e P2, ambos atuam no Ensino Médio de uma escola pública na cidade de Tenente 

Ananias/RN.  

Este ensaio se justifica pela necessidade de o ensino da escrita ocorrer de maneira 

metódica e por meio do trabalho com os gêneros textuais, acreditamos que tais discussões são 

pertinentes, pois colaboram significativamente com apontamentos de aspectos falhos e 

sugestões de melhorias, além de agregar à área de pesquisa relacionada às metodologias de 

ensino e aprendizagem no contexto remoto. 

Utilizamos como base teórica, Santos (2012), Marcuschi (1976, 2008), Ferrarezi Jr. e 

Carvalho (2015), Geraldi (1984) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) por 

colaborarem significativamente com as suas discussões sobre a metodologia do ensino da 

escrita baseada nos gêneros textuais. 

 

2 ANÁLISE, DISCUSSÃO DOS DADOS E REFLEXÃO TEÓRICA 

 

A preocupação com a qualidade do ensino de Língua Portuguesa não é recente. Essas 

discussões tornaram-se ainda mais comum após a década de 80, alertando a necessidade de 

melhoria do ensino de língua materna, atualmente, estão mais insistentes devido à efetivação 

do ensino remoto e as dificuldades em obter metodologias eficientes em aulas síncronas e 

assíncronas, pois estão sendo ministradas com tempo reduzido.  

É fato, a leitura e a escrita são atividades comunicativas indispensáveis ao cotidiano, 

são maneiras de ampliar o conhecimento, ferramentas que criam identidade, uma vez que somos 

produtos da linguagem e é o nosso domínio dela que indicará qual status ocupamos na 

sociedade (SANTOS, 2012). No que se refere especificamente à escrita, Ferrarezi Jr. e Carvalho 

(2015) apontam a falta de tempo e de método de ensino como os principais causadores da 

péssima qualidade da escrita da maioria dos alunos da educação básica. Atualmente, o ensino 

remoto acentuou ainda mais esta falta de tempo. 

Neste sentido, a concepção de ensino de Língua Portuguesa vigente até 1930 fazia-nos 

acreditar que o principal objetivo das aulas de língua materna era ensinar o aluno a ler e 

escrever, além de se expressar com clareza, como afirma Marcuschi (2008, apud SANTOS, 

2012). Entretanto, essa perspectiva de ensino tornou-se limitada e ultrapassada, o que foi ainda 



 

 

mais acentuada após a importância dada aos gêneros textuais. Neste sentido, o seu principal 

objetivo deve ser o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno, ou seja, que ele 

se torne capaz de se expressar nos mais diversos contextos, adequando sua fala as situações 

comunicativas reais, pois, como aponta Geraldi (1984, p. 42), “a língua só tem existência no 

jogo que se joga na sociedade”. Para obter sucesso nesse objetivo, é necessário que possamos 

pensar em metodologias eficazes para o ensino da escrita, principalmente no contexto remoto 

de ensino.  

Porém, para que isso seja possível é necessário que, segundo Geraldi (1984), as aulas 

de português não sofram apenas uma mudança nas técnicas e nos métodos de ensino 

empregados em sala de aula e, sim, que a concepção de linguagem seja modificada, temos que 

ter, por exemplo, o texto como objeto de estudo central, levando em consideração o gênero 

textual e suas peculiaridades como demonstra o conhecimento da P1 que afirma que suas aulas 

procuram “focar sempre na realidade em que estamos inseridos [...] e no gênero para explorar 

conteúdos em sala de aula, já que é por meio dele que interagimos nas situações reais de 

comunicação”. A maneira como ocorriam e ainda ocorrem as aulas de Língua Portuguesa nas 

maiorias das escolas é inaceitável, é impossível que o aluno se torne um indivíduo 

comunicativamente competente, conseguindo adequar-se aos mais variados contextos através 

do estudo da classificação das frases em afirmativas, interrogativas, imperativas, por exemplo 

(GERALDI, 1984). 

Dessa forma, levando em consideração que nossa comunicação, seja ela falada ou 

escrita, se dá por meio de gêneros, o trabalho da escrita levando em consideração esses aspectos 

ganham cada vez mais espaço dentro da sala de aula (MARCUSHI, 2008, p. 154). Chega a ser 

inadmissível que as aulas de produção escrita possuam metodologias que não levem em 

consideração esse “os textos materializados em situações comunicativas” que é o gênero textual 

(MARCUSCHI, 2008, p. 155), sendo assim, a P1 demonstra conhecer as metodologias 

necessárias para obter um ensino da escrita focada na funcionalidade, ela afirma que procura 

“sempre abordar as especificidades do gênero antes da leitura para que os alunos consigam 

compreender as características e a função social de cada texto”. 

Além disso, é de suma importância que abandonemos a falsa ideia de que escrever bem 

é um dom. A escrita é um ato comunicativo que exige um trabalho árduo, constante e metódico, 

não se aprende simplesmente ordenando que os alunos escrevam um texto por bimestre, 

contendo 15 linhas (FERRAREZI JR e CARVALHO, 2015). Nessa perspectiva, segundo 

Ferrarezi Jr. e Carvalho (2015), o ensino da escrita no Brasil é baseado em uma metodologia 

assistemática, tratado por muitos como segundo plano em detrimento do trabalho exagerado 



 

 

com a gramática normativa que, segundo P1, “[...] ainda é desafiador [...] muitas vezes, 

acabamos regredindo e voltando à prática tradicional, isto é, ao estudo da frase solta”. Por isso, 

para que o ensino da escrita ocorra de maneira eficaz, ou pelo menos satisfatório, é necessário 

que as aulas sejam focadas no desenvolvimento das habilidades necessárias à escrita.  

Uma das maiores deficiências no ensino da escrita se encontra na dificuldade de 

delimitar com clareza o objetivo da escrita. Ferrarezi Jr. e Carvalho (2015) discutem sobre a 

importância da clareza quanto ao objetivo da escrita daquele texto, o aluno não pode escrever 

somente para que o professor possa atribuir uma nota, entre as finalidades gerais, os autores 

expostos acima citam: a vontade de publicar ou simplesmente registrar ideias, promover 

prazeres estéticos, a necessidade de comunicar conteúdo ou até mesmo a satisfação da 

imaginação por meio da criação de mundos ficcionais. Assim sendo, determinar o propósito da 

escrita é uma das habilidades que precisamos ensinar aos alunos desenvolverem.  

Consequentemente, corroborando com Ferrarezi Jr. e Carvalho (2015), devemos 

considerar a escrita um poderoso instrumento comunicativo que além de desenvolver 

habilidades essenciais à escrita como a ortografia, coesão, coerência, também desenvolve o 

raciocínio lógico, a organização do pensamento cotidiano, a comunicação de suas ideias e 

opiniões, entre outros benefícios. Neste sentido, o ensino da escrita deve ocorrer dessa forma, 

desenvolvendo muito mais que o domínio dos aspectos meramente linguísticos. 

Todavia, Ferrarezi Jr. e Carvalho (2015) discorrem como a forma de correção de um 

texto do aluno é insuficiente. Atualmente, elas estão centradas, eminentemente, na ortografia, 

pontuação e concordância, ou seja, na forma. Por outro lado, a importância do conteúdo em si 

fica marginalizada. Assim, é normal que o professor não argumente as ideias contidas nos textos 

de seus alunos, o que ocasiona uma lentidão no seu processo de crescimento intelectual. 

Portanto, essa perspectiva de correção ocasiona a falsa concepção de que a felicidade de um 

texto se encontra na forma e não no conteúdo. Logo, os alunos acreditam falsamente que o texto 

é feito para a obtenção de nota e não para se comunicar. 

Sendo assim, fica claro que os alunos podem sim possuir ideais e opiniões interessantes 

acerca dos acontecimentos do mundo, cabe ao professor auxiliá-lo na organização desse 

pensamento (FERRAREZI JR e CARVALHO, 2015, p. 34). Logo, nosso papel de mediador 

torna o aluno, como afirma P1, capaz de desenvolver “seus conhecimentos linguísticos e 

discursivos e, consequentemente, tornam-se produtivos no uso da linguagem, para, assim, 

participarem ativamente das diferentes decisões tomadas em sociedade como cidadãos críticos 

e atuantes...”. 



 

 

É necessário enfatizar a necessidade do trabalho da escrita baseada nos gêneros textuais, 

entretanto com uma nova abordagem, de pouco adianta transferir o tratamento dado ao ensino 

de gramática ao ensino dos gêneros textuais, ou seja, trabalhar os gêneros textuais na 

perspectiva de sua classificação e categorização, assim como é feito na gramática, pois não é 

eficaz. Todavia, é lógico que é essencial o estudo das características e da classificação dos 

gêneros, o que não pode ocorrer é o trabalho exclusivo ou prioritário a essa perspectiva. 

A existência de inúmeros documentos educacionais com instruções e delimitações de 

como deve ocorrer o ensino é um ótimo exemplar para ilustrar como a preocupação com o 

ensino ganhou força. Os PCN, por exemplo, figuram importante avanço no ensino da escrita no 

país, pois os documentos deixam como responsabilidade da escola a criação de uma proposta 

pedagógica que, quando executada, dita o tempo que devemos dedicar a cada conteúdo e a sua 

organização ao longo dos anos escolares. Dessa forma, deveria ser inadmissível dizer que não 

a tempo de trabalhar a escrita em sala de aula, mas essa é a verdade, não a tempo, não de maneira 

realmente eficaz. Nesta mesma lógica, a P2 afirma que necessitamos trabalhar com o “[...] 

estudo de gêneros diversificados, estudando sua estrutura, sua interpretação, colocando o aluno 

em contato, escrevendo e reescrevendo. É um trabalho contínuo”. 

Sendo assim, segundo Ferrarezi Jr. e Carvalho (2015), o ensino de escrita exige tempo, 

pois ela é um ato sempre útil, informativo e comunicativo. A escrita é um ato inteligente que 

atende a determinado propósito devendo ser tratada como progressiva, permitindo que o aluno 

avance gradualmente nas habilidades necessárias para a construção de um texto que possua uma 

boa qualidade (FERRAREZI JR. e CARVALHO, 2015, p. 36). Corroborando com a discussão 

acima, P2 acredita que o trabalho com a escrita deve ser progressivo, “estudando sua estrutura, 

sua interpretação, colocando o aluno em contato, escrevendo e reescrevendo. É um trabalho 

contínuo”. Dessa forma, é inaceitável que o ensino da escrita seja negligenciado ao segundo 

plano, pois exige tempo e métodos específicos para que ocorra de maneira eficaz. 

Como afirma a P2, para que o ensino de Língua Portuguesa seja eficaz é necessário que 

trabalhemos com uma metodologia de ensino que una os diferentes eixos temáticos, pois 

segundo ela “compartimentar o ensino é usar uma metodologia ultrapassada e pouco eficaz”. 

Neste mesmo sentido, ela alerta para a necessidade de trabalhar a leitura, pois “A grande maioria 

dos alunos que chegam ao ensino médio não conseguem interpretar o que leem, em decorrência 

disso todos os outros eixos são, demasiadamente, prejudicados”. Dessa forma, o 

tradicionalismo, ou seja, o ensino focado na repetição, acaba ocasionando esta falta de 

capacidade interpretativa dos alunos, pois eles estão acostumados a reproduzirem respostas ao 

invés de pensá-las como seres críticos que deveriam ser. 



 

 

Dessa maneira, conforme Santos (2012), existem pelo menos 9 (nove) etapas que devem 

ser levadas em consideração na produção escrita de qualquer texto e que podem ser aplicadas a 

qualquer gênero, são elas: a preparação, a pré-escrita, o planejamento do texto, a primeira 

produção escrita do texto, a revisão pós-escrita, a autoavaliação da produção, a avaliação feita 

pelo professor e, por último, o processo de reescrita do texto. Assim sendo, podemos adaptar 

essa proposta metodológica para o ensino remoto, dividindo em aulas síncronas e assíncronas 

e obter ótimos resultados. 

Nesse rumo, podemos iniciar de forma síncrona com a fase de preparação que é 

subdividida em 3: apresentação, projeto coletivo e conteúdo, se refere a apresentação do gênero 

textual e sua estrutura considerando aspectos como público alvo, meio de circulação, intenção 

do produtor, grau de informatividade, entre outros. Já a pré-escrita e o planejamento do texto 

podem ocorrer de maneira assíncrona, pois estão relacionadas com a coleta e organização das 

informações que serão utilizadas no texto.  

No que diz respeito à primeira produção, é o rascunho inicial que não será corrigido 

com o objetivo de obtenção de notas, o professor pode acrescentar orientações sobre o que 

faltou no texto para que o aluno possa retirar, colocar ou reorganizar melhor as informações, 

podendo ocorrer de maneira assíncrona. Já as fases de revisão pós-escrita e autoavaliação são 

destinadas a leitura e análise feita de maneira autônoma por cada aluno, devem ocorrer de 

maneira síncrona já que, é o professor que fornece os critérios de autoavaliação.  

Finalmente, a penúltima etapa é a da avaliação, em que o professor lê o texto e 

encaminha para a reescrita. Dessa forma, culminamos na última fase do processo de produção 

de um texto, seja lá de que gênero for, que é a etapa de reescritura do texto, momento da 

produção final em que os alunos aplicarão todas as orientações fornecidas pelo professor e que 

deve ocorrer de maneira assíncrona. Portanto, adotando esses passos em sala de aula para 

desenvolver o trabalho com a escrita, o aluno passa a perceber que a produção de um texto é 

um processo contínuo que vai muito além da sua estrutura, é, acima de tudo, uma atividade 

comunicacional. 

Assim sendo, vemos que as ideias de Santos (2012) corroboram com as discussões de 

Ferrarezi Jr. e Carvalho (2010) que encaram o processo de produção escrita como um trabalho 

árduo, sistemático, metódico e contínuo. Apesar de figurar como um desafio no ensino remoto, 

podemos encontrar inúmeras metodologias de aulas síncronas e assíncronas eficazes para 

culminar em um resultado satisfatório.  

Portanto, o Estágio Supervisionado do curso de Letras Língua Portuguesa constitui uma 

atividade deleitante, pois nos fornece a possibilidade do contato com a experiência da sala de 



 

 

aula, fazendo-nos refletir acerca da nossa prática pedagógica, das facilidades e desafios que 

encontraremos enquanto professores. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O processo de produção escrita deve ocorrer de maneira metódica, ou seja, seguindo 

técnicas que possibilitem o desenvolvimento das habilidades necessárias para o 

amadurecimento da competência tanto da escrita quanto comunicacional do aluno, por isso é 

um processo que exige bastante tempo.  

Assim sendo, apesar da limitação do tempo de aula ocasionada pelo ensino remoto, não 

podemos nem devemos utilizar esse argumento como forma de explicar o não trabalho com a 

produção escrita de maneira focada no desenvolvimento das habilidades necessárias a escrita e 

ao desenvolvimento da competência linguística do aluno, ou seja, a sua capacidade de se adaptar 

aos mais variados contextos de situações reais, pois como demonstrado ao longo desse artigo, 

dispomos de metodologias que podem ser usadas de maneiras eficazes tanto em aulas síncronas 

como assíncronas. 

Neste sentido, o trabalho com os gêneros textuais é primordial já que nos possibilita 

lidar com situações comunicacionais reais, pois tudo que escrevemos, ou até mesmo falamos, 

será materializado em um gênero. Neste sentido, diversos avanços já foram obtidos 

principalmente com a implementação dos PCNs que nos orienta a trabalhar dessa maneira, 

entretanto, ainda não são suficientes. 

Dessa forma, o desenvolvimento de metodologias para o ensino da escrita, com o 

objetivo citado anteriormente, exige tempo, pesquisa, planejamento e, principalmente, 

dedicação do professor. Além disso, o ensino da escrita jamais deve ser negligenciado em 

detrimento do ensino da gramática, como ocorre em muitas escolas. 

Logo, foi a partir dessa necessidade que objetivamos observar e analisar como ocorre o 

ensino da escrita nas aulas de Língua Portuguesa para que possamos identificar aspectos falhos 

e sugerir melhorias. Dessa forma, com base nos resultados obtidos, entendemos que o ensino 

da escrita deve ser encarado como um processo que deve ter como base os gêneros textuais, 

focando no progresso das habilidades essenciais à escrita, além de possibilitar o 

desenvolvimento da competência comunicativa do aluno. Em vista disso, a escrita não deve ser 

vista como um dom ou uma espécie de talento, e sim uma competência que deve ser 

desenvolvida com base em um trabalho árduo, metódico e sistemático.  
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RESUMO 

 
O presente artigo retrata abordagens em torno do ensino de Língua Portuguesa em contexto de aulas 

remotas no Ensino Médio, com ênfase nas articulações e necessárias inovações do planejamento 

didático-pedagógico de ensino. Para tanto, este artigo objetiva-se a investigar os principais desafios 

enfrentados pelos profissionais da educação na implementação das inovações e/ou adaptações nos 

planejamentos de ensino. Para uma efetiva análise e reflexão acerca dos fatores elencados utilizamos 

como base a aplicação de questionários redirecionados a dois professores de escolas públicas distintas 

atuantes no Ensino Médio. Como subsídio teórico as discussões relacionadas a temática apresentada 

fundamentamos em documentos e autores como Alves (2020), Antunes (2006), Chalita (2001), Martins 

e Mendonça (2006) e Oliveira (2007). Em suma, o referido trabalho evidenciou claramente diante os 

desafios elencados a importância da necessária ressignificação ao processo de ensino em Língua 

Portuguesa em acordo com o que regem os documentos oficiais da educação, requerendo a mobilização 

constante de novas adaptações e estratégias didáticas metodológicas significativas ao planejamento de 

ensino, para que assim possa ser visado por meio das novas oportunidades associadas a tecnologia o 

asseguramento da inclusão de todos e uma produtiva aprendizagem formativa dos alunos nesse contexto 

de educação remota.  

 

Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; Educação remota; Planejamento didático-pedagógico; 

Desafios. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Sabemos que a pandemia da COVID-19 produziu grandes impactos a todas as esferas 

da sociedade afetando consequentemente nas relações interacionais humanas, profissionais e 

no funcionamento das instituições sociais, com isso as instâncias educacionais públicas e 

privadas também passaram por suas modificações, exigindo maiores adaptações das práticas de 

ensino conciliadas com as demandas do contexto vigente, de forma a assegurar o fornecimento 

primordial da educação de qualidade que se emerge como direito de todo cidadã aluno. 
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Desse modo, o ensino remoto surgiu como a melhor alternativa para a educação, no 

entanto, este trouxe consigo uma carga de desafios que representam uma caminhada árdua para 

todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, pois se faz necessário novas 

adequações no ensino para que se possa driblar as possíveis perdas na aprendizagem diante a 

todas as dificuldades enfrentadas, tanto por parte do professor como do alunado, devendo dessa 

forma o docente está preparado para lidar com tantas mudanças repentinas no âmbito educativo. 

Porém, sabemos que na verdade muitos desses profissionais não se encontram 

totalmente capacitados a usufruir com segurança da aliança do ensino com a diversidade de 

ferramentas digitais existentes para esse contexto de aulas remotas. Diante isso, ressaltamos o 

fato de não haver intervenções governamentais para a viabilização dessa capacitação ou que 

estabilizem a situação crítica de vulnerabilidade vigente na educação, demandando dessa forma 

um compromisso maior ainda do docente na articulação do seu planejamento de ensino a 

garantir que suas aulas promovam um processo de ensino e aprendizagem significativo aos 

alunos, mesmo diante de todos esses desafios. 

Feitas essas considerações, ressaltamos que é então necessário o repensar do docente 

sobre a sua prática pedagógica. No tocante ao ensino de Língua Portuguesa é bem relevante 

esse refletir, pois com base na BNCC (2017) se concebe em sua organização como uma 

disciplina interdisciplinar, a contribuir para a obtenção de um bom desempenho do aluno em 

todas as outras, tendo em vista que mobiliza em sua conjuntura o despertamento de diversas 

competências e habilidades. Logo, salientamos que esse repensar no processo de ensino deve 

ser considerado em adequação a promover inclusão de todos os alunos nas aulas já que é nítido 

que a realidade socioeconômica destes (as) na sua maioria se mostra ainda bem desigual, a 

limitar dessa forma sua acessibilidade aos meios digitais. 

Sendo assim, considerando o atual cenário de adaptações ao ensino de educação remota 

torna-se crucial refletir sobre as articulações do planejamento didático-pedagógico de ensino, 

tendo em vista a relevância da eficácia do fornecimento de um ensino consistente para uma 

contínua formação dos alunos, necessitando assim o planejamento do professor de uma  

constante reorganização e ressignificação a esse processo, com mobilização de estratégias 

metodológicas a transformar suas aulas mais dinâmicas e interativas, para a obtenção de 

satisfatórios resultados de aprendizagem dos discentes. 

Mediante isso, o objetivo geral deste artigo é examinar como está sendo conduzido o 

ensino de Língua Portuguesa na efetivação do ensino-aprendizagem em contexto de aulas 

remotas, com ênfase nos métodos de planejamento didático-pedagógico de professores de 

diferentes instituições públicas. Logo, esse artigo parte da necessidade de se ressaltar os 



 

 

principais desafios enfrentados pelos professores atuantes no Ensino Médio em ensino de 

educação remota, a buscar promover um ensino-aprendizagem de Língua construtivo e 

significativo mesmo após a necessária readaptação de todo o sistema educacional e do 

planejamento didático dos docentes. 

Como subsídio a essa perspectiva, é viável indagar sobre os seguintes questionamentos: 

Como está sendo articulado o planejamento didático-pedagógico de ensino na disciplina de 

Língua Portuguesa nesse contexto de ensino remoto a contemplar os eixos formativos do Ensino 

Médio (Leitura, Literatura, Produção Textual e Análise Linguística) e a promover um ensino e 

aprendizagem simultaneamente flexível e significativo? Quais os desafios enfrentados por esses 

profissionais para a consolidação de inovações nos planejamentos de ensino, visando um ensino 

de língua fortalecedor? 

Dessa maneira, toda a abordagem discorrida neste artigo sobre a temática ora 

apresentada detém sua base a partir de questionários diagnósticos sobre o planejamento 

didático-pedagógico em ensino de Língua Portuguesa e educação remota, aos quais foram 

aplicados em redirecionamento a dois professores que lecionam no Ensino Médio, em 

instituições públicas dos municípios de Itaú/RN e Pau dos Ferros/RN.  

Como embasamento teórico pautamos nos pressupostos de documentos oficiais e de 

alguns autores expoentes como Alves (2020), Antunes (2006), Chalita (2001), Martins e 

Mendonça (2006) e Oliveira (2007), fundamentando discussões sobre o ensino de Língua 

Portuguesa, planejamento didático pedagógico, eixos formativos do Ensino Médio, estratégias 

teórico-metodológicas, competências e habilidades contempladas no processo de ensino-

aprendizagem e democratização na educação. 

 

2 REFLEXÃO TEÓRICO-PRÁTICA 

 

Mediante o contexto atual de educação remota e a integração dos meios digitais no 

ensino educacional, fez-se necessário uma profunda remodelação no planejamento didático-

pedagógico de ensino, assim como nas práticas metodológicas em que os docentes deve vencer 

a cada desafio para que se consiga considerar a relevância de cada especificidade do ensino e 

aprendizagem em Língua Portuguesa. Tendo em vista a complexidade de relações envolvidas 

no ensinar e aprender, fato ainda mais desafiador é quando pensamos que o espaço do processo 

desse ensino não mais se centra em uma simples sala de aula física e na interação coletiva 

emergente desse espaço, tornando assim tudo mais limitado e diferenciado, tendo ainda que 

considerar as condições sociais dos alunos. 



 

 

Os professores entrevistados (A) de Itaú e (B) de Pau dos Ferros, atuantes no Ensino 

Médio, demonstraram bem através das suas respostas o quão difícil é articular um planejamento 

didático-pedagógico consistente a fim de contribuir para a construção de um ser “[...] criativo, 

analítico-crítico, participativo, [...] produtivo e responsável” (BNCC, 2017, p. 14), tendo que 

considerar todas as implicações e demandas dessa nova realidade de ensino. Em consonância 

com esse objetivo, a BNCC (2017) destaca que no tocante ao ensino de Língua Portuguesa sua 

maior finalidade é: 

 

Proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação 

dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica 

nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela 

escrita e por outras linguagens (BNCC, 2017, p. 67-68). 

 

Tal afirmação, evidencia que o docente deve subsidiar seu planejamento didático-

pedagógico de ensino a considerar o uso das práticas contemporâneas de linguagem de forma 

significativa, pautado em finalidades que venham a desenvolver e refinar as habilidades e 

competências dos alunos nas mais diferentes práticas sociais, tornando o discente como um ser 

protagonista atuante na construção da aprendizagem a desenvolver a sua formação ética, 

autonomia intelectual e pensamento crítico. 

No tocante aos eixos formativos do Ensino Médio para a disciplina de Língua 

Portuguesa, mais especificamente ao de Leitura compreende-se que esta se constitui como 

prática de linguagem fundamental a mobilizar experiências em favor do desenvolvimento das 

capacidades linguísticas, discursivas e das habilidades de escrita dos alunos.  

Logo, segundo o documento OCNEM (2006), para a formação de leitores competentes 

as práticas de ensino de leitura devem ser pensadas no planejamento pedagógico de forma que 

atenda a um trabalho em torno da diversidade de textos e gêneros que circulam socialmente, 

contemplando os diferentes sistemas de linguagem para que os alunos possam obter 

conhecimento sobre a multiplicidade de linguagens que circundam as práticas de letramento, 

presentes nas diferentes esferas sociais (literária, cultural, política, midiática e entre outras) e 

assim possam desenvolver o aperfeiçoamento sobre a compreensão leitora e analítica, e o 

pensamento crítico reflexivo sobre os fatos elencados em conformidade com a realidade 

contextual destes. 

Tomando por base o questionamento sobre: como são abordadas as práticas de ensino 

de leitura em seu planejamento didático-pedagógico? a professora B, de Pau dos Ferros, revela 

o seguinte: 



 

 

O ensino de leitura acontece priorizando aspectos como o gênero que estamos 

trabalhando que pode ser literário (poemas, contos, crônicas) ou não, (notícias, 

reportagens, charges, memes, entre outros) o gênero com o qual o aluno tem 

afinidade para que a análise e a compreensão textual sejam facilitadas, de 

modo que ele tenha ao seu alcance tanto uma leitura reflexiva como uma 

leitura deleite, para entretenimento. Procuro oportunizar leituras diversas para 

que o estudante possa fazer uso de seus conhecimentos acerca da língua em 

favor da compreensão textual. 

 

Podemos perceber, diante a fala da professora que ela procura buscar caminhos 

possíveis e eficazes para a qualidade desse ensino de leitura em aulas remotas, em acordo com 

o destacado pelo documento OCNEM, priorizando em seu planejamento o trabalho com os 

gêneros nos seus variados estilos (textuais, literários e midiáticos), relacionando aspectos 

contidos nestes com a realidade dos alunos para uma efetiva compreensão leitora e analítica. 

Logo, a docente contempla em seu planejamento práticas contemporâneas de leitura que em 

muito contribuem para que os alunos reconheçam o funcionamento das diferentes linguagens e 

leiam criticamente os mais variados textos. 

Quanto ao ensino de Literatura, segundo Martins (2006) é mais do que necessário o 

docente considerar para seu ensino o reconhecimento da literatura como um fenômeno cultural, 

histórico e social, constituída mediante o conhecimento da arte literária em todas as suas 

manifestações já que apresenta esta um caráter interdisciplinar, emergindo dos textos literários 

total pluralidade (em aspectos temáticos, ideológicos, linguísticos, sociais e etc.) que deve ser 

bem explorada, a proporcionar aos alunos o favorecimento da articulação de seus  saberes. 

Desse modo, as estratégias metodológicas adotadas no planejamento de ensino do 

professor também são cruciais para determinar a contemplação significativa desse ensino, a 

contribuir para a exploração das habilidades dos alunos. Sendo assim, quando questionado 

sobre quais as estratégias metodológicas de ensino e habilidades que são exploradas no ensino 

de literatura? O professor (A) revela trazer para seu planejamento uma metodologia ainda bem 

tradicional, da utilização exclusiva de conteúdos do livro didático como único recurso, talvez 

por achar que seja a forma mais flexível de ensino nesse contexto de aulas remotas, embora 

saibamos que de certa forma compromete a aprendizagem e o protagonismo dos alunos: 

 

Estamos trabalhando, tão somente, os conteúdos do livro didático com 

chamadas no Google Meet para explicar e tirar dúvidas; fazemos uso de aulas 

no Youtube para reforçar a aprendizagem com resumo dos conteúdos e 

produção de textos. Os alunos escrevem e enviam via WhatsApp para o 

professor, para trabalhar todas as habilidades está mais difícil, pois sem as 

aulas presenciais não podemos esclarecer e responder os questionamentos de 

cada aluno. 



 

 

Com isso, percebemos que a metodologia adotada pelo professor não possibilita a 

contemplação de um ensino de literatura consistente, a considerar o caráter interdisciplinar da 

literatura em todas as suas manifestações, pois os conteúdos contidos em alguns livros didáticos 

ainda são abordados de forma descontextualizada, ou reduzidos a movimentos literários, 

produção e interpretação de textos, não abrangendo assim toda a pluralidade significativa 

presente nos textos e nas manifestações literárias. 

Dessa forma, torna-se fragmentado o ensino, não possibilitando a exploração de todas 

as habilidades dos alunos, como o docente bem afirma em sua fala. Além disso, é nítido que o 

docente sente falta de uma interação mais coletiva nas aulas, indo esse fato de encontro ao 

relatado por Alves (2020) que para melhor interação nesse ensino remoto é preciso inovar na 

implementação de novos métodos e recursos digitais de ensino a possibilitar uma participação 

mais ativa dos alunos no processo de aprendizagem, com práticas dinamizadas que os permitam 

indagar, questionar, refletir, criar e instigá-los, a visar o desenvolvimento de uma formação 

social e intelectual mais pertinente. 

No tocante ao eixo de produção textual, é válido ressaltar a sua relevância no ensino-

aprendizagem de língua já que por meio dela é possível debruçar-se sobre diferentes aspectos 

da língua a considerar finalidades diversas que possibilitem a compreensão das dimensões das 

práticas de uso e reflexão dos textos- escritos, orais e multissemióticos.  

Desse modo, o ensino de produção textual na prática pedagógica de ensino deve ser bem 

articulado, com estratégias significativas, ainda mais nesse contexto atual de educação remota, 

não a priorizar esse ensino em uma perspectiva prescritiva de ensino de normas e regras de 

escrita, mas sim, como bem afirma Mendonça (2006) em articulação com os eixos de leitura e 

análise linguística para assim melhor trabalhar os usos sociais da escrita, pois segundo Antunes 

(2007) o ensino de língua deve ser amparado em atividades de reflexões e análises, produção e 

exploração dos diversos gêneros, nisto se centra a importância do ato de ensinar como processo 

sempre dinâmico e reflexivo. Dessa forma, quando questionada sobre de que forma o eixo de 

produção textual vem sendo trabalhado em sua prática pedagógica? E quais as habilidades que 

são articuladas ao seu planejamento metodológico de ensino? a professora (B) afirma que: 

 

O processo de produção textual envolve vários aspectos como o gênero a ser 

produzido, o contexto de circulação, a linguagem utilizada, a finalidade, entre 

outros. Dessa forma e pensando nesses aspectos, procuro trabalhar com a 

produção de textos que sejam vinculados às necessidades dos estudantes, 

fazendo com que analisem as características da linguagem, o sentido do texto 

e explorarem os demais aspectos como os linguísticos e gramaticais numa 



 

 

perspectiva do enunciado, tendo em vista que a defasagem de normas e 

conceitos é evidente na atualidade. 

 

Tal excerto supracitado, revela notavelmente que a professora promove um ensino  

significativo de produção textual ao englobar para o ensino e aprendizagem todos os aspectos 

necessários ao conhecimento da produção de textos, explorando dos alunos as habilidades 

articuladas de leitura reflexiva, com ênfase na compreensão ativa dos sentidos oriundos dos 

textos, e na análise linguística, trabalhando dessa forma o processo de produção de maneira 

contextualizada, ponto bem positivo a contribuir para o desenvolvimento da produção textual 

dos alunos de forma eficiente, permeada a partir do uso dos gêneros, a formar assim escritores 

autônomos. Logo, conclui-se que seu planejamento atende ao requerido para um ensino 

produtivo, conforme o abordado. 

Em relação ao ensino de análise linguística, afirmamos que merece um olhar atento para 

as práticas e metodologias de ensino adotadas já que este deve possibilitar aos discentes 

reflexões sobre o funcionamento da língua/linguagem em suas várias dimensões, perante um 

processo em que os alunos adquiram posição ativa no ensino e aprendizagem a compreender os 

fatos da língua sob a ótica da construção de sentidos, sendo plausível dessa forma considerar 

esse ensino a partir da diversidade de gêneros em circulação no meio social.  

Desse modo, considerando que toda a diversidade de mecanismos linguísticos e 

multissemióticos existentes favorecem um desenvolvimento significativo para a aprendizagem 

do aluno, questionamos aos docentes: de que maneira a análise linguística vem sendo 

contemplada em seu planejamento de ensino? a professora (B) em específico demonstra obter 

uma visão mais aprofundada sobre o essencial para uma aprendizagem significativa dos alunos 

sobre o ensino e aprendizagem de análise linguística, pautando-se no seguinte:  

 

Procuro trabalhar a análise linguística no estudo e produção de gêneros 

textuais, na ocasião conhecemos sobre o gênero escolhido para estudo, 

partindo do que o estudante sabe sobre o mesmo, se tem contato, se produz e 

com que finalidade é produzido, a partir daí o estudante é incentivado a 

compreender o texto e apropriar-se dos recursos gramaticais e linguísticos 

contidos, ou seja ele busca analisar o texto no sentido de entender as palavras 

e expressões utilizadas pelo produtor, se estas são adequadas ao contexto para 

assim entender os usos da linguagem em suas mais diversas situações de 

produção. 

 

De acordo com a fala da professora, percebe-se que o seu planejamento encontrasse em 

consonância com o proposto por Mendonça (2006). 

 



 

 

[...] O que configura um trabalho de AL é a reflexão recorrente e organizada, 

voltada para a produção de sentidos e/ ou para a compreensão mais ampla dos 

usos e do sistema linguísticos, com o fim de contribuir para a formação de 

leitores- escritores de gêneros diversos, aptos a participarem de eventos de 

letramento com autonomia e eficiência (MENDONÇA, 2006, p. 208). 

 

Dessa maneira, a metodologia adotada pela docente contribui com um ensino e 

aprendizagem de análise linguística enriquecedor, trabalhando esse ensino perante uma 

perspectiva funcional sempre associado ao estudo e produção dos gêneros, permitindo aos 

alunos ler, compreender e analisar de modo reflexivo os usos linguísticos, contribuindo assim 

para a exploração das capacidades linguísticas e das habilidades dos alunos. 

Conforme às demandas desse contexto de educação remota e as necessárias adaptações 

dos profissionais da educação em reinventar ou reorganizar seus planejamentos de ensino, 

evidenciamos que surgiram novas oportunidades de integração das tecnologias articuladas ao 

planejamento de ensino, em correlação ao contido nos documentos que regem o sistema da 

educação, embora também tenha ficado nítido que esse ensino de aulas remotas demanda ainda 

a mobilização de medidas organizacionais mais consistentes de todos os envolvidos no 

funcionamento ativo e na qualidade da educação, de forma que assegure a flexibilização e 

significância ao ensino de Língua Portuguesa.  

Sendo assim, as articulações do planejamento escolar da instituição também influenciam 

no planejamento do professor e, consequentemente, nos resultados do rendimento escolar dos 

alunos, já que contribui como rede de inclusão ao funcionamento ativo do ensino. Desse modo, 

quando indagado a como está sendo realizado o planejamento escolar da instituição na qual 

exerce o trabalho docente? E a como está sendo efetuada a avaliação da aprendizagem dos 

discentes? O professor (A) afirma o seguinte: 

 

[...] na minha opinião a flexibilização foi exagerada, [...] para o planejamento 

nos reunimos todas as segundas-feiras para discutirmos os planejamentos de 

cada ciclo. Foi adotado um ensino através de ciclos, elaborado pela Secretaria 

de Educação do nosso estado, cada disciplina era aplicada uma vez a cada 

ciclo. Ciclos de 6 semanas em média, ao final de cada ciclo era realizado um 

simulado. Com isso, o professor só via seus alunos a cada ciclo, prejudicando 

a aprendizagem. Sobre a avaliação, a cada ciclo aplicamos um simulado, 

valendo 4,0 pontos e 6,0 pontos para as outras atividades, como: exercícios, 

produção de textos, e presença na hora das aulas. 

 

Tal excerto, torna nítido que a forma como foi articulado o funcionamento do ensino e 

das aulas pelo planejamento escolar da instituição e da secretaria de educação influenciou no 

planejamento do professor, pois a medida que uma disciplina só é lecionada uma vez por ciclo 



 

 

sendo esse bem extenso dificultasse ainda mais as inovações das estratégias metodológicas 

adotadas para um ensino flexível e pertinente já que essa adoção de ensino não permite uma 

aprendizagem progressiva dos alunos, a contemplar todo um desenvolvimento formativo dos 

educandos, assim também os métodos avaliativos não são tão contemplativos a uma avaliação 

de qualidade. 

 Tudo isso, incita-nos a refletir ao afirmado por (OLIVEIRA, 2007, p. 201) que "planejar 

é pensar sobre aquilo que já existe, sobre o que se quer alcançar, com que meios se pretende 

agir”. Ou seja, é um ato que exige conscientização e compromisso de todas as partes envolvidas 

no âmbito do ensino educacional. 

Diante da sistematização desse ensino remoto é relevante que os docentes realizem uma 

profunda autoavaliação reflexiva de suas práticas, assim quando confrontada sobre a avaliação 

da sua prática pedagógica nesse modelo de ensino a professora (B) afirma haver uma 

dificuldade geral da parte de todos na adaptação a esses novos meios virtuais de ensino, porém, 

antes de tudo pensa na sua função como educadora: 

 

Não está sendo fácil ministrar aulas no contexto que ora se apresenta, 

mas[...]procuramos nos adaptar da melhor forma e com os recursos dos quais 

dispomos. [...] Apesar das ferramentas serem abundantes tivemos problemas 

relacionados à adaptação repentina de estudantes e professores, desigualdade 

de acesso às tecnologias e também problemas relativos à rotina dos lares, pois 

nem todos tem internet, ou computadores, notebook para transformarem suas 

residências em escolas virtuais.  

 

A fala da professora revela que, apesar de todas as dificuldades perpassadas nesse ensino 

remoto se mostra sempre aberta para inserção em um novo contexto de transmissão do saber, 

para que assim seus alunos continuem a ter o direito assegurado de aprendizagem, pois 

conforme aborda (CHALITA, 2001, p. 179) “o professor só conseguirá fazer com que o aluno 

aprenda se ele próprio continuar a aprender", ou seja, constantemente se aperfeiçoar, dessa 

forma, cremos que juntos nessa luta a educação cada vez mais se fortalece, ganhando novas 

ressignificações valorativas ao ensino e aprendizagem. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando todo o elucidado neste artigo, concluímos que o ensino de Língua 

Portuguesa no contexto atual de educação remota no Ensino Médio deve ser visto como um 

processo constante de ressignificação, sendo essencial a remodelação no planejamento de 



 

 

ensino do professor a contemplar as novas concepções contemporâneas do ensino de língua em 

consonância com a possível adequação das metodologias essenciais ao contexto de educação 

remota, de forma criativa, flexível e instigante para que assim professor e aluno em conjunto 

possam vencer os desafios na consolidação desse ensino. 

Nesta perspectiva, a temática desenvolvida neste artigo acentuou claramente que aos 

professores buscarem novas estratégias flexíveis e significativas para o seu planejamento nesse 

modelo de ensino remoto os desafios e adaptações são constantes, tendo em vista a falta de 

acessibilidade dos alunos aos recursos necessários e a considerar todas as implicações e 

demandas dessa nova realidade de ensino, não sendo tarefa fácil explorar integralmente todas 

as habilidades e competências dos alunos, pois muitos são os fatores envolvidos nessa relação 

do ensinar e aprender.  

Além disso, esse ensino remoto possibilitou aos professores da educação conhecerem 

novas oportunidades de integralização das tecnologias as suas aulas, baseando nos fundamentos 

dos documentos que regem o sistema da educação, embora que com as alterações sofridas no 

âmbito educacional ainda haja a necessidade da adoção de intervenções governamentais que 

minimizem a situação crítica de vulnerabilidade existente na educação. Diante tal cenário de 

adaptações ao ensino, percebemos que os recursos digitais se apresentaram como favoráveis 

para a mediação do ensino educacional, no entanto, ainda é necessária uma melhor articulação 

aperfeiçoada da inclusão dessas ferramentas com as práticas de ensino, conciliando o professor 

o ato de ensinar com a sabedoria do se reinventar. 

Portanto, afirmamos que o objetivo do artigo foi alcançado com êxito em todo o 

desenvolvimento do trabalho, deixando nítido que o ensino remoto necessita constantemente 

de maiores conscientizações e comprometimento de todos aqueles que validam apreço e 

interesse pelo âmbito educativo, pois estamos em tempos de ressignificação do ensino. Logo, 

os professores assumem uma importante função nessa caminhada árdua da busca por uma 

educação de qualidade. 
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RESUMO  

 
As transformações do processo de ensino e aprendizagem do século XXI geraram novas demandas no 

desenvolvimento de metodologias educacionais e no próprio ato de ensinar, sendo necessário ir além de 

um ensino limitado unicamente a uma exposição teórica de conteúdos escolares por parte dos 

professores e possibilitar o emprego de materiais didáticos alternativos, visando conectar os mesmos 

com a realidade dos alunos. Tais perspectivas acerca dos desafios da educação contemporânea são 

contempladas no ensino da ciência geográfica em específico, uma vez que a mesma possui em seu objeto 

de estudo um caráter prático e empírico. Dessa forma, o presente trabalho visa analisar, a partir do 

método qualitativo, e propor o emprego da obra cinematográfica “O Hobbit: Uma jornada Inesperada” 

como recurso didático para a abordagem dos conceitos geográficos de lugar e paisagem em sala de aula, 

tendo como base teórica autores como Lisboa (2007), Tuan (1983) e Filizola e Kozel (2009). A partir 

da análise dos conceitos geográficos explanados pelos autores com o enredo geral do filme em questão, 

foi possível estabelecer diversas conexões para a abordagem da obra cinematográfica como ferramenta 

didática para o ensino de Geografia.  

 

Palavras-chave: Didática; Geografia; Paisagem; Lugar; Cinema. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O século XXI é caracterizado pelo ápice dos fluxos de informações e conectividades. 

Nesse contexto, tais movimentações também exercem influência no processo de evolução da 

educação e do ensino contemporâneo, passando a exigir novos desafios e perspectivas. O 

cenário em que os alunos exercem apenas uma função limitadora, passiva e mecânica de meros 

receptores de conteúdo, depositados pelos professores, tão comum nas primeiras décadas do 

século XIX, tende a desaparecer nos modelos educacionais exemplares de eficácia ao redor do 

mundo. Segundo Mosé (2013) a escola possui em seu espaço uma função primordial de 

conectar e incluir o aluno de forma direta nas metodologias de ensino, na qual ele possa ser 

escutado e considerado enquanto individuo no próprio processo de formação. 
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Para a autora, o papel do professor para o estabelecimento dessa nova relação é de suma 

importância, cabendo ao docente proporcionar aulas com ferramentas que vão além das 

presentes nas antigas engrenagens de ensino, uma vez que, segundo Freire (1987), o professor 

tem de competir com as influências do mundo além-sala de aula pela atenção de seus alunos, 

influencias essas, tão presentes no contexto pós-moderno, onde os indivíduos são cercados por 

meios de propagação de informação e entretimento.  

Tal questão se constitui como um dos grandes desafios enfrentados pelos educadores da 

pós-modernidade, onde o mero uso de livros didáticos e das exposições conceituais das 

disciplinas não são mais tão efetivos perante as possibilidades presentes na realidade atual. 

Dessa forma, é necessário trazer os conteúdos teóricos para um contexto de mundo prático, real 

e criativo, que faça sentido para a perspectiva de mundo dos estudantes, onde estes não sejam 

meros receptores passivos.  

Tais perspectivas são ainda mais evidenciadas quando se analisa a importância de um 

ensino adequado de conceitos bases e essenciais para a disciplina de Geografia, como os 

conceitos geográficos de “lugar” e “paisagem”, que por si já possuem um caráter prático e 

empírico, sendo necessário que os mesmos sejam compreendidos pelos alunos de forma ampla, 

crítica e contextual, levando em consideração os aspectos sociais e culturais da temática em 

questão, como destaca Silva e Muniz (2012). 

É diante dessa problemática, a partir da busca por modelos e ferramentas que 

proporcionassem novas perspectivas de ensino, e nesse caso em específico, para a disciplina de 

Geografia, que se estabeleceu a temática e os principais objetivos do presente trabalho, propor 

o uso do cinema como recurso didático, através da análise da obra cinematográfica “O Hobbit: 

Uma Jornada Inesperada”, para a abordagem e explanação em sala de aula, por parte do 

professor, dos conceitos geográficos de “lugar” e “paisagem”.  

Para isso, o presente artigo fez uso do método qualitativo como base metodológica de 

pesquisa, uma vez que esse, como afirma Godoy (1995), tem como foco a caracterização, 

descrição, entendimento e análise de determinado fenômeno, grupo social, processo ou objeto 

de estudo, o que abre espaço para análise da obra cinematográfica “O Hobbit: Uma Jornada 

Inesperada” como uma ferramenta didática para o ensino dos conceitos geográficos de lugar e 

paisagem na sala de aula.  

Dessa forma, recorrendo ao tipo de pesquisa descritiva e a abordagem qualitativa, o 

trabalho em questão visou promover a análise e correlação dos temas presentes em tal obra 

cinematográfica com os conceitos geográficos de lugar e paisagem caracterizados por Lisboa 

(2007), Tuan (1983) e Filizola e Kozel (2009), fazendo uso de tais paralelos como forma de 



 

 

legitimar o uso do filme como ferramenta de apoio e facilitadora para a absorção de tais 

conceitos por parte dos alunos, uma vez que promove a interação lúdica e reflexiva com os 

mesmos. O trabalho ainda teve como objetivo contribuir para o estabelecimento do diálogo 

entre recursos e linguagens contemporâneas, como o cinema, com o ato de ensinar, 

possibilitando, assim, novas perspectivas aos alunos inseridos nesse processo de ensino e 

aprendizagem.   

 

2 O CONCEITO DE LUGAR EM “O HOBBIT: UMA JORNADA INESPERADA” 

 

Segundo Lisboa (2007), o conceito de lugar diz respeito a uma realidade geográfica, de 

escala local ou regional, onde ocorrem as experiências cotidianas e relações pessoais de 

determinados povos ou indivíduos. Dessa forma, o conceito geográfico de lugar não faz 

referência a uma mera localização geográfica, mas sim as relações afetivas e de pertencimento 

de um povo ou indivíduo a determinado espaço dotado de características e especificidades que, 

por si só, já confere a este, sua identidade.  

Assim, a alcunha de lugar vem das experiências e significados atribuídos pelo 

indivíduo/grupo a esse determinado espaço, no qual um mesmo recorte espacial pode apresentar 

significados distintos para indivíduos e grupos diferentes, independente de suas características 

físicas e territoriais. Lisboa (2007) ainda destaca que a noção de pertencimento e identidade de 

um lugar surge como um meio de manutenção das características locais perante o avanço do 

movimento de globalização e sua padronização, assim como sua cultura, estética e hábitos de 

consumo.  

Nesse sentido, o filme “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada”, dirigido por Peter Jackson 

e baseado na obra literária “O Hobbit” de J. R. R. Tolkien, surge como uma boa ferramenta 

didática para se trabalhar o conceito de lugar em sala de aula, uma vez que apresenta tal conceito 

geográfico como um ponto central de sua narrativa.  

O enredo principal da obra cinematográfica em questão consiste na busca dos anões de 

reconquistar a Montanha Solitária, seu antigo lar de morada, que fora tomado por um dragão, 

Smaug, os forçando a migrar de seu lugar de origem para outros territórios distantes. Tal exílio 

fez com que os anões habitassem diversas localidades diferentes, onde sempre se encontravam 

insatisfeitos, exatamente por não se sentirem pertencentes e conectados a estes lugares. Assim, 

é justamente o sentimento de afetividade e pertencimento que move esses anões em busca de 

reaver o seu lugar de origem. Tais perspectivas abordadas pelo filme vão de encontro a 



 

 

caracterização de lugar realizada por Tuan (1983), que o destaca como o espaço em que os 

indivíduos se sentem seguros e confortáveis.   

 

Figura 1: A Montanha Solitária, o lugar de morada dos anões, onde 

desenvolveram o sentimento de pertencimento 

 
Fonte: Warner Bros, 2012. 

 

O conceito de lugar também é invocado pelo próprio protagonista da trama, o hobbit 

Bilbo Bolseiro, que ao longo de toda sua jornada ajudando os anões a retornarem para seu lar, 

relembra a Vila dos Hobbits e sua casa, sentindo saudades de seu lugar e de seu espaço de 

pertencimento no qual cresceu e desenvolveu relações de afetividade, visto que, por muitas 

vezes, este se sentia deslocado e desconfortável em meio à aventura na qual estava, como não 

sendo esse o seu “lugar”, fato esse, salientado até pelos anões ao longo da trama. A distinção 

entre a relação de Bilbo e os anões com a ideia de lugar pode ser explorada a partir da noção de 

escalas entre os lugares proposta por Lisboa (2007), onde o lugar de um povo, no caso dos 

anões, seria a Montanha Solitária, e o lugar para um indivíduo, no caso de Bilbo Bolseiro, seria 

a sua casa, no alto da colina da Vila dos Hobbits. 

 

Figura 2: A Colina, na Vila dos Hobbits, lugar de morada de 

Bilbo Bolseiro, onde desenvolveu suas relações de afetividades 

 
Fonte: Warner Bros, 2012. 

 



 

 

A obra cinematográfica ainda evidencia de forma clara que o conceito de lugar está 

intimamente ligado às experiências dos indivíduos, como salienta Lisboa (2007), uma vez que 

o próprio Bilbo, após sua aventura, passou a conectar-se com outros lugares, como Valfenda, o 

lar dos elfos, tanto que ao regressar para sua própria casa, o condado não lhe parecia mais 

suficiente. Assim, no fim de sua trajetória, Bilbo acaba sentindo saudade dos lugares que passou 

durante sua aventura, visto que se conectou com estes, graças as suas experiências. 

 

Figura 3: Valfenda, terra dos elfos, lugar pelo qual o protagonista 

Bilbo cria afetividade 

 
Fonte: Warner Bros, 2012. 

 

Por fim, outro paralelo a se traçar entre o filme e o conceito de lugar, é sobre o lugar 

como uma resistência as pressões do processo de globalização, no qual a própria vila dos 

hobbits surge como um bom exemplo desse fenômeno, uma vez que os hobbits se encontram 

totalmente indiferentes as mudanças e conflitos da Terra-média, o continente ficcional onde se 

passa a obra, onde estavam felizes em ignorar e serem ignorados pelo mundo exterior, 

preservando seus costumes e hábitos simples.   

 

3 O CONCEITO DE PAISAGEM EM “O HOBBIT: UMA JORNADA INESPERADA” 

 

 Segundo Lisboa (2007), o conceito de paisagem pode ser definido como a percepção do 

ser humano sobre a realidade (o conjunto de elementos) do espaço geográfico que o circunda, 

levando em consideração a parte sensorial de cada indivíduo, ou seja, tudo o que conseguimos 

ver. É na paisagem que os processos de mudanças espaciais, que ocorrem ao longo do tempo, 

podem ser perceptíveis, uma vez que nelas ocorrerão modificações, onde algumas formas 

poderão sobreviver, gerando rugosidades espaciais, e outros elementos podem ser alterados, 

formando a paisagem atual.  



 

 

 Além disso, havendo a modificação da paisagem natural pelo ser humano, ela passa a 

ser uma paisagem humanizada. Entretanto, apesar de abranger especialmente a realidade e o 

ambiente físico alcançados pelos nossos olhos, o conceito não se resume unicamente a essa 

perspectiva, dado que fotografias, vídeos, pinturas, sons e odores podem caracterizar a 

percepção de uma paisagem. 

 Dessa forma, de acordo com Filizola e Kozel (2009) o conceito de paisagem também 

pode ser expresso através da literatura, de um poema, da música e de obras audiovisuais. 

Tomando uma obra cinematográfica como exemplo, surge a possibilidade de um filme 

apresentar diversos cenários, reais ou criados digitalmente, com vários elementos da paisagem, 

que podem ser discutidos e contextualizados em sala de aula. Além disso, cada indivíduo acaba 

tendo uma percepção diferente das mesmas paisagens que podem aparecer no filme, prestando 

mais atenção em um elemento ou em outro. 

O escritor britânico J.R.R. Tolkien é conhecido mundialmente por suas obras literárias 

“O Hobbit” e “O Senhor dos Anéis”, segundo a sua biografia autorizada, “Tolkien era obcecado 

pela perfeição em obras escritas de qualquer espécie [...]” (CARPENTER, 2018, p. 190) isso o 

consagrou como um escritor de narrativas bastante descritivas, sobretudo das paisagens, e assim 

proporcionando uma grande imersão aos leitores. Em suas obras, o autor fez verdadeiras 

descrições da paisagem de seu mundo fictício, descrevendo a vegetação, o relevo, seus rios e 

até mesmo as estações do ano. Tal característica literária é transportada de forma clara na 

adaptação cinematográfica de uma de suas principais obras, “O Hobbit”, apresentando vastas 

paisagens e ambientes ao longo de sua narrativa. Tendo isso em vista, pode-se perceber a 

possibilidade de abordar o conceito de paisagem com a utilização do filme “O Hobbit: Uma 

Jornada Inesperada”, primeiro filme da trilogia. 

Levando em consideração que o conceito de paisagem está relacionado à percepção de 

cada indivíduo e que esse conceito pode ser também expresso através da literatura e do cinema, 

ao assistir ao filme “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada” haverá a percepção de várias 

paisagens apresentadas ao longo do filme. Por exemplo, em alguns trechos, como no início, os 

telespectadores são apresentados a paisagem rural da vila dos hobbits, mostrando os campos 

cultiváveis e as residências de seus habitantes, possibilitando a reflexão entre o que é a paisagem 

natural e a paisagem modificada artificialmente. 

 



 

 

Figura 4: Paisagem da Vila dos Hobbits, onde é possível 

notar os elementos naturais e artificiais 

 
Fonte: Warner Bros, 2012. 

 

Além disso, ao embarcar em sua jornada para ajudar os anões a recuperarem seu lar, 

Bilbo Bolseiro se encontra rodeado por diversas paisagens, que se diversificam ao longo do seu 

percurso, como por exemplo as paisagens que, além de apresentarem aos espectadores florestas 

com densas vegetações, altas copas de arvores, também expõe outros elementos como os 

afloramentos rochosos. 

 

Figura 5: Personagens embarcando em sua jornada, em que diversas  

paisagens são apresentadas aos espectadores 

 
Fonte: Warner Bros, 2012. 

 

Dentro dessa análise do filme a partir do conceito de paisagem, mesmo havendo trechos 

do filme que são criados digitalmente através de computação gráfica, um recurso muito 

utilizado no cinema, também há cenas em que o digital se mistura ao natural, já que o filme foi 

filmado utilizando-se como cenários naturais as paisagens da Nova Zelândia, e assim a 

abordagem do conceito se torna ainda mais rica. 



 

 

Figura 6: Elementos paisagísticos da Nova Zelândia utilizados 

no filme, imbuídos de efeitos digitais. 

 
Fonte: Warner Bros, 2012. 

 

É notório que as paisagens presentes no filme apresentam mais aspectos naturais, sendo 

que os personagens durante a sua jornada encontram-se atravessando prados e montanhas, 

cruzando rios, florestas e diversas outras paisagens, onde as diferenças climáticas, de vegetação 

e relevo a cada paisagem são facilmente perceptíveis, mostrando de forma clara a existência de 

diversos tipos de paisagens e suas características geográficas singulares. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

A partir do exposto, é possível concluir que a obra cinematográfica “O Hobbit: Uma 

Jornada Inesperada” surge como uma boa opção para se trabalhar os conceitos geográficos de 

lugar e paisagem em sala de aula, uma vez que as discussões e tópicos levantados sobre a 

temática por autores como Lisboa (2007), Tuan (1983) e Filizola e Kozel (2009) podem ser 

facilmente correlacionados e abordados pelo professor com o enredo e o visual apresentados 

pela obra em questão, conforme destacado anteriormente.  

Além disso, por se tratar de uma obra de fantasia, através do lúdico, a aventura pode 

inserir tais conceitos geográficos no ideário dos alunos. Dessa forma, a abordagem do filme 

como recurso didático acaba sendo uma maneira divertida para os alunos aprenderem os 

conceitos de paisagem e lugar, instigando a reflexão dos mesmos, a partir da identificação e 

problematização, juntamente com o professor, das suas principais características e elementos 

presentes na obra cinematográfica. 
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O PLANEJAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EM TEMPO DE PANDEMIA: 
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RESUMO 

 
Considerando o contexto emergencial da COVID-19 no Brasil, a educação foi sobremaneira afetada 

pelas resultâncias negativas do coronavírus, nisto, as instituições de ensino público e privado 

necessitaram instantaneamente em fechar suas portas adotando o ensino remoto de aulas para dar 

continuidade ao ano letivo. À vista disso, objetivamos compreender os desafios presentes nas adaptações 

dos novos métodos de planejamento didático-pedagógico entre professores de diferentes instituições 

públicas a partir da adoção do ensino remoto de aulas. Para tanto, realizamos uma aplicação de 

questionários a três professores que lecionam ativamente no Ensino Médio em instituições públicas dos 

municípios de Marcelino Vieira/RN e Riacho da Cruz/RN acerca do seu planejamento didático-

pedagógico no contexto pandêmico que perdura. Desse modo, verificamos que a pandemia da COVID-

19 colocou os mais variados setores da esfera social em uma situação desafiadora, sobretudo o campo 

educacional, em lidar com as novas estratégias de ensino. Os docentes de todas as instituições de ensino 

passaram a conhecer um leque de oportunidades por meio das tecnologias para planejarem e ministrarem 

as suas aulas, com base nos documentos que regem o sistema de educação, denotando a necessidade de 

medidas interventivas para estabilizar esta situação crítica de vulnerabilidade e agravos acentuados à 

educação brasileira. 

 

Palavras-chave: Ensino médio; Ensino remoto; Planejamento didático-eedagógico; Língua Portuguesa. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As relações humanas e profissionais de diversas áreas do mundo foram amplamente 

atingidas de maneira avassaladora devido à pandemia da COVID-19 que estamos vivenciando 

desde o início do ano de 2020. Desse modo, o isolamento social e o fechamento repentino das 

instituições de todos os âmbitos da sociedade constituíram-se como os meios mais eficazes para 

o combate ao vírus. Com isso, sucederam-se uma série de modificações sociais em direção às 

novas medidas circunstanciais e, consequentemente, com a educação não foi diferente.  

As instituições de ensino público e privado necessitaram instantaneamente em fechar 

suas portas, assim, a grande maioria dessas entidades educacionais deram continuidade às 

atividades por meio da adoção do ensino remoto com vistas a permitir que os alunos não fossem 

rigidamente afetados e distanciados da oportunidade de obter conhecimento, logo, os recursos 
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evaristtonetto2000@gmail.com.  
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e plataformas digitais garantiram um acesso remoto à educação com o intuito de dar 

continuidade ao ano letivo. 

Entretanto, ainda que o ensino remoto tenha sido estabelecido pelo Ministério da 

Educação (MEC) em um contexto emergencial, é bem certo que a maioria dos profissionais não 

se encontravam capacitados para utilizarem de maneira segura e consciente as múltiplas 

ferramentas disponíveis nas plataformas digitais. Sendo assim, as necessidades e os desafios 

foram surgindo de modo transparente para o prosseguimento das atividades escolares de forma 

remota.  

Doravante da obrigação de aprender e encarar a tecnologia numa perspectiva de curto 

prazo, não foi somente no âmbito escolar que tais alterações ocorreram, mas dentro de toda a 

comunidade que se organizam como redes de inclusão para o funcionamento ativo das práticas 

de ensino, como os professores, familiares e alunos, que tiveram que se adaptarem rapidamente 

às salas de aulas remotas. Dito isso, a aplicação dos recursos digitais tornou-se essencial para 

que as instituições educacionais visualizassem de perto as desigualdades que perduram em 

nosso país. Ou seja, dificuldades no que tangem ao sistema educacional e a realidade 

socioeconômica de cada discente fora da escola. 

Nesse sentido, o ensino precisou ser alterado de acordo com o contexto pandêmico que 

vivenciamos, logo, todo o planejamento pedagógico de ensino voltado à atuação de forma 

presencial careceu de ser adaptado à modalidade remota. Este cenário tornou-se desafiador para 

todos que fazem parte da estrutura escolar. Por mais que os avanços tecnológicos estejam 

presentes em toda a sociedade, uma transformação digital repentina traz enormes desafios.  

À vista disso, a jornada de trabalho do corpo docente nessa nova rotina durante a 

pandemia redobrou em todos os aspectos, principalmente no que se refere ao planejamento 

didático-pedagógico do professor, que passou a ter necessidade de reorganizá-lo e/ou reinventá-

lo conforme as demandas da realidade hedionda que vivenciamos, de modo que as aulas virtuais 

atendam a uma boa relação de comunicação entre professor-aluno no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Situados nesse contexto, preparar uma aula dinâmica e interativa tornou-se, nos últimos 

meses, uma tarefa árdua para aqueles que resistem e lutam todos os dias em favor da educação 

no Brasil, no caso, para os professores que compõem o campo da licenciatura no país. Desse 

modo, o objetivo geral deste artigo é compreender os desafios presentes nas adaptações dos 

novos métodos de planejamento didático-pedagógico entre professores de diferentes 

instituições públicas a partir da adoção do ensino remoto de aulas. 



 

 

Outrossim, a realização deste trabalho se justifica devido a necessidade de se ressaltar 

os principais desafios enfrentados em tempo de pandemia pelos profissionais da educação que 

atuam no Ensino Médio. Decerto, tais desafios ressoam das exigências impostas pelos órgãos 

sanitários do país que propuseram as medidas restritivas de prevenção e combate ao 

coronavírus, que acabou forçando os professores a terem que comutarem os quadros e as 

carteiras escolares pelas telas e ferramentas digitais após a implantação de medidas de 

distanciamento social e da interrupção das aulas presenciais, exigindo dessa maneira, a 

readaptação do sistema educacional, bem como do planejamento didático dos docentes. 

Com base nesta perspectiva é válido problematizar e discutir as seguintes questões: por 

quais motivos os profissionais da área educacional passam demasiadamente por situações de 

difícil inserção social de valorização e reconhecimento para com o seu trabalho docente?; Por 

que elencar novos planejamentos de ensino é uma tarefa desafiadora no contexto de educação 

remota e emergencial?; E quais medidas deveriam ser tomadas pelas esferas governamentais 

para que os desafios, nesse momento pandêmico, fossem amenizados? 

Os argumentos apresentados sobre a temática em voga no decorrer deste artigo, detêm-

se a partir da aplicação de questionários realizados a três professores(as) que lecionam 

ativamente no Ensino Médio em instituições públicas dos municípios de Marcelino Vieira/RN 

e Riacho da Cruz/RN acerca da adoção do ensino remoto e do seu planejamento didático-

pedagógico. Nisto, as respostas dadas pelos docentes apresentam imparcialidades e desafios no 

que tangem ao enfrentamento do modelo de ensino emergencial inserido na educação do país. 

Desse modo, empregamos um aporte teórico pautado na discussão sobre ensino de 

Língua Portuguesa, planejamento didático-pedagógico, estratégias teórico-metodológicas, 

eixos formativos do Ensino Médio, capacidades e habilidades no processo de ensino-

aprendizagem e os direitos e deveres que abrangem o âmbito educacional, fundamentados em 

documentos e autores como BNCC (2017), Cardoso; Ferreira e Barbosa (2020), De Oliveira 

(2014), LDB (2016), OCEM (2006), PCNs (1998), Marcuschi (2002), Martins (2006) e 

Mendonça (2006). 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 

 

Como forma de alcançar os objetivos propostos neste trabalho, utilizamos como corpus 

analítico questionários diagnósticos distribuídos entre os três professores(as) que lecionam no 

Ensino Médio em instituições públicas dos municípios de Marcelino Vieira/RN e Riacho da 

Cruz/RN no atual contexto de complexidade causada pela COVID-19 no Brasil. Assim sendo, 



 

 

os questionários3 utilizados foram desenvolvidos com o intuito de compreendermos o 

funcionamento da prática didático-pedagógica do professor sob a ótica da adoção do ensino 

remoto pelas instituições educacionais, sendo estes modulados pelos eixos formativos que 

compõem o Ensino Médio - Leitura, Literatura, Produção Textual e Análise Linguística. 

Primordialmente é vital aclararmos as compreensões sobre as estratégias metodológicas 

de ensino e as habilidades exploradas pelos docentes em aula com base nos questionários 

analisados que comportavam uma visualização prática acerca dos seguintes aspectos: leitura, 

análise linguística e multissemiótica, oralidade, reescrita, avaliação de textos escritos e 

multissemióticos, condições de produção, aspectos gramaticais notacionais e adequação da 

produção escrita com os diferentes gêneros textuais -, visando à formação social e intelectual 

do alunado, em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e com o 

Documento Curricular do Rio Grande do Norte.4 

Neste sentido, compreendemos que a educação é um dever da família e do Estado, 

inspirada em princípios humanos que visam o pleno desenvolvimento do educando, 

preparando-o para exercer a cidadania e qualificar-se para o mundo do trabalho (LDB, 2016), 

e que, evidentemente, o Ensino Médio deve atuar como forma de garantir ao estudante tal 

preparação cidadã e profissionalizante em concordância com as necessidades político-sociais 

do seu meio (OCEM, 2006). 

Dessa maneira, compreender os desafios presentes nas adaptações dos novos métodos 

de planejamento didático-pedagógico entre professores de instituições públicas a partir da 

adoção do ensino remoto de aulas alude ao fato de que o exercício da docência concentra 

imensos esforços, principalmente no que concerne à repentina inclusão dos recursos e 

plataformas digitais nos planejamentos dos professores que lutam cotidianamente para que haja 

realmente uma educação de qualidade a todos os estudantes em meio aos muitos obstáculos que 

compõem esta realidade, portanto, é evidente que haja a implementação de políticas públicas 

 
3 A construção dos questionários que embasam este artigo estrutura-se em tópicos – 1 Dados dos estagiários e 

Campo de estágio; 2 Informações sobre o professor colaborador; 3 Prática Pedagógica e Ensino Remoto – sendo 

compostos por seis questões de cunho discursivo, validados e com veiculação autorizada pelos respectivos 

entrevistados. Neste artigo, não utilizaremos uma codificação para a determinação dos(as) professores(as), 

preferimos reunir as informações coletadas em uma perspectiva lógica e integrada, não interrompendo a 

compreensão das informações presentes nos questionários, por isso, analisaremos excertos das respostas 

concedidas pelos profissionais a título de comprovação dos argumentos apresentados. 
4 Asseguramos o nosso comprometimento e fidelidade com os dados apresentados explicitamente neste trabalho, 

bem como com as informações concedidas pelos(as) professores(as) que se dispuseram a colaborar conosco 

autorizando a veiculação dos dados coletados nas entrevistas para fins de pesquisas e/ou estudos sobre o Ensino 

de Língua Portuguesa e/ou a formação docente. Portanto, firmamos, eticamente, o compromisso em manter a 

discrição dos entrevistados, sendo que estes são professores atuantes do Ensino Médio que vivenciam na prática 

da docência as complexidades e impasses no processo de ensino-aprendizagem. 



 

 

educacionais que levem a tecnologia para dentro e fora das escolas, denotando que o processo 

educacional acontece neste embate entre a escola e o meio social (CARDOSO; FERREIRA; 

BARBOSA, 2020). 

Tomando como base os eixos formativos postulados pelos documentos oficiais da 

educação no Brasil como também as respostas concedidas pelos professores que atuam 

cotidianamente no Ensino Médio, como forma de melhor abordagem das práticas de ensino de 

leitura e das práticas contemporâneas de linguagem, observamos por meio dos questionários 

que os docentes trabalham com os diversos sentidos que o texto possui, indo além da superfície 

textual, levando os discentes a realizarem uma leitura contemplativa, embasada, a grosso modo, 

a partir de uma revisão teórica sobre o conteúdo abordado em aula, possibilitando um contato 

com a leitura de textos literários, assim como com os mecanismos textuais que possibilitam 

uma relação entre textos, como a intertextualidade, e o manejo com os diversos gêneros 

textuais, conforme podemos perceber nas respostas dadas pelos professores da cidade de Riacho 

da Cruz/RN: 

 

“Sempre visando um melhor conhecimento entre os educandos, temos que 

planejar uma leitura contemplativa que leve esse educando a ganhar gosto 

pela a leitura, indicando livros que tenham uma leitura prazerosa, de acordo 

com a turma a qual esse educando venha a pertencer, o sentido não é só ler 

por ler, e sim mostrar as múltiplas interpretações que a leitura nos leva, 

mostrando o educando de como futuramente entre as várias leitura ele tenha 

a capacidade de interpretar outras leituras”.  

 

“As práticas de ensino de leitura são trabalhadas a partir de uma revisão 

teórica sobre o conteúdo estudado, também utilizamos algumas práticas 

pedagógicas que possibilitem a intertextualidade, bem como a leitura de 

textos literários”. 

 

Tomando como base as respostas expostas é notório que os professores possuem em seu 

planejamento didático uma preocupação com a contextualização e exposição contemplativa e 

consistente quanto ao ensino de leitura pautada sob a ótica dos gêneros textuais, levando em 

consideração que todo texto se organiza dentro de um determinado gênero (PCNs, 1998), e que 

tais gêneros são determinados historicamente nas intenções comunicativas e nas condições de 

produção dos discursos, assim como são definidos por aspectos sociocomunicativos e 

funcionais (MARCUSCHI, 2002), nisto, o uso de práticas contemporâneas de leitura é “[...] 

fundamental para que os alunos leiam não apenas diferentes textos mas, também, para que leiam 

criticamente qualquer texto. Para que desenvolvam uma reflexão dialética da realidade e 

interroguem a complexidade de suas próprias histórias” (DE OLIVEIRA, 2014, p. 106), 



 

 

compreendendo, dessa forma, o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, 

mobilizadas junto aos conhecimentos presentes no processo de recepção e produção dos 

discursos (BNCC, 2017). 

Quanto ao ensino de literatura, principalmente no que concerne as estratégias 

metodológicas de ensino e habilidades que são exploradas, os professores apontam que a 

estratégia mais viável seria a apresentação do texto para todos os discentes por meio de uma 

leitura compartilhada de obras literárias, a fim de que estes possam manter o contato com o 

texto literário, trabalhando, dessa forma, os aspectos literários por meio de filmes, resenhas 

críticas e de pesquisas, como aponta a professora da cidade Marcelino Vieira/RN: 

 

“Metodologicamente o ensino de literatura acontece por meio de leituras de 

obras literárias, de filmes, resenhas críticas, de realização de pesquisa e 

videoaulas. A literatura privilegia o desenvolvimento da competência leitora, 

que reflete diretamente no desenvolvimento de várias habilidades: fala, 

escuta, escrita ... E, também, estabelece uma reação com a formação social, 

crítico e reflexivo do aluno, já que a literatura está relacionada ao contexto 

histórico, político e social”. 

 

Com isso, percebemos que a professora privilegia as capacidades e competências leitora 

e crítica no ensino de literatura, que refletem diretamente no desenvolvimento de uma formação 

social bem estruturada e pertinente, e que se distancia do processo de escolarização de tornar o 

ensino-aprendizagem de literatura apenas como um pretexto para abordar noções gramaticais 

(MARTINS, 2006).  

O eixo da produção textual está atrelado aos demais eixos formativos na perspectiva dos 

questionários que subsidiam este trabalho no sentido de que para se trabalhar os aspectos 

gramaticais, os professores da cidade de Riacho da Cruz/RN abordam a produção textual numa 

ótica de manejo com algum gênero, em que o aluno é encaminhado a conhecer as 

especificidades de um determinado gênero, o seu conteúdo temático, estilo e construção 

composicional, logo, os alunos leem, analisam, compreendem, produzem e se possível for, 

apresentam, situados em uma dada situação comunicativa, os professores apontam que: 

 

“Nas aulas de língua portuguesa (também trabalho com outras disciplinas), 

sempre procurei desenvolver as habilidades linguísticas. Através dos gêneros 

textuais trabalhamos a leitura, a análise, a escrita e a reescrita textual, para 

que destes pontos eu pudesse trabalhar outros aspectos gramaticais [...]”. 

 

“Primeiro passo é fazer uma explanação aos educandos dos termos 

constitucional da produção textual, de como se constitui um texto, seus 

critérios como: sua organização, parágrafos iniciais, ou seja, introdução, 

desenvolvimento e conclusão, só assim podemos levar o nosso educando a 



 

 

produzir textos mais coerentes e significativos, no qual será possível a 

identificação dos textos narrativos, descritivos e dissertativos”. 

 

Sob a mesma perspectiva, o eixo de análise linguística está sendo contemplado no 

planejamento de ensino dos professores através de textos multissemióticos, ressaltando os 

elementos relevantes para se trabalhar com a interpretação textual e com a análise linguística, 

sempre correlacionando tais fatores com os gêneros textuais, para trazer dinamicidade à aula. 

Todavia, é um grande desafio para o docente em sala de aula trabalhar o eixo formativo da 

análise linguística de maneira integralmente inovadora, tendo em vista que alguns profissionais 

ainda se utilizam da velha prática de se trabalhar um texto como pretexto para o ensino 

gramatical normativo.  

Neste sentido, os professores investigados costumam realizar um trabalho ora na linha 

tradicional normativa, ora sob o viés funcional, contribuindo para a melhoria das capacidades 

linguísticas do alunado, considerando que tanto a produção textual como também a análise 

linguística contribui para o desenvolvimento de habilidades de leitura/escuta, de produção de 

textos orais e escritos e de análise e sistematização dos fenômenos linguísticos (MENDONÇA, 

2006). 

Conforme às demandas emergenciais relacionadas aos agravos do cenário pandêmico 

da COVID-19 no Brasil, os profissionais da educação precisaram reinventarem-se, 

redescobrirem-se e adaptarem-se com o ensino remoto. Sendo assim, a preparação de 

apresentações de slides, o envio de apostilhas e as aulas nas modalidades síncronas e 

assíncronas através das plataformas do Google Meet e do SIGEDUC foram as principais 

soluções para que houvesse um bom aproveitamento no rendimento escolar dos alunos.  

Com isso, podemos perceber que houve um trabalho conjunto entre a equipe gestora e 

a comunidade escolar, seguindo as orientações da DIREC (Diretoria Regional de Educação e 

Cultura) e dos decretos estaduais, considerando a situação sanitária, os problemas sociais, 

físicos e psicológicos dos estudantes. Neste sentido, diante de um cenário limitador, os alunos 

são avaliados continuamente com base no comprometimento, participação, envolvimento e nas 

atividades realizadas remotamente e/ou enviadas para a sua residência. 

Quando confrontados sobre a avaliação de sua prática pedagógica tomando como base 

os eixos formativos postos pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e pelo Documento 

Curricular do Rio Grande do Norte, o apogeu das respostas encontra-se na falta de interesse dos 

estudantes nas aulas e nas atividades solicitadas, como se pode perceber: 

 



 

 

“Em meu planejamento, utilizo das normas da BNCC, mais os nossos 

educandos não têm esse conhecimento que possa ajudá-lo, essas normas estão 

elencadas no plano de aulas que postamos no SIGEduc [...]. No meu modo de 

pensar para os profissionais de sala, exige mais tempo para se preparar para 

assimilar conhecimento e depois interagir entre os educandos”. 

 

“De início foi um impacto muito grande. Depois fomos nos adaptando e 

buscando mecanismos melhores para desenvolvermos nossas aulas e até 

mesmo atrair o aluno para a participação, pois muitos estavam desmotivados. 

A metodologia teve que ser reformulada por diversas vezes, para manter 

participação dos discentes. Foram muitas dificuldades, falta de 

equipamentos, pouca participação dos alunos, forma de avaliação sem muita 

eficácia, sem um planejamento adequado para o ensino. Tivemos que nos 

reinventar como docentes [...]”. 

 

“Acredito que não há nada mais difícil do que se autoavaliar. Mas, costumo 

trabalhar com ferramentas diferenciadas para atender da melhor forma 

possível as necessidades dos alunos. Também gosto de analisar qual 

estratégia que deu certo e quais os resultados que não foram satisfatórios. 

Gosto de focar na superação dos desafios e nos efeitos positivos”. 

 

Afirmamos que o trabalho do professor se multiplicou demasiadamente, e que pela 

obviedade não tem sido fácil passar por todos os impasses deste contexto que ficará marcado 

na história da humanidade. Assim, como afirma Paulo Freire: “Ninguém ignora tudo. Ninguém 

sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso 

aprendemos sempre”. Desta forma, que possamos ser resistência e que lutemos até o final por 

uma educação de qualidade, por reconhecimento e por valorização, sempre aprendendo com as 

circunstâncias e acontecimentos da vida pessoal e profissional. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho consistiu em analisar os desafios presentes nas adaptações dos 

novos métodos de planejamento didático-pedagógico entre três professores(as) que lecionam 

no Ensino Médio em instituições públicas dos municípios de Marcelino Vieira/RN e Riacho da 

Cruz/RN a partir da adoção do ensino remoto de aulas. Assim sendo, verificamos que a 

pandemia da COVID-19 colocou os mais variados setores da esfera social em uma situação 

desafiadora, sobretudo o campo educacional, passando por um processo de remodelamento em 

todos os seus aspectos. Tendo em vista a obrigatoriedade do isolamento social como medida 

poderosa para a prevenção da manifestação da doença, surgiu a necessidade emergencial de 

mediar os processos de ensino e aprendizagem por meio das plataformas digitais. 



 

 

Nesta perspectiva, a temática desenvolvida neste trabalho acentuou de forma clara e 

objetiva as modificações que os professores de todas as instituições de ensino do país passaram 

a enfrentar, assim como estudar/conhecer um leque de novas oportunidades por meio das 

tecnologias para planejarem e ministrarem as suas aulas das mais variadas disciplinas, com base 

nos documentos que regem o sistema de educação, denotando a necessidade de medidas 

interventivas para estabilizar esta situação crítica de vulnerabilidade e agravos acentuados à 

educação no Brasil. Nesse sentido, pudemos constatar que os questionários avaliados 

no corpus deste artigo vislumbraram uma visualização minuciosa acerca dos desafios 

encontrados no âmbito de ensino a partir das alterações sofridas durante o cenário pandêmico 

atual. 

Inseridos nesse contexto, notamos que os recursos digitais se apresentaram como 

favoráveis para a mediação do ensino escolar. Constatamos, por fim, que as dificuldades 

mencionadas neste artigo afetam todos aqueles que tem o compromisso com a educação, pela 

dificuldade de adaptarem-se ao novo modelo de ensino, sendo que os desafios presentes são 

frutos de um baixo investimento por parte governamental no aprimoramento em educação e nos 

profissionais que a conduz. 

Logo, concluímos, afirmando que o objetivo do presente trabalho foi alcançado com 

êxito na construção e nas análises que foram realizadas neste espaço, demonstrando que a 

adoção do ensino remoto demanda ainda mais comprometimento e participação assídua de 

todos aqueles que têm compromisso e zelo pela esfera educacional. Os tempos não são mais os 

mesmos, as práticas de planejamento-pedagógico foram repensadas tendo em vista a pandemia, 

com isso, na educação os professores trabalham e estudam arduamente para oferecerem uma 

boa desenvoltura nas aulas virtuais mediante aos recursos tecnológicos que estão ao seu alcance. 
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RESUMO 

 
Em razão da conturbação causada pelo novo coronavírus exigindo o distanciamento social, a educação 

precisou se reinventar. A literatura, fazendo-se presente na vivência dos alunos virtualmente, é um alento 

para enfrentar essa situação. Imbuídos deste pensar, desenvolvemos o projeto “Booktuber: leio, logo 

comento”, em uma turma de 1ª série do ensino médio, de uma escola estadual de Pau dos Ferros/RN, 

juntamente com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Trazemos nesse 

artigo o registro dessa pesquisa objetivando refletir sobre o uso de ferramentas digitais como recurso 

para o ensino de literatura remotamente e o trabalho com práticas colaborativas. Para o embasamento 

metodológico dialogamos com Schmidt (1995). Para tais discussões, nos baseamos em Bertoldi; 

Scandelari, (2001); Silva, (2010); Thoaldo, (2010); Lima (2010); Rojo (2009; 2013) e Pinto (2014) sobre 

as contribuições das ferramentas digitais na educação e o trabalho colaborativo, e com Melo e 

Bertagnolli, (2012); Antônio Cândido (1998) e Grazioli e Coenga (2014) sobre a literatura e a habilidade 

da leitura. As reflexões revelam que os alunos superaram seus limites demonstrando protagonismo e 

trabalho colaborativo. Assim, este trabalho busca contribuir para futuras pesquisas na área somando na 

evolução da educação a partir da literatura. 

 

Palavras-chave: Youtube; Literatura; Leitura; Ferramentas tecnológicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Muito se discute sobre a facilidade da propagação de conteúdo midiático na internet nos 

dias atuais e sobre o fascínio que esta última exerce sobre as pessoas. Em contrapartida, o gosto 

pela leitura e escolha de livros não se mostram tão atrativos quanto o universo digital. Assim, 

são muitas as falas que defendem que com o auxílio das novas ferramentas, recursos 

tecnológicos e o incentivo pedagógico e familiar, essa realidade pode se transformar 

positivamente. É notório que a literatura proporciona novas perspectivas e olhares sobre o 

mundo, além de permitir a expressão e imaginação do homem.  
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Se faz importante ressaltar que o uso de recursos tecnológicos pode contribuir 

significativamente para o auxílio do professor, visando o momento adverso causado pelo novo 

coronavírus (COVID-19). Assim, torna-se necessário nesse momento, um olhar voltado às 

práticas pedagógicas disponibilizadas pela internet e como elas podem colaborar para o 

aprimoramento das atividades escolares e a adaptação docente. Os recursos digitais nos 

permitem trabalhar com os discentes, fazendo com que aconteça, de forma saudável e produtiva, 

o trabalho colaborativo (TC). 

De acordo com os pressupostos de Pinto (2014, p. 148), 

 

delimita-se o conceito de TC para o coletivo escolar, como trabalho em 

conjunto (dois ou mais sujeitos) com benefício para o desenvolvimento 

profissional dos envolvidos, visando ao alcance do seguinte objetivo comum: 

a formação integral dos estudantes, em que a aprendizagem e a ampliação do 

êxito são as metas. O conceito pressupõe apoio mútuo, interação produtora de 

conhecimentos e de saberes e concretização de ações conjuntas entre os atores 

escolares. 

 

Considerando esse viés, o trabalho colaborativo (TC) tende a ser realizado em conjunto, 

de modo que haja uma interação significativa e uma troca de saberes por ambos. Dessa maneira, 

é interessante que essa prática seja adotada na escola para que os alunos se sintam cada vez 

mais imbuídos a trabalharem em sala de aula com o TC. No projeto “Booktuber: leio, logo 

comento!” fizemos dessa prática uma ponte para alcançarmos a interação entre os alunos e para 

garantir compartilhamentos de saberes e experiências através do ensino remoto.  

A utilização das ferramentas digitais no contexto remoto é uma das formas de trazer os 

alunos para as práticas em sala de aula, mesmo que virtualmente. Dessa maneira, influenciar os 

estudantes ao uso de plataformas educativas que os aproximem da literatura, é positivamente 

relevante. Durante o nosso trabalho, iremos refletir sobre o uso de ferramentas digitais como 

recursos para a leitura em contexto do ensino remoto, a partir de um projeto desenvolvido nos 

componentes de Língua Portuguesa e Eletiva.  

A escolha pela escrita desse artigo se justifica no interesse de incentivar, de diferentes 

formas, a leitura literária nos mais diversos lugares, sejam eles virtuais ou não, na importância 

de acrescentar cientificamente em trabalhos na área, e no desejo de despertar nos alunos a 

vontade de ler por prazer a partir do auxílio das ferramentas digitais. Ao refletir sobre a 

atividade desenvolvida, percebemos que ela se firmou como uma experiência exitosa e que 

resultou positivamente na propagação da leitura, tornando os alunos leitores críticos e próximos 

aos livros.  



 

 

Como base para as discussões levantadas aqui, trazemos as vozes de estudiosos e 

escritores que são relevantes para a nossa área de formação e para a discussão do tema. No 

desenvolvimento do nosso trabalho iniciamos com os autores Duarte; Bertoldi; Scandelari, 

(2001); Silva, (2010); Thoaldo, (2010); Lima (2010); Rojo (2013), que falam sobre a 

importância do uso das tecnologias no contexto de sala de aula e sobre o auxílio que essas 

ferramentas podem fornecer significativamente para a aprendizagem dos alunos. Sobre a 

importância que a literatura exerce na sociedade e na sala de aula, levando em consideração o 

peso que ela designa hoje nos currículos, trouxemos como apoio teórico os autores Melo e 

Bertagnolli, (2012); Antônio Cândido (1998) e Grazioli e Coenga (2014). Buscando refletir 

sobre o trabalho colaborativo trouxemos a voz de Pinto (2014), e, para embasar nossa 

metodologia, dialogamos com Schmidt (1995).  

Assim, tomados do propósito de entender como a prática de leitura atrelada às 

tecnologias digitais pode promover o contato prazeroso dos estudantes com a leitura literária 

contribuindo com sua formação intelectual e com seu protagonismo online, este trabalho lança 

mão da abordagem qualitativa por se voltar para o aspecto da compreensão.  

Os dados da pesquisa foram captados a partir da observação participante e da aplicação 

de uma proposta didática intitulada “Booktuber: leio, logo comento” com atividades que se 

assentaram em quatro bases: pensar, sentir, trocar e intervir sobre a inserção da cultura digital 

na prática de leitura literária de modo crítico, criativo, significativo, solidário e prazeroso. A 

proposta, estruturada em um documento intitulado ementa, apresentava os caminhos que 

visavam levar os estudantes não só a aprenderem a conhecer, mas também aprenderem a fazer, 

a ser e a conviver.  

Além da observação participante, este trabalho também apresenta cunho documental, 

haja vista, termos feito a análise da ementa do projeto “Booktuber: Leio, logo comento” e de 

trabalhos de autores da área que discorrem sobre o assunto aqui desenvolvido, buscando discutir 

sobre as contribuições que a literatura traz para os estudantes no ensino remoto em tempos de 

pandemia. Desse modo, a pesquisa documental “representa uma forma que pode se revestir de 

um caráter inovador, trazendo contribuições importantes no estudo de alguns temas.” 

(SCHMIDT, 1995, p. 21). 

Sendo assim, tomando como partida as palavras de Schmidt (1995, p. 21), a pesquisa 

documental proporciona ao pesquisador um meio mais amplo de trazer importantes 

contribuições que acrescentem em trabalhos acadêmicos, pois propicia um repertório de 

informações que são necessárias para a sustentação teórica da pesquisa.  



 

 

Assim, o trabalho desenvolvido foi realizado por etapas: discussão, pesquisa e 

planejamento, buscando evidenciar as contribuições das plataformas digitais e da literatura no 

âmbito do projeto “Booktuber: leio, logo comento”, a partir do protagonismo dos estudantes e 

do auxílio dos bolsistas. O projeto aconteceu em uma escola de ensino médio em tempo integral, 

na cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, com uma turma da 1° série “b”, com início 

em 04 de fevereiro de 2021 e se estenderá durante todo o ano. Antes de apresentar as ideias 

construídas, passamos ao “desenho” do mapa deste texto: na introdução delimitamos o objeto 

da pesquisa e apresentamos o aporte teórico, no desenvolvimento tratamos do andamento do 

projeto, e ao fim, apontamos algumas conclusões e contribuições. 

 

2 ENTRELAÇO ENTRE A PRÁTICA DE LEITURA, AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

E O PIBID: A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA  

 

Buscando refletir e tentando alcançar uma maneira que aproximasse os alunos da 

literatura, mesmo que de forma virtual, visto que o momento pandêmico os distanciou dos livros 

e os trouxe mais próximos das telas, esse trabalho desenvolvido buscava pelo prazer que os 

livros e a leitura podem proporcionar em tempos adversos, fazendo uma junção da literatura 

com a tecnologia de forma saudável e prazerosa.  

A proposta foi pensada com o intuito de fomentar a importância da leitura entre os 

alunos, buscamos apresentar e trabalhar com ferramentas e maneiras que revelassem a leitura 

como uma prática prazerosa, além de objetivar a sua expansão, por meio dos vídeos postados 

no Youtube. Os planejamentos das aulas eram feitos via Google Meet semanalmente, buscando 

sempre a forma mais conveniente de chegar aos objetivos propostos. 

Assim, segundo Duarte; Bertoldi; Scandelari (2001, p. 01) é relevante evidenciar que o 

professor deve ter sempre um olhar atento 

 

mediante novas pedagogias que incluam os meios de comunicação na 

aprendizagem, a fim de integrar as estratégias cognitivas e emocionais para 

crianças e jovens gerados numa era digital e conectar os professores ao mundo 

dos alunos.  

 

Em concordância com os autores citados acima, nota-se a importância do incentivo ao 

uso dessas ferramentas voltadas para a educação, visto que a nova geração faz parte de uma 

sociedade tomada pelos avanços tecnológicos. Dessa maneira, pensamos buscar didáticas que 



 

 

se unissem ao uso dessas ferramentas, e procuramos nos familiarizar e trazer para a sala de aula, 

trabalhando com o letramento digital.  

Para o desenvolver do projeto “BookTuber: Leio, logo comento”, tivemos as ferramentas 

digitais como companheiras nas construções dos vídeos para o canal na plataforma Youtube e 

nas atividades desenvolvidas. Pois, de acordo com Silva (2010, p. 06) é visível que  

 

a contribuição didática para uma pedagogia voltada para o sujeito requer 

assumir, entre outras coisas, o uso das mídias e das tecnologias da educação. 

O professor deve ser capaz de utilizar aparatos tecnológicos não apenas para 

seu uso próprio, mas trabalhar com esses recursos em sala de aula, em favor 

da aprendizagem dos alunos. 

 

O trabalho desenvolvido está de acordo com as palavras de Silva (2010), pois, o 

professor, ao escolher trabalhar com as tecnologias a favor da educação, não pensa somente no 

seu bem-estar, mas sim, no desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Diante disso, uma das 

plataformas utilizadas nesse processo foi o Edmodo, ambiente virtual de aprendizagem que se 

assemelha a uma sala de aula presencial, e que além disso, oferece diversos conteúdos 

dinâmicos que podem auxiliar na metodologia do docente.  

 

Imagem 1: Plataforma Edmodo 

 

Fonte: As autoras (2021) 

 

Na imagem acima, pode-se observar que a plataforma Edmodo apresenta um layout 

semelhante à rede social Facebook. É possível perceber que os alunos tinham as opções de 

curtir, comentar e adicionar tarefa. O fato de se parecer com uma rede social que todos tinham 

familiaridade, facilitou o trabalho dos alunos.  



 

 

Assim, como afirma Thoaldo (2010, p. 25), tanto os professores como os estudantes 

necessitam entender como funciona a tecnologia no que se refere a educação, já que ela tende 

a ser tecnológica nos dias atuais. Mas, é importante ressaltar que o uso da tecnologia na 

educação exigirá uma adaptação por ambas as partes. No entanto, com o surgimento de 

plataformas que auxiliam na aprendizagem dos alunos, consequentemente eles irão se sentir 

mais motivados a estudarem. 

Em consonância com o autor, o professor, ao chegar na sala de aula e propor o uso de 

uma ferramenta tecnológica, deve ter um aparato inicial de como utilizá-la, para assim, facilitar 

a troca e o envolvimento na aula entre ele e o aluno, tornando a aula mais dinâmica. Trazendo 

para a nossa realidade, a plataforma Edmodo possibilitou a participação dos alunos no 

desenvolver das atividades assíncronas, visando estimulá-los e diminuir o impacto negativo 

causado pelo momento adverso enfrentado por todos. Por ser uma ferramenta de fácil acesso, 

as atividades eram postadas nela e os alunos publicavam os seus vídeos, memórias e relatos nos 

comentários. 

 

Imagens 2 e 3: Atividades postadas pelos estudantes 

 

Fonte: As autoras (2021) 

 

Nas imagens acima, é possível observar que os estudantes visualizaram, curtiram e 

comentaram, causando uma interação positiva e enriquecendo o seu repertório de leitura. Essa 

foi uma das práticas que contribuíram na inserção da literatura na vivência de cada aluno. 

Segundo Lima (2010, p. 7), a utilização dos recursos fornecidos pelas tecnologias no âmbito da 

aprendizagem são fundamentais na vivência atual da sociedade, trazendo também benefícios a 



 

 

educação através de diferentes fontes tecnológicas, despertando a curiosidade do aluno e a 

criatividade do professor, fazendo com que o processo de ensino aprendizagem seja cada vez 

mais efetivo. 

Acatando as palavras de Lima (2010, p. 7), os recursos tecnológicos nos têm 

possibilitado aprimorar e facilitar atividades diversas do ser humano. Na prática remota dessa 

atividade, utilizamos alguns recursos digitais que auxiliaram na excelência do resultado final, 

entre eles, o Canva.  

O Canva é uma ferramenta on-line que está disponível tanto para computadores, como 

para outros dispositivos móveis, o que democratiza o uso da ferramenta pelos alunos. Com o 

seu uso, é possível criar pôsteres, cartazes, logos, apresentações, entre outros. É importante 

salientar que esse recurso digital permite que se trabalhe colaborativamente de forma 

simultânea e em tempo real na construção de designs.  

Para auxiliar no desenvolvimento do projeto, sugerimos o uso da ferramenta para a 

construção de possíveis logos que representariam o canal e as vinhetas dos vídeos. Ainda que 

tenhamos feito uso do mesmo aplicativo, observamos na prática que as logos foram 

diversificadas, o que nos permite afirmar que o Canva dispõe de diferentes recursos que 

aprimoraram a criatividade dos alunos e dos colaboradores.  

De acordo com Rojo (2013, p. 7) “é preciso que a instituição escolar prepare a população 

para um funcionamento da sociedade cada vez mais digital e também para buscar no 

ciberespaço um lugar para se encontrar, de maneira crítica, com diferenças e identidades 

múltiplas”. Sendo assim, diante das novas dificuldades enfrentadas e com o fechamento das 

instituições escolares, é necessário que a escola e o professor, enquanto formadores desses 

alunos, os incentivem e os façam se encontrarem mesmo com tantas adversidades. 

O projeto “BookTuber: Leio, logo comento!”, teve seu primeiro encontro “Passaporte 

literário digital: viajando na leitura literária” no dia 04 de fevereiro de 2021, nesse primeiro 

momento com o intuito de conhecer o perfil literário dos estudantes, apresentar a plataforma 

Youtube e os bolsistas do PIBID, buscamos firmar a base da proposta na companhia dos 

estudantes. No primeiro encontro, os alunos demonstraram resistência à atividade proposta. Isso 

se deu, possivelmente, pelo fato de que queriam preservar sua imagem, visto que o projeto se 

daria a partir de vídeos postados no Youtube, e pela timidez notada em alguns. Todavia, foi 

perceptível a mudança dessa visão com o desenrolar das atividades, bem como a aproximação 

dos estudantes com a prática da leitura. 

O segundo encontro do projeto aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2021. O foco foi 

conhecer a plataforma Youtube para posterior utilização de seus recursos. Promovemos uma 



 

 

oficina para auxiliar os alunos nessa etapa. Dessa forma, abrimos um espaço no encontro para 

que os alunos sugerissem possíveis nomes para o canal. Esse momento foi rico em interação, 

pois os estudantes foram bastante participativos durante a escolha que se deu por meio da 

plataforma Mentimeter. 

Posteriormente, no dia 18, realizamos o encontro “Das páginas à tela: eu leitor”, que 

possibilitou as produções de relatos sobre a história de leitor de cada estudante. Os relatos 

produzidos foram postados no Edmodo e logo depois, transformados em vídeos. As produções 

audiovisuais passaram por etapas de edições no aplicativo Filmora e outros de preferência dos 

estudantes. Nesse encontro, os alunos também tiveram a oportunidade de apresentarem 

sugestões de logos para o canal, as quais foram construídas por eles no Canva, e, em seguida, 

participarem da votação pelo logo representativo do canal. O segundo vídeo, relacionado ao 

quarto encontro do projeto, que aconteceu em 25 de fevereiro de 2021, foi intitulado “Blitz 

literária”. Nesse vídeo, os alunos “abordaram” algumas pessoas de forma virtual buscando 

saber sobre sua vida de leitor e o que a leitura significava para elas.  

Na sequência, adentramos no quinto encontro que aconteceu no dia 04 de março de 2021 

“Eu do livro não me livro”, com o intuito de produzir o terceiro vídeo do canal literário. Nesse 

encontro, os alunos construíram um vídeo resenha sobre a sua leitura preferida em 2020. É 

importante ressaltar que a participação dos alunos durante alguns encontros era menos intensa, 

mas, quando utilizávamos alguma ferramenta digital, era perceptível uma maior interação e 

envolvimento da turma.  

Como todo projeto escolar, no dia 11 de março de 2021, realizamos uma aula de 

encerramento e autoavaliação. No encontro, apresentamos um vídeo de retrospectiva do projeto, 

no qual foi possível visualizar todas as etapas do trabalho e os vídeos realizados por eles. Deve-

se lembrar também, que foi aberto um espaço para que os estudantes comentassem sobre as 

suas percepções sobre o projeto e qual a sensação em participar do seu desenvolvimento. 

Alguns alunos contribuíram na aula relatando que no início se sentiam retraídos para gravar os 

vídeos, pois era algo novo que eles não tinham contato. Mas, no decorrer do projeto foram 

desenvolvendo habilidades de gravação, edição, oralidade, além de despertarem o gosto pela 

leitura.  

Segundo Rojo (2009, p. 11), “um dos objetivos principais da escola é possibilitar que 

os alunos participem das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita 

(letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática.”. Retomando as 

palavras da autora, é importante a inclusão de atividades na escola que sejam diferentes, para 

que os alunos se sintam motivados e envolvidos nas aulas. No trabalho desenvolvido, o 



 

 

propósito de unir as ferramentas digitais com a literatura foi uma atividade instigante, que 

trouxe a todos que se envolveram, o reflexo de uma atividade interativa, com um resultado 

positivo à sociedade. 

Dessa forma, juntamente com os estudantes, ampliamos alguns conhecimentos sobre 

algumas plataformas, como: Edmodo, Youtube, Mentimeter, Jamboard, Filmora e Whatsapp, 

auxiliando no desenvolvimento das habilidades de edição de vídeo e imagem, trabalhando a 

timidez e conhecendo uns aos outros literariamente. Desse modo, com o propósito de apresentar 

os resultados obtidos durante essa primeira etapa do projeto para a escola, realizamos no dia 17 

de março de 2021 a culminância do projeto via Google Meet. A culminância se deu em forma 

de um jornal de televisão, trazendo os alunos como protagonistas em toda a apresentação. 

 

Imagem 4: Culminância da Eletiva – Jornal Eletiva News 

 

Fonte: As autoras (2021) 

 

Na imagem apresentada acima é possível observar a vinheta do jornal sendo apresentado 

pelos estudantes. O jornal “Eletiva News” trouxe em cada momento uma retrospectiva do que 

aconteceu durante o andamento do projeto. Com o intuito de promover uma apresentação que 

resgatasse a essência de um jornal de televisão, dividimos entre os alunos: os âncoras, os 

repórteres e os entrevistados. Logo, observamos o envolvimento de toda a turma.  

Levando-se em consideração os aspectos citados anteriormente, a criação do canal 

literário “Leio, logo comento!” no Youtube, se deu como o meio de socialização dos vídeos dos 

estudantes.  

 

 

 

 



 

 

Imagem 4: Print do canal “Leio, logo comento!” no Youtube 

 

Fonte: As autoras (2021) 

 

Dado o exposto, foi possível observar que a propagação da literatura aconteceu desde o 

início do projeto por meio dos vídeos que foram postados no canal do Youtube, e os que serão 

futuramente. Por isso tudo, a plataforma Youtube nos oferece a capacidade de alcançar pessoas 

diversas simultaneamente, o que desejávamos para obter êxito. 

Em face a essa realidade, notamos a importância de outras pessoas serem alcançadas 

pelo projeto, para que cada vez mais seja afirmada a relevância que a literatura e as leituras 

literárias desempenham na sociedade atual. O canal criado, tem facilitado o conhecimento de 

um público maior ter acesso a livros e navegar em resenhas que despertam a vontade de ler por 

"prazer". Pois, segundo Grazioli e Coenga (2014, p. 191), 

 

Partilhar é o termo ideal, porque antes de tudo, leitura é uma experiência que 

envolve a troca, o diálogo e a interação. Muito se ouve falar que os alunos não 

leem. Há uma questão, no entanto, que deve anteceder a essa: como o 

professor enfrenta o desafio da leitura? Nesse sentido, o professor que deseja 

formar leitores e promover em sala de aula precisa se perguntar antes: Como 

me tornei leitor? Como descobri o interesse pela leitura? Qual a experiência 

de leitura que eu tenho que partilhar com os outros?  

 

Sendo assim, concordando com as palavras de Grazioli e Coenga (2014, p. 191), 

devemos lembrar que o sucesso alcançado no projeto se deve ao fato do gosto pela leitura por 

parte da professora e dos pibidianos que coordenaram o projeto, já que a literatura em nossos 

encontros era mostrada de um jeito diferente, de forma que motivasse os alunos ao encontro 

prazeroso com o livro. 

Levando em consideração a importância de ler e de ver essa prática como formadora de 

seres críticos e capazes de argumentar em diversos assuntos e situações, nos encontramos na 

ideia de Melo e Bertagnolli, (2012, p. 4), afirmando que “a exploração das possibilidades de 



 

 

interação entre literatura, mídias e artes, através de objetos de aprendizagem, pode se constituir 

como um interessante caminho na busca pelo desenvolvimento do hábito e da habilidade da 

leitura.” 

Desse modo, pode-se afirmar que nossa prática é o reflexo das palavras dos autores 

citados acima, pois fizemos do incentivo à leitura um importante aliado para o andamento do 

projeto, juntamente com o auxílio considerável que as ferramentas digitais nos proporcionaram 

para a propagação da literatura em tempos remotos.  

É de fundamental importância considerar as palavras de Antônio Cândido (1998, p. 4) 

no seu texto “O direito à literatura”. O autor afirma claramente o poder que a literatura 

demonstra ter sobre a sociedade, sendo ela capaz de transformar e instruir o modo de pensar e 

de agir de qualquer ser humano, aprimorando as capacidades cognitivas e emocionais, além de 

ser uma forma de expressão do homem, já que “a literatura aparece claramente como 

manifestação universal de todos os homens em todos os tempos” (CANDIDO, 1998, p. 4).  

 

3 CONCLUSÃO E CONTRIBUIÇÕES 

 

A escola precisa ser ponte entre leitor e texto, para isso, é imprescindível que haja 

conexão entre essas partes. O aluno/estudante precisa sentir sua vivência vinculada com as 

práticas escolares. Sendo assim, é muito importante oportunizar uma prática de leitura 

entrelaçada à realidade desse aluno. Vivendo em um contexto permeado pelas tecnologias 

digitais, nada melhor que trazê-las como aliadas para fomentar o interesse pela leitura.   

Considerando este viés, acreditamos que o trabalho desenvolvido correspondeu às 

expectativas de todos que se envolveram nele, se mostrando como uma atividade diferente e 

que motivasse o despertar da literatura na vida dos alunos. Sendo assim, esse entrelace entre a 

literatura e as tecnologias digitais permitiu nos reinventarmos diante do momento pandêmico 

que temos vivenciado. Além disso, suscitou um produto final – o canal literário no Youtube – 

que aguçou nos estudantes a vontade de ler e compartilhar com o mundo suas experiências 

literárias.  

Mesmo diante de um ensino remoto, conseguimos pensar em soluções e planejar o 

desenvolvimento desse projeto. Desse modo, foi possível alcançar os objetivos propostos desde 

o início, trabalhando colaborativamente. Pois, segundo Antônio Cândido, em seu texto “O 

direito à literatura” (CÂNDIDO, 1988, p. 4), a mesma é um direito de todos. 

Dessa forma, por acreditar que a partir das manifestações literárias é possível 

transformar o mundo e as pessoas ao nosso redor, reiteramos a importância de trabalhar 



 

 

colaborativamente e fazer uso de ferramentas digitais que possam dinamizar a prática do 

professor, atrair o interesse dos educandos, auxiliar na sua aprendizagem e no seu 

desenvolvimento intelectual. 
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RESUMO 

 
O presente artigo objetiva investigar o processo de escrita colaborativa de um grupo de estudantes do 

ensino médio por meio de ferramentas digitais, mais especificamente, o Jamboard e o Padlet, com o 

intuito de discutir e analisar o uso destes recursos nas aulas de Língua Portuguesa como uma possível 

alternativa para trabalhar as construções que envolvem a produção de texto no contexto escolar no 

ensino remoto. Utilizamos como base os postulados de Pinheiro (2011; 2013), Lévy (1999), Silva 

(2014), Soares (2012), dentre outras, contribuições teóricas. O trabalho terá como metodologia uma 

abordagem qualitativa de caráter descritivo-interpretativo, visando discutir sobre o uso de algumas 

ferramentas digitais em âmbito escolar perante o ensino remoto. Ao refletir sobre o uso das ferramentas 

digitais em sala de aula (virtual), compreendemos que são recursos adaptáveis para o contexto 

educacional, enquanto portadores da característica colaborativa, o Jamboard e o Padlet são capazes de 

mediar o compartilhamento de ideias e informações, de levar o aluno a desenvolver suas capacidades 

tecnológicas e de contribuir para o letramento do indivíduo. Por fim, é necessário a colaboração do 

professor, que necessita guiar o aluno para lidar com esses recursos digitais, consequentemente, teremos 

aulas mais produtivas e interativas. 

 
Palavras-chave: Ferramentas digitais; Produção de texto; Escrita colaborativa; Letramento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os efeitos do novo coronavírus atingiram toda a sociedade. O sistema educativo sofreu 

uma profunda adaptação por conta da paralisação das atividades presenciais, professores, 

alunos e demais sujeitos educacionais passaram a desenvolver suas atividades com o auxílio da 

tecnologia e da internet. As novas tecnologias contribuíram para o avanço educacional, uma 

vez que essa se mostrou como aliada para o desenvolvimento do processo de ensino 

aprendizagem.  
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Neste contexto, a internet desvelou novas práticas de leituras e, por conseguinte, novas 

formas de escrita/produção de textos digitais. À vista disso, a escrita colaborativa (EC), que 

diante do advento da internet, bem como, da necessidade do avanço educacional durante o 

período pandêmico, tem proporcionado novas possibilidades de produções textuais, 

multiplicando ainda mais as informações virtuais, além de contribuir para o processo 

educacional, atentando para o trabalho coletivo dos alunos na construção do texto de forma 

síncrona ou assíncrona. Destarte, o presente artigo objetiva investigar o processo de escrita 

colaborativa de um grupo de estudantes do ensino médio por meio de ferramentas digitais, mais 

especificamente, o Jamboard e o Padlet, com o intuito de discutir e analisar o uso desses 

recursos nas aulas de Língua Portuguesa como uma possível alternativa para trabalhar as 

construções que envolvem a produção de texto no contexto escolar no ensino remoto.  

Para subsidiar teoricamente essa produção, nos respaldamos nas discussões teóricas de 

autores que discutem sobre a escrita colaborativa no contexto educacional, o letramento, o 

letramento digital e o uso de ferramentas virtuais na sala de aula, tais como: Pinheiro (2011; 

2013), Lévy (1999), Silva (2014), Soares (2012), dentre outras contribuições.  

O presente trabalho terá como metodologia uma abordagem qualitativa de caráter 

descritivo-interpretativo, visando discutir sobre o uso de algumas ferramentas digitais em 

âmbito escolar perante o ensino remoto. 

A análise desenvolvida nos tópicos seguintes terá como base as atividades 

desenvolvidas a partir do uso dessas ferramentas, nas aulas de Língua Portuguesa, uma 

experiência proporcionada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), em uma escola estadual, localizada no interior do Rio Grande do Norte. As aulas foram 

aplicadas, via Google Meet, nas turmas das 1ª séries (B, C, D e E), durante o ano letivo 2020, e 

das 2ª séries (B, C, D e E), durante o ano letivo de 2021, ambas as turmas do ensino médio.  

Posto isto, o trabalho está estruturado da seguinte forma: inicialmente, traçamos uma 

discussão sobre a escrita colaborativa; depois, discorremos sobre letramento e letramento 

digital, apontando alguns detalhes sobre suas funções no campo educacional e social. Em 

seguida, traçamos alguns pontos a respeito das ferramentas digitais (apresentação simples das 

ferramentas), por fim, apresentamos a análise sobre o uso das ferramentas digitais nas aulas 

remotas. A última etapa apresenta algumas reflexões a respeito do uso destes recursos virtuais 

em sala de aula em tempos de pandemia. 

 

 

 

 



 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A escrita colaborativa dentro da sociedade 

 

Alinhada ao crescimento da tecnologia e da internet, a humanidade vem experimentando 

novas formas de comunicação, de certa forma, experienciando novas maneiras de praticar suas 

habilidades comunicativas através do virtual. Tudo isso, certamente, está ligado à evolução da 

internet. Dito isto, a internet que antes era denominada Web 1.0, passou a ser denominada de 

Web 2.0, um grande advento para o sistema comunicacional via internet. Para Pinheiro (2011) 

esse termo (Web 2.0) é utilizado para designar uma nova era digital, a segunda fase da rede 

mundial de computadores. 

Partindo da perspectiva de que a tecnologia facilita novos crescimentos experienciais 

via internet, Lévy (1999) aponta a existência de um novo mundo comunicacional, o 

ciberespaço, tido como uma grande rede interconectada mundialmente, caracterizada por gerar 

suporte aos processos comunicativos “universais”, um espaço rico e continuamente alimentado 

por diversas informações. E, exatamente, por se tratar de um espaço variado de informações e 

de diversos meios de acesso à comunicação, esse ambiente virtual vem se caracterizando 

grandemente com a prática da escrita colaborativa (EC), que oportuniza a criação de uma rede 

de troca de conhecimento, que cria forças devido a globalização social e evolução 

comunicacional. 

À vista disso, por ser uma temática que cresce cada vez mais, não podemos aplicar um 

conceito estático para esse processo. O que podemos entender é que se trata de um processo 

que requer a colaboração de seus integrantes no momento da produção. Nesse sentido, Pinheiro 

(2011) reitera que “o trabalho colaborativo se constitui a partir de um quadro de interações do 

grupo, no qual se compartilham descobertas, busca-se uma compreensão mútua da situação, 

negociam-se os sentidos a serem atribuídos ao trabalho, bem como se validam novos saberes 

construídos.” (PINHEIRO, 2011, p. 229). 

As práticas colaborativas, de certa forma, expõem ao mundo o pensamento coletivo de 

milhares de pessoas. Com o uso da internet, Pinheiro (2011) aponta que a comunicação é 

processada por todos e para todos. As tecnologias digitais ganharam espaço facilmente na vida 

do ser humano e, perante ao contexto pandêmico, sua presença se tornou cada vez mais 

significativa.  

Dentro da educação, seus profissionais, aliados às tecnologias, enriquecem o processo 

educacional, uma vez que, utilizando-se de recursos virtuais, podem trazer diversidades a sua 



 

 

prática, não ficando, de certa forma, na mesmice de apenas repassar o conteúdo para os alunos. 

Sendo assim, o uso dos recursos virtuais promove novas experiências e por meio da escrita 

colaborativa, a colaboração para a produção de textos e para a leitura acontece de forma exitosa. 

Por conseguinte, voltando-se especificamente para os recursos que permitem a produção 

textual de forma colaborativa, em consonância com Schäfer, Lacerda e Fagundes (2009), 

podemos afirmar que o uso de recursos digitais pode ser concebido como forma de apoio à 

aprendizagem. No entanto, é necessário que além do estudante conhecer bem o meio virtual, o 

professor também precisa dominá-lo, visto que, o conhecimento sobre os recursos virtuais 

contribui positivamente no contexto escolar. Por fim, reiteramos o pensamento de Pinheiro 

(2013) em relação a EC, pois no desenvolver do processo “busca-se uma compreensão mutua 

da situação, negociam-se os sentidos a serem atribuídos ao trabalho, bem como se validam 

novos saberes construídos.” (PINHEIRO, 2013, p. 104). 

 

2.2 Letramento digital e o espaço escolar 

 

Ante o progresso da internet, bem como das tecnologias digitais, surgiram novas 

possibilidades para os indivíduos poderem se comunicar e interagir, assim como novos gêneros 

textuais mediados por recursos digitais se tornaram imprescindíveis para a comunicação no 

meio social. Logo, surgiram também conceitos, formas de vivências entre as sociedades, 

necessidades de se adaptar ao contexto social que se renova continuamente. 

Em uma comunidade que sobrevive e cresce por meio da troca de informações, saber 

ler e escrever são de fundamental importância para o avanço do indivíduo dentro de uma cultura 

letrada, e com o advento da internet, conhecimentos básicos sobre tecnologia se tornaram 

essenciais no cotidiano das pessoas. No entanto, Miranda, Melo e Silva (2020) concluem que: 

 

Estudos mostram que alfabetizar (ou seja, ensinar ao indivíduo o processo de 

decodificar a escrita em leitura, e, ao mesmo tempo codificar a fala em forma 

de texto), muitas vezes não é o suficiente para que o indivíduo atue de forma 

satisfatória na sociedade, tendo em vista que o mesmo não consegue utilizar 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo da vida acadêmica, se tornando 

um problema para o ensino que precisa discutir e buscar meios para resolução 

desse impasse. (MIRANDA; MELO; SILVA, 2020, p. 1). 

 

Desta forma, podemos afirmar que viver em um meio bastante avançado em requisitos 

de tecnologia, é bastante complexo. Ao trazer essa discussão para o contexto da aprendizagem, 

voltando-se para a leitura e a escrita, nos deparamos com o letramento. Segundo Miranda, Melo 



 

 

e Silva (2020), o termo Letramento não se abstém de uma definição exata, mas possui relação 

com a alfabetização trazendo novos objetivos para o ensino mais fluido. 

Originado da palavra “Literacy” da língua inglesa, o letramento não possui um conceito 

fixo. A autora Magda Soares, em seu livro: Letramento: um tema em três gêneros (2012), reitera 

que o registro desta palavra ocorreu primeiramente no livro de Mary Kato. Para Soares (2012, 

p. 39), o letramento é o “Resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura 

e escrita”. Com a expansão das práticas educacionais, envolvendo a leitura e a escrita, surgiram 

outras vertentes a respeito do que seria letramento, como já citado anteriormente, o termo não 

possui conceito fixo, portanto, Silva (2014) reafirma a ideia de que o letramento se refere às 

práticas sociais de leitura e escrita, sofrendo a influência da sociedade atual em relação a como 

o indivíduo lê e escreve. 

Com a expansão da tecnologia e da internet, é imprescindível a evolução e 

ressignificação da sociedade em relação às vivências sociais. Dito isto, somos capazes de 

identificar as mudanças na forma de como os indivíduos se comunicam atualmente, o uso da 

tecnologia é mais frequente, e as necessidades de adaptação são indispensáveis. Sendo a 

evolução uma das condições necessárias para o ser humano, Dionísio (2011, p. 137) afirma que: 

“Se as formas de interação entre os homens mudam de acordo com as necessidades de 

desenvolvimento tecnológico, o primeiro conceito que merece ser revisto é o conceito de 

letramento”, tendo em vista, o advento tecnológico que intensifica a interação e colaboração da 

sociedade. Sendo assim, destaca-se o termo letramento digital, que surge de acordo com as 

demandas de novas construções de conhecimentos que se utilizam dos recursos tecnológicos 

para o seu crescimento, a exemplo, o computador e o smartphone. “O letramento digital, 

surgido com as novas tecnologias da comunicação eletrônica do final do século XX e início do 

XIX, ocorre em ambiente virtual e possibilita não só escrever, ler e interpretar hipertextos on-

line, mas também interagir via TDICs” (GAMA, 2012, p. 14).  

Considerando o atual contexto educacional, a tecnologia se torna necessária na 

educação, uma vez que tem proporcionado novos recursos pedagógicos que são de suma 

importância para firmar novas práticas educacionais que auxiliem no crescimento do estudante 

em relação às tecnologias virtuais e contribuam para o seu letramento digital. Assim sendo, é 

indispensável o uso da tecnologia, é vital o uso da internet e seus recursos e a expansão de 

conhecimentos que o ciberespaço é capaz de proporcionar. Cabe ressaltar a importância do 

professor, junto a instituição de ensino, estarem preparados para contribuírem 

significativamente em relação ao meio virtual, colaborando para o crescimento do estudante em 



 

 

relação ao letramento digital, mesmo que haja resistência por parte do aluno, o papel do 

educador nesse processo é essencial para o caminhar do ensino remoto. 

É fato que o ensino remoto é um tanto desafiador, logo, se faz necessário que o professor 

(a) desenvolva, em suas aulas, atividades que estimulem a interação do aluno, tendo em vista o 

uso das tecnologias digitais, como facilitadoras de um processo de ensino-aprendizagem, 

especificamente, centrado no processo da escrita colaborativa (EC), buscando também 

contribuir para o processo de construção do conhecimento enquanto letramento digital. Nesse 

sentido, pode-se dizer que o Jamboard e o Padlet, apesar de não terem uso específico no 

contexto escolar, são recursos virtuais que atendem perfeitamente ao processo de EC. São 

inúmeras as ferramentas capazes de proporcionar experiências de EC, no entanto, pensando na 

interação entre aluno e professor, neste estudo, é mantido o foco nessas duas ferramentas 

virtuais. Isto posto, faz-se necessário conhecermos um pouco sobre elas. 

O Jamboard, é acessado pelo computador a partir do domínio: 

https://jamboard.google.com/, trata-se de uma tela inteligente ou, como já é considerado por 

muitas pessoas, um quadro interativo ou lousa digital. No contexto escolar, é uma ferramenta 

portátil e poderosa, pois quando usada pelo professor como recurso pedagógico, pode tornar o 

processo de ensino e aprendizagem mais interativo, dinâmico e acessível. É uma ferramenta 

inovadora que garante, facilmente, a colaboração dentro da sala de aula. Sem grandes 

dificuldades, os alunos podem compartilhar ideias colaborativamente, produzir textos, criar 

conteúdos temáticos e expor determinados materiais, tudo isso feito em colaboração e em tempo 

real ou não. 

O Padlet, por sua vez, também funciona como um espaço para desenvolver a escrita 

colaborativa. Trata-se de um mural on-line que, na aula síncrona ou assíncrona, permite que 

professores e alunos compartilhem imagens, vídeos, textos e outras fontes. É acessado, tanto 

pelo smartphone ou pelo computador, através do link: https://pt-br.padlet.com/. Para utilizar 

seus recursos e começar a montar seus murais em colaboração, tornando o momento ainda mais 

produtivo, é necessário se cadastrar no site. O Padlet é um ambiente customizável de acordo 

com o interesse dos seus usuários: pode ser utilizado para que o aluno (individualmente ou em 

grupo) possa pesquisar informações sobre determinados temas, expor elementos utilizando a 

própria plataforma, socializar imagens, vídeos, sons, entre outras mídias. Portanto, é um recurso 

digital bastante dinâmico que pode agregar muito para o contexto escolar.  

 

 

https://jamboard.google.com/
https://pt-br.padlet.com/


 

 

3 AS FERRAMENTAS DIGITAIS EM SALA DE AULA VIRTUAL: O JAMBOARD E 

O PADLET COMO RECURSOS DIDÁTICOS 

 

A inserção das tecnologias digitais no contexto escolar, de certa forma, só tem um certo 

valor se contribuir na qualidade educacional dos alunos. O uso das ferramentas virtuais, 

enquanto recursos didáticos, pode oferecer conhecimentos aos estudantes, levando-os a se 

apropriarem de novas formas de comunicação. Além disso, tratando-se de conteúdos de Língua 

Portuguesa, pode estimular os alunos a desenvolverem a capacidade de escrita e reescrita de 

forma colaborativa e, consequentemente, a se adaptarem e a conviverem de forma mais 

tranquila no contexto de ensino remoto. 

Utilizar a tecnologia em sala de aula ainda é uma prática incerta e que gera dúvidas 

quanto a sua inserção no contexto escolar, porém, no período pandêmico que vivemos, é a única 

forma de avançar com o processo educacional. O uso de ferramentas virtuais pode agregar 

conhecimento aos alunos, promovendo trocas de ideias e contribuir para a formação do 

indivíduo. No entanto, temos que definir que o aprendizado do estudante e todo 

compartilhamento de informações durante as aulas, mesmo que remotas, só serão possíveis se 

o professor exercer o controle e elaborar um planejamento oportuno para aquele momento. É 

importante ressaltar que o professor também deve conhecer e adquirir conhecimento dos 

recursos digitais, caso contrário, o ensino mediante as ferramentas virtuais não será conveniente 

para o aluno. Conforme Pereira (2012): 

 

Com o uso das TICs, fundamentado numa concepção de aprendizagem 

construtivista, entendemos o aluno não mais como um mero receptor do 

conhecimento, mas como sujeito ativo, que pode ser autor e editor dos 

conteúdos presentes nas mídias, o que facilita a aplicação de vários conteúdos 

linguísticos e permite, até mesmo, uma reflexão sobre sua própria 

aprendizagem (PEREIRA, 2012, p. 7). 

 

Dessarte, as novas tecnologias digitais vêm dinamizando as formas de ensino, todavia, 

como a maioria das utilidades contemporâneas possuem aspectos positivos, devemos também 

enxergar seus contrapontos. Diante disso, apresentaremos a seguir alguns posicionamentos 

(positivos ou negativos) sobre as ferramentas que foram mencionadas anteriormente para o 

trabalho da escrita colaborativa no contexto escolar (Jamboard e Padlet). Os posicionamentos, 

aqui apresentados, são frutos de experiências com o uso desses recursos. Vale ressaltar que o 

intuito é apenas apresentar algumas observações diante do uso dessas ferramentas enquanto 

recursos didáticos utilizados em aulas de Língua Portuguesa. 



 

 

4 O USO DO JAMBOARD E DO PADLET E A ESCRITA COLABORATIVA 

 

Inicialmente, o uso da plataforma Jamboard proporcionou aos alunos o contato com 

uma nova ferramenta que permitisse a prática da escrita colaborativa (EC). Durante as aulas de 

Língua Portuguesa, o Jamboard foi utilizado com função semelhante ao PowerPoint, expor o 

conteúdo de forma interativa, isso facilitou a familiaridade e a aproximação dos alunos com a 

ferramenta. Em aulas seguintes, o recurso foi utilizado com a intenção de levar os alunos a 

realizarem alguns exercícios de forma síncrona, interativa e colaborativa – por meio do Google 

Meet, alunos, bolsistas do PIBID e professora compartilharam ideias e produziram dentro da 

ferramenta Jamboard. 

Tendo em vista as orientações para confecção de algumas atividades utilizando a 

ferramenta, em um primeiro momento, foi lançada a proposta de produção colaborativa de uma 

crônica. A professora encaminhou a atividade, numa aula síncrona, orientando que a tarefa se 

estenderia de forma assíncrona. A partir do link da atividade, disponibilizado no ambiente 

virtual de aprendizagem, os alunos poderiam contribuir com a produção do texto respeitando 

seu tempo e sua bagagem de conhecimento. Na figura abaixo (Figura 1) a proposta da atividade 

direcionada aos alunos por meio da ferramenta: 

 

Figura 1: Frame inicial contendo a proposta da atividade 

 
Fonte: arquivos dos autores 

 

Considerando que o conhecimento é algo aprimorável e que pode ser construído 

colaborativamente, a intenção dessa atividade era fazer com que os alunos, além de conhecerem 

a ferramenta digital, pudessem trabalhar a produção textual de forma colaborativa como 

também aprimorar a criatividade e a prática do trabalho em conjunto. Buscamos também 

estimular os alunos que não participavam ativamente a atuarem constantemente nas aulas, 

interagindo e construindo conhecimentos.  



 

 

No Jamboard disponibilizado estava descrito como os alunos deveriam seguir para 

desenvolverem a crônica com base no início da crônica Assalto, de Carlos Drummond de 

Andrade, o estudante daria continuidade à narração ao seu modo. Para tanto, precisaria 

considerar o último trecho produzido pelo seu colega. O objetivo era que todos contribuíssem 

com a construção da história. Além de estimular a criatividade e a escrita do aluno, a atividade 

buscava desenvolver a prática do trabalho colaborativo. Nas figuras abaixo (Figura 2 e 3), 

exemplo dos textos construídos: 

 

Figura 2: Texto confeccionado pelo aluno          Figura 3: Texto confeccionado pelo aluno 

                                          

 

   

 

 

 

 

 
        Fonte: arquivos dos autores.                                           Fonte: arquivos dos autores. 

 

Como podemos observar nos exemplos acima, as orientações para a produção foram 

seguidas, assim sendo, os alunos conseguiram realizar a atividade. Cada estudante deu 

sequência ao texto produzido por seu colega, logo, a crônica foi ganhando volume e sentido ao 

passo que todos prosseguiam na narração. E assim, o processo de colaboração ocorreu, os 

alunos foram ampliando seus conhecimentos a respeito do uso da ferramenta e ao mesmo tempo 

acompanhando o que seus colegas estavam produzindo. Em consonância com Silva e Duarte 

(2018) é possível verificar, diante do contexto da educação atual, a real importância dos 

recursos tecnológicos atuais. É através desses recursos que aprendemos novas formas de lidar 

com a leitura e a escrita e, consequentemente, de pensar e agir. Ainda alicerçado ao pensamento 

de Duarte (2018), o processo educativo requer novas construções, novos aprimoramentos, tanto 

dos alunos quanto dos professores, novas estratégias para que possamos fugir do ensino 

tradicional, tomando como base as características das novas tecnologias. 

A escrita colaborativa é uma ótima opção para o aprimoramento da escrita do aluno, 

uma vez que aumenta as possibilidades de produções envolvendo variadas temáticas dentro dos 

variados gêneros aliada a produção em grupos. Tudo isso é capaz de gerar aprendizado para os 

alunos, os mesmos podem dividir suas experiências/opiniões que favorecem o seu crescimento 

enquanto cidadãos que estão em constante processo educativo.  



 

 

Partindo para a segunda ferramenta virtual, o Padlet é um recurso capaz de gerar um 

espaço colaborativo virtual, uma espécie de mural. Nele os usuários podem inserir imagens, 

vídeos, legendas e outros conteúdos de acordo com necessidade do criador do conteúdo. Em 

sala de aula virtual, pode ser uma ferramenta versátil e interativa, e um ótimo apoio para o 

desenvolvimento de atividades que envolvam escrita.  

Em uma determinada aula de Língua Portuguesa, foi sugerido a construção de um mural 

no Padlet. Os alunos foram orientados a utilizarem a ferramenta para participarem de uma 

dinâmica intitulada “O que você acha de mim?”. O intuito da dinâmica era mobilizar os alunos 

a caracterizarem os colegas utilizando adjetivos, a aula era síncrona e todos podiam acompanhar 

o que estava sendo produzido, as opiniões que estavam sendo apresentadas. Na oportunidade a 

professora estava ministrando o conteúdo gramatical: adjetivos. Vejamos os resultados nas 

figuras (Figura 4 e 5) abaixo: 

 

Figura 4: Mural do Padlet 

 
Fonte: arquivos dos autores 

 

Figura 5: Mural do Padlet 

 
Fonte: arquivos dos autores 

 



 

 

Na dinâmica, cada aluno iria criar seu espaço (caixinha) no Padlet e inserir a seguinte 

pergunta “O que você acha de mim?”, em seguida, os demais alunos iriam comentar nesses 

espaços usando adjetivos e dando qualidades aos seus colegas, expondo suas opiniões em 

relação às qualidades de todos os participantes, exatamente como podemos observar nas 

imagens acima, a escrita colaborativa em tempo real utilizando o Padlet. Foi perceptível o 

interesse dos alunos em participarem da dinâmica e estarem conhecendo essa ferramenta de 

fácil utilização.  

Em relação a fácil utilização desses recursos, infelizmente, ainda há alunos que não 

veem essa possibilidade e encaram o uso das ferramentas digitais uma perda de tempo, no 

entanto, como já citado, o momento atual da educação demanda desses usos tecnológicos. O 

professor deve planejar cuidadosamente sua aula no momento que pretende usar esse recurso 

para fazer a aplicação de conteúdo ou para realização de atividades que necessitem interação e 

colaboração dos estudantes.  

Por fim, o Jamboard é exímio para trabalhar de forma colaborativa, uma excelente saída 

para realizar produções de textos e outros gêneros específicos, no entanto, trabalhar com essa 

ferramenta é recomendado quando toda a turma apresenta familiaridade com seus recursos e 

maturidade para produzir colaborativamente com seus pares, caso não haja essa organização 

durante a aula, é conveniente utilizá-la apenas para exposição de conteúdo. O Padlet também é 

excepcional para produções colaborativas, diante de toda a experiência presenciada, 

percebemos que essa ferramenta virtual pode contribuir positivamente para o conhecimento do 

indivíduo enquanto estudante e, enquanto um ser social capaz de expandir seu leque de 

letramento digital. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É necessário para o ser social expandir seus conhecimentos, principalmente, enquanto 

estamos passando por momentos difíceis. Um ensino transformador e que apresente progresso, 

mesmo que de forma virtual, é algo que estimula o aluno. Sabemos que em certas ocasiões, isto 

não é possível, mas novas chances de proporcionar um ensino diversificado são sempre bem-

vindas no processo educacional. Para quem gosta de leitura e escrita, as novas tecnologias 

proporcionaram novas formas de ler e escrever, isto acaba gerando novas possibilidades de 

aprendizado. 

Cabe ressaltar que a internet traz diversas oportunidades para a educação, 

substancialmente, tratando-se do uso de ferramentas virtuais para produções de texto, apesar de 



 

 

não serem obrigatórias, são formas de gerar o compartilhamento de informações entre os 

alunos, são métodos capazes de levar os alunos a desenvolverem suas capacidades tecnológicas, 

além de serem um ótimo apoio para o desenvolver de atividades organizadas pelo professor. 

Durante as práticas dos alunos, utilizando as ferramentas, houve muitos aprendizados e as 

produções dos alunos serviram tanto como uma forma para avaliarmos sua aprendizagem como 

para vermos seus esforços em tentarem elaborar suas produções de forma colaborativa. 

Em suma, é verídico mencionar o papel do professor em estabelecer essa ponte de 

conhecimento entre o aluno e a tecnologia, conscientizando que a única forma de avançarmos 

na educação, durante a pandemia, é fazer uso de alguns recursos virtuais que estão ao nosso 

alcance e que são capazes de proporcionar determinadas atividades no contexto escolar e, de 

certa forma, contribuir para o crescimento significativo do indivíduo. 
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RESUMO  

 
A política do distanciamento escolar, advinda da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), acarretou 

inúmeras mudanças na estrutura educacional brasileira. O processo de ensino e aprendizagem que era 

realizado presencialmente, passou a ser efetivado através das tecnologias. Nessa perspectiva, 

pretendemos analisar como os professores utilizam as ferramentas digitais no ensino virtual, o 

desempenho estudantil e os desafios enfrentados no contexto situacional da nova modalidade de ensino. 

Além disso, apresentamos uma discussão reflexiva teórico-prática sobre a prática docente. Como aporte 

teórico, embasamo-nos nos estudos de Antunes (2003), Martins (2006), Rosales e Magalini (2007), 

Silva, Petry e Uggioni (2020), Solé (1998), Valle e Marcom (2020) e dos PCN's (1998). O corpus 

construído foi formado através de um questionário diagnóstico aplicado para professores de português 

do ensino médio. A pesquisa nos revela as dificuldades diárias enfrentadas pelos professores e alunos 

no processo de adaptação do ensino remoto, o funcionamento do planejamento e o baixo rendimento 

dos estudantes. Assim, compreendemos que as análises reflexivas realizadas são de grande valia para o 

entendimento da estrutura educacional do ensino remoto.  

 

Palavras-chave: Ensino remoto; Educação. Tecnologias; Aprendizagem.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Diante do cenário pandêmico, por conta do novo coronavírus (COVID-19), as 

instituições de ensino precisaram se adaptar com rapidez ao ensino remoto, tendo que mudar as 

suas metodologias. Com isso, os professores são desafiados a se reinventarem todos os dias e, 

para isso, eles se apoiam nas tecnologias e ferramentas digitais para conseguirem ter um contato 

com os seus alunos e, consequentemente, ministrar suas aulas.  

Partindo desse pressuposto, sentiram-se a necessidade de realizar um estudo para 

compreender como os professores da rede básica lidam com a nova modalidade de ensino. 

Desse modo, o nosso trabalho tem como objetivo analisar os desafios encontrados pelos 
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docentes, em relação à aprendizagem, o planejamento didático-pedagógico e as ferramentas de 

ensino no contexto virtual.  

Logo, o nosso estudo pode ser configurado como uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, pois permite a reflexão e análise de dados. O corpus analisado foi obtido através de 

questionários que foram aplicados via WhatsApp com três professores de português do Ensino 

Médio, que trabalham em escolas públicas da cidade de Luís Gomes/RN. Após a aplicação dos 

questionários, foi realizada a análise com o intuito de refletir sobre os resultados obtidos. 

Assim, para a realização deste trabalho, embasamo-nos nos estudos teóricos de Antunes 

(2003), Martins (2006), Rosales e Magalini (2007), Silva, Petry e Uggioni (2020), Solé (1998), 

Valle e Marcom (2020) e dos PCN's (1998). O nosso trabalho está organizado em três tópicos, 

incluindo este de caráter introdutório que traz breve informações sobre o estudo realizado, em 

seguida exibiremos reflexões teórico-práticas sobre a análise dos questionários, as 

considerações finais a respeito da pesquisa desenvolvida e, por último, as referências das obras 

utilizadas.  

 

2 REFLEXÕES TEÓRICO-PRÁTICAS  

 

O processo de ensino e aprendizagem bem como a prática docente têm necessitado de 

um olhar a mais durante o momento pandêmico, em decorrência do novo coronavírus, em que 

o Brasil e o mundo encontram-se. O impacto ocasionado pela doença resultou no fechamento 

dos centros educacionais e as aulas presenciais passaram a serem realizadas de forma remota 

através das tecnologias, ou seja, plataformas e ferramentas digitais. Esse cenário supracitado 

ocasionou a mudança na estruturação de inúmeros setores da educação e tanto os professores 

como os alunos tiveram que adaptar-se a essa nova forma educacional.  

Nessa perspectiva, esse estudo pretende averiguar mais de perto como os professores 

realizam a prática escolar no ensino remoto e para a realização deste estudo, utilizamos como 

instrumento didático um questionário diagnóstico que foi aplicado de forma virtual, composto 

por sete perguntas subjetivas. Desse modo, evidenciamos os feedbacks dos três professores 

colaboradores, identificados como A, B e C. Além disso, reflexões de natureza teórica e prática 

sobre as temáticas abordadas no questionário. 

A princípio, questionamos quais as plataformas digitais o professor(a) estava utilizando 

para ministrar as aulas nessa modalidade de ensino remoto. Os professores responderam da 

seguinte forma:  

 



 

 

Professor(a) A: Na modalidade de ensino remoto eu utilizo as seguintes 

plataformas  

digitais: Google Meet, Google Sala de aula, WhatsApp, E-mail.  

Professor(a) B: Google classroom, google Meet, WhatsApp  

Professor(a) C: Whats App, Google Classroom, Google Meet, E-mail, 

Facebook e  

Material Impresso.  

 

A sala de aula física foi, provisoriamente, substituída por plataformas digitais, com isso 

percebemos que os professores utilizam, praticamente, os mesmos instrumentos tecnológicos 

para ministrar as suas aulas. Dessa forma, percebemos o quanto a tecnologia tem auxiliado no 

desenvolvimento das aulas, como afirma Rosales e Magalini (2007, p. 05) “esse recurso pode 

ser caracterizado como “[...] uma ferramenta de apoio, um instrumento inovador [...]”. E nesse 

contexto em que a tecnologia tem sido utilizada com mais frequência no processo de ensino e 

aprendizagem, observamos que as plataformas digitais estão sendo utilizadas para a 

disseminação de conhecimento no âmbito escolar, possibilitando que os alunos, mesmo que de 

casa, continuem estudando.  

Com isso, o planejamento tem que ser repensado e adaptado ao atual modelo de ensino, 

visto que os objetivos de aprendizagem devem ser alcançados. Desse modo, para compreender 

como os professores estão organizando suas aulas, elaboramos a seguinte indagação: Como é 

desenvolvido o processo de planejamento didático-pedagógico nessa nova modalidade de 

ensino remoto? Os objetivos prévios estão sendo alcançados? E obtivemos as seguintes 

respostas:  

 

Professor(a) A: O processo de planejamento didático- pedagógico é 

desenvolvido de acordo com a necessidade e as dificuldades encontradas. E 

quanto aos objetivos prévios são alcançados parcialmente, pois sempre 

existem alunos que despertam o interesse pela aprendizagem.  

Professor(a) B: No início, meio perdidos, com aulas aleatórias, depois mais 

focados em cumprir o planejamento normal, no entanto esbarramos na 

deficiência tanto do professor, quanto do aluno na área tecnológica. A maioria 

dos objetivos não estão sendo alcançados em virtude do acesso a tecnologia 

que ainda é bem precarizado, e acredito de metodologias que ainda não atraiu 

o aluno para participar das atividades.  

Professor(a) C: A Partir de Encontros online com gestão e Coordenação 

pedagógica juntamente aos demais professores, envio de planos e atividades. 

Acredito que não. Há muitos problemas com a devolutiva devido ao acesso a 

Internet, qualidade dos celulares e problemas de saúde, questões Sócios 

Emocionais e sociais.  

 

Mesmo com as dificuldades encontradas, como citou o professor B, "No início, meio 

perdidos, com aulas aleatórias [...]", observamos que os docentes buscam aperfeiçoar o 



 

 

planejamento de acordo com a realidade e as necessidades dos seus alunos. No entanto, apesar 

de toda dedicação, estão com dificuldades de alcançar os objetivos traçados e isso influencia 

diretamente no processo de ensino e aprendizagem.  

Assim, compreende-se que muitos objetivos não estão sendo atingidos por completo por 

conta das dificuldades em relação ao acesso e ao uso dos meios tecnológicos. Além disso, como 

descrito pelo professor(a) B, pode ter outra justificativa para a falta de interesse, “metodologias 

que ainda não atraiu o aluno para participar das atividades”. Por isso, a necessidade de buscar 

novos métodos que auxiliem na prática pedagógica, pois como afirma Valle e Marcom (2020, 

p. 145) “Não é só explorar novos recursos tecnológicos, mas utilizar a criatividade para oferecer 

um ensino de qualidade”.  

Do mesmo modo, seguindo essa perspectiva de investigação sobre as metodologias de 

ensino e de como estão acontecendo as aulas de leitura, perguntamos aos professores: Com 

relação ao eixo literário, como são desenvolvidas as atividades de leitura junto ao estudante? 

Pois, como afirma Martins (2006, p. 85) “É preciso que a escola amplie mais as suas atividades, 

visando à leitura da literatura como atividade lúdica de construção e reconstrução”, 

principalmente, nas aulas remotas, visto a dificuldade de participação e interação dos discentes. 

Com isso, obtivemos as seguintes respostas:  

 

Professor(a) A: Com relação ao eixo literário são enviados textos para que 

possam ler e fazer a sua interpretação através de questões, produção de textos, 

etc.  

Professor(a) B: Fazemos leituras compartilhadas pelo google Meet, e 

algumas vezes textos e /ou obras em pdf são enviados para a leitura individual.  

Professor(a) C: Envio de vídeos aulas, sugestões de textos, poemas, filmes, 

curtas-metragens, vídeos, quis, games. Sugestão de obras Literárias.  

 

Observamos, desse modo, que os professores utilizam mecanismos e estratégias que 

facilitam o acesso dos alunos às obras literárias, pois trazem para suas aulas as ferramentas 

digitais que os alunos podem conectar-se das suas residências através de um aparelho celular. 

As estratégias utilizadas pelos professores, como por exemplo, a solicitação de leituras 

compartilhadas, são de grande valia para a formação dos leitores, visto que, segundo Solé (1998, 

p. 73) “as estratégias que vamos ensinar devem permitir que o aluno planeje a tarefa geral de 

leitura e sua própria localização - motivação, disponibilidade - diante dela”, ou seja, favorecem 

o crescimento motivacional e as ferramentas disponibilizadas auxiliam no processo de leitura 

autônoma e, consequentemente, na ampliação dos repertórios literários. 

Além de questionarmos os professores sobre as aulas de leitura, também indagamos 



 

 

como acontecem as aulas de produção textual e quais as estratégias de ensino que eles recorrem 

para a prática escolar. Tendo em vista que, como exposto por Antunes (2003, p. 45), “a atividade 

da escrita é, então, uma atividade interativa de expressão, [...] de manifestação verbal das ideias, 

informações, intenções, crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar com alguém, para, 

de algum modo, interagir com ele”, ou seja, a atividade de produção textual requer um 

planejamento teórico-prático maior para essa nova modalidade de ensino remoto. Nessa 

perspectiva, considerando o questionamento supracitado, os professores responderam 

utilizando os seguintes termos:  

 

Professor(a) A: Para a realização da prática de produção de textos utilizamos 

temas que o aluno conheça para que assim tenha argumentos para a narração 

dissertação e descrição. Não esquecendo de trabalhar os gêneros textuais.  

Professor(a) B: Enviamos o tema, discutimos e eles produzem, no entanto, a 

reescrita não está fluindo, como nas aulas presenciais.  

Professor(a) C: Motivação para leitura de reportagens, Notícias, Charges, 

Tirinhas entre outros que circulam nas redes sociais e os fatos marcantes do 

cotidiano.  

Buscando sugerir a opinião, sugestão e crítica.  

 

Percebemos que apesar das dificuldades encontradas no ensino remoto, os professores 

utilizam estratégias para trabalhar a produção textual, como por exemplo, sugerindo temas do 

cotidiano do aluno como descrito pelo professor A, “utilizamos temas que o aluno conheça para 

que assim tenha argumentos para a narração dissertação e descrição”, ou seja, essa estratégia 

facilita no processo de escrita, pois de certa forma, os discentes sentem-se instigados e capazes 

de produzir um texto com total domínio do conteúdo.  

Além disso, os professores relataram dar ênfase ao trabalho com os gêneros textuais, 

caracterizando-se como uma prática essencial, pois como diz os PCN's (1998, p. 66) “[...] a 

frequentação a diferentes textos de diferentes gêneros é essencial para que o aluno construa os 

diversos conceitos e procedimentos envolvidos na recepção e produção de cada um deles”. 

Desse modo, é perceptível a importância de incluir nas atividades de produção, gêneros 

diversificados e assim os discentes terão a oportunidade de conhecer diferentes tipos de escrita, 

não ficando limitado por exemplo apenas a um gênero textual, como é o caso da redação.  

Além disso, como relatado pelo professor B, “a reescrita não está fluindo, como nas 

aulas presenciais”, caracterizando-se como um ponto negativo nessa prática, tendo em vista 

que segundo os PCN's (1998, p. 66) “[...] a refacção faz parte do processo de escrita [...]”, pois 

o professor será o mediador de correções, para que o aluno possa refletir sobre a sua produção 

e, consequentemente, sobre os possíveis equívocos na escrita. Nesse viés, sabendo das 



 

 

adversidades encontradas no ensino remoto, sentimos a necessidade de compreender como 

acontece o processo de avaliação, considerando que esse é um fator crucial para avaliar o 

desenvolvimento educacional. Com isso, fizemos o seguinte questionamento: Como o 

estudante é avaliado nessa modalidade de ensino remoto? E obtivemos as seguintes respostas: 

  

Professor(a) A: Na modalidade de ensino remoto o aluno é avaliado de 

acordo com as devolutivas das atividades enviadas pelo professor, ou seja, o 

professor vai contabilizando o total de atividades de cada aluno.  

Professor(a) B: Pela devolutiva das atividades.  

Professor(a) C: Pela realização das atividades, participação nas aulas online, 

compartilhar dúvidas e socialização conhecimentos. No Ensino Fundamental 

tivemos excelentes pesquisas apresentadas pelos alunos nas aulas online 

embora pouca participação, mas de qualidade.  

 

Diante dessas respostas, percebemos que os professores colaboradores avaliam a 

aprendizagem dos seus alunos conforme as devolutivas das atividades e a participação nas aulas 

online. Assim, observamos que essas foram as estratégias de avaliação que eles encontraram 

para avaliar o processo de aquisição de conhecimento, de acordo com as condições de ensino. 

Pois, de acordo com os PCN's (1998, p. 93) a avaliação precisa “[...] ser compreendida como 

conjunto de ações organizadas com a finalidade de obter informações sobre o que o aluno 

aprendeu, de que forma e em quais condições”, ou seja, é o meio pelo qual o professor faz a 

averiguação dos conhecimentos adquiridos pelos alunos e esse processo deve ser realizado 

mediante a correção das atividades feitas pelos alunos.  

Além disso, procuramos entender como os professores conseguem avaliar o 

desempenho dos alunos nessa nova modalidade de ensino, visto as dificuldades de convívio. E 

essas foram as respostas dos docentes:  

 

Professor(a) A: Nessa modalidade de ensino remoto os alunos não tem um 

desempenho tão satisfatório. Porque eles não estavam acostumados com essa 

modalidade digamos assim, não presencial, e isso com certeza trouxe mais 

dificuldades para o aluno no que se refere ao ensino- aprendizagem.  

Professor(a) B: Desempenho muito baixo. a maioria não consegue concentra-

se nas aulas.  

Professor(a) C: Todos aprendemos muito, embora a habilidade de análise 

linguística/semiótica seja a mais prejudicada. Também não conseguimos 

avaliar as diferentes situações: tenho Alunas adolescentes que engravidaram 

e já são mães.  

Penso numa situação em que a maioria das famílias compostas por: Crianças, 

adolescentes, Adultos e idosos, onde geralmente existe: desemprego, doenças, 

vícios e até violência. Como estudar numa situação dessas? A Escola é um 

lugar de  

Acolhimento para a maioria dos alunos. Essa talvez seja a maior falta que eles 

sentem. O desempenho de alguns é muito bom, mas a grande maioria está 



 

 

prejudicada e vamos regredir bastante se não houver um pacto de Amor pela 

educação. Só Políticas Públicas não resolve. Precisamos dar as mãos num 

trabalho coletivo e eficaz.  

 

Diante dessas respostas, podemos perceber que o desempenho dos alunos apresenta um 

índice muito baixo nessa nova modalidade de ensino, visto que, o ambiente para estudo passou 

a ser apenas as suas residências e os alunos deparam-se com outras obrigações. Desse modo, o 

espaço escolar é fundamental para a prática de ensino e aprendizagem, pois como exposto pelo 

professor(a) C, “A Escola é um lugar de Acolhimento para a maioria dos alunos”, é o local em 

que os alunos podem concentrar-se nos estudos e realizar as tarefas propostas pelos professores 

sem ter intervenções de atividades extras e pessoais. Além disso, como explanado pelo 

professor(a) A, “eles não estavam acostumados com essa modalidade”, isto é, o ensino remoto 

requer o uso de equipamentos tecnológicos e ferramentas digitais diariamente, entretanto, 

muitos alunos não estão acostumados e não apresentam a capacitação adequada para o 

manuseio de tais recursos.  

E por fim, em relação ao sétimo questionamento, fizemos a seguinte indagação: Em 

relação às aulas remotas, quais as principais dificuldades encontradas? E os professores 

relataram da seguinte forma:  

 

Professor(a) A: Diante das aulas remotas as dificuldades sempre aparecem, 

as quais pode-se citar: A dificuldade para entender os conteúdos; A falta de 

interesse de querer aprender; O atraso para devolver as atividades no prazo 

estipulado; Ausência dos pais no que se refere ao incentivo da aprendizagem.  

Professor(a) B: A principal e maior dificuldade é o acesso do aluno a 

aparelhamento tecnológico. Acredito que estamos vivendo o maior momento 

de exclusão digital, apesar de termos tantos aparelhos tecnológicos. Nas 

escolas públicas, o acesso dos alunos a computadores, celulares e internet é 

precário. Outra dificuldade é do professor que sempre esteve bitolado ao livro, 

quadro e giz que esqueceu da evolução tecnológica. Ficamos para trás e agora 

corremos contra o tempo para acompanhar a nova forma de ensino.  

Professor(a) C: Acesso à Internet; Formação dos professores; Desigualdade 

Social;  

Pandemia; A dificuldade das famílias em orientar os filhos, a falta de 

motivação, o medo, e a instabilidade da Educação Nacional e desvalorização 

dos professores e do conhecimento.  

 

A prática escolar de forma remota é algo novo, tanto para os profissionais da educação 

como para os alunos, e isso acarretou em vários desafios para os integrantes, pois a formação 

docente e o acompanhamento estudantil estavam atrelados ao ensino e aprendizagem 

presencial. Dentre as dificuldades enfrentadas, podemos dar ênfase a dificuldade de acesso aos 

aparelhos tecnológicos e o comprometimento dos alunos e incentivo dos familiares para 



 

 

realização das atividades, pois, essas podem acarretar a existência de outras supracitadas, como 

por exemplo, “a falta de motivação”, “a falta de interesse de querer aprender” e “o atraso para 

devolver as atividades no prazo estipulado”.  

Desse modo, essas dificuldades apresentadas demonstram a insuficiência da educação e 

isso adveio segundo Silva, Petry e Uggioni (2020, p. 22) da “falta de informação específica para 

professores e o entendimento por parte da sociedade e o precário acesso da comunidade escolar 

a recursos tecnológicos, como computadores e internet de qualidade”, isto significa que, tanto 

os professores como os alunos passaram a utilizar as ferramentas tecnológicas inseridas nessa 

nova prática sem receber e apresentar a qualificação necessária.  

Assim, o processo de ensino e aprendizagem sofreu grandes mudanças nessa nova 

modalidade remota, os docentes tiveram que adaptar os seus planejamentos teórico-práticos, as 

ferramentas utilizadas para a prática em sala de aula, os procedimentos avaliativos, a aplicação 

dos conteúdos referentes aos eixos literários e da escrita e enfrentar as dificuldades mediante o 

uso de recursos tecnológicos.  

 

3 CONCLUSÃO  

 

O estudo possibilitou a reflexão sobre os desafios vivenciados pelos professores 

colaboradores em relação ao ensino remoto e as dificuldades enfrentadas no processo de ensino 

e aprendizagem. Através desta pesquisa conseguimos observar como acontecem as aulas de 

Língua Portuguesa, além das metodologias, os procedimentos avaliativos e, consequentemente, 

as ferramentas digitais utilizadas pelos docentes.  

Com isso, constatamos através dos questionários e embasamentos teóricos que os 

professores procuram seguir o novo modelo de ensino que foi atribuído e para isso utilizam os 

mecanismos cabíveis para a realização das aulas, assim como, apresentam dinamicidade através 

das ferramentas tecnologias, por exemplo, o quiz e a curta-metragem, propõem meios diversos 

para facilitar o contato dos alunos com as obras literárias e criam estratégias para motivar os 

alunos no processo de escrita dos textos, através da exposição de textos que fazem parte do seu 

cotidiano.  

Além disso, concluímos que os professores sentem dificuldades para utilizar os recursos 

tecnológicos e mesmo esforçando-se para planejar e produzir uma boa aula, não recebem o 

desempenho esperado por parte dos alunos, visto que eles não se adaptaram a modalidade. 

Verificamos, a propósito, que o baixo desempenho é decorrente do fato de os alunos não 

possuírem um espaço adequado para realização das atividades escolares sem serem 



 

 

interrompidos por fatores externos como também não apresentarem os meios necessários para 

utilizar as ferramentas digitais.  

Desse modo, compreendemos as reflexões e análises realizadas neste trabalho como 

uma contribuição para os estudiosos que desejam entender o funcionamento da prática escolar 

no atual cenário pandêmico. As mudanças e os desafios enfrentados pelos professores 

colaboradores demonstram a atual situação vivenciada por grande parte da população brasileira 

que precisou aderir à política do distanciamento social e escolar. Portanto, este trabalho nos 

possibilitou um olhar diferenciado para a realidade da educação básica e as discussões teóricas 

apresentadas nos permitiu um estudo aprofundado sobre as concepções criadas para auxiliar no 

processo de ensino e aprendizagem.  
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RESUMO 

 
A tecnologia possibilita a construção de diversos gêneros textuais, a partir de recursos multimodais que 

podem ser feitos para a veiculação em diversos meios de comunicação. O objetivo deste trabalho é 

refletir sobre como estudantes utilizam os recursos multimodais para a construção de cartazes. Essa 

atividade é uma das experiências vivenciadas dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Por meio dos 

pensamentos de autores como Rojo (2012) é possível definir e caracterizar os multiletramentos, 

mostrando sua importância para as ações escolares e para o desenvolvimento da capacidade criativa dos 

alunos. Com as afirmações de Segatto e Knoll (2013) e Brito (2016) e nas ideias da Gramática Visual 

de Kress e Van Leeuwen (1996) é observado como cada recurso multimodal influencia na criação, 

construção e transmissão do texto, e também na produção de significado. Na fase de análise, buscamos 

compreender como se manifestam no corpus as categorias: cores, valor tipográfico, tipo de imagem e 

perspectiva e o valor da informação, Os resultados mostram que os alunos conseguiram utilizar de forma 

eficiente os diferentes recursos multimodais para o conteúdo construído no cartaz, dando sentido ao 

texto. 

 
Palavras-chave: Recursos Multimodais; Multiletramentos; Produção de cartazes.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas do século XXI, a sociedade passou por inúmeras transformações 

nos mais diversos setores e áreas. Dentro disso, a tecnologia passou a ter mais espaço na vida 

das pessoas. Novos equipamentos e recursos tecnológicos se tornaram acessíveis e passaram a 

facilitar as ações e práticas cotidianas de todos.   

Porém, ainda se faz necessário refletir, será que está realmente acontecendo um 

desenvolvimento das capacidades de multiletramento pelos estudantes? Eles já conseguem 

utilizar os recursos multimodais para construir textos com significado e com objetivo 

comunicativo? 
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Com esses questionamentos guiaremos as discussões que se desdobrarão ao longo desse 

trabalho. Assim, essa pesquisa busca refletir sobre a produção de cartazes por meio da 

plataforma digital Canva, observando como os alunos da 2ª série do ensino médio produzem 

textos a partir do uso dos mais diversos recursos multimodais, verificando o nível de 

desenvolvimento deles no domínio das capacidades básicas de produção via multiletramentos. 

O trabalho tem como objetivo geral compreender como os alunos estão usando as suas 

capacidades multiletradas e as mais diversas técnicas para construção de novos textos com uso 

dos recursos multimodais. Nele, seus objetivos específicos são definir e explicitar o que são 

multiletramentos, mostrando a importância na prática de produção de conteúdo a partir dos mais 

diversos gêneros textuais. Além disso, conhecer o que são os recursos multimodais e a sua 

importância para a criação de sentido numa construção textual qualquer.   

O texto está formatado nas seguintes partes. Na fundamentação teórica vão ser ilustradas 

as ideias e teorias sobre as temáticas que servirão como escopo para a compreensão dos 

fenômenos observados nas pesquisas para a elaboração do trabalho. Com base nas ideias, 

principalmente de Rojo (2012) e Garcia et all (2016) será possível explicar o que são 

multiletramentos, observando a sua importância para as atividades escolares, principalmente 

para estimular os alunos a desenvolver as suas capacidades criativas e de produção de textos. 

Em seguida, graças às teorias construídas por Segatto e Knoll (2013) e Brito (2016) e nas ideias 

da Gramática Visual de Kress e Van Leeuwen (1996) é possível definir e descrever os recursos 

multimodais, bem como entender como eles influenciam na construção e entendimento de 

qualquer produção textual. 

Na seção de metodologia são descritos os procedimentos e métodos usados para a 

formulação da pesquisa. A análise dos dados obtidos e das avaliações feitas diante da 

observação das produções é feita na parte de resultados e discussões. Por fim, acontecem as 

considerações finais, com uma breve abordagem sobre os temas abordados no texto e o 

entendimento sobre o que foi recolhido na análise do corpus da pesquisa. 

 

2 MULTILETRAMENTOS E RECURSOS MULTIMODAIS  

 

2.1 A produção com multiletramentos e o seu impacto nas atividades escolares 

 

Cada vez mais a sociedade conhece novos tipos de produção de mensagens a partir do 

uso das novas mídias digitais. Essas produções estão cada vez mais se prendendo ao uso de 

recursos digitais para convencer o leitor a observar e ver essas mensagens. O ser humano deve 



 

 

estar preparado e ter condições de compreender e saber usar essas mensagens dentro das mais 

diversas atividades sociais que está presente.  

Em um mundo onde a tecnologia domina cada espaço é essencial que sejam criadas 

novas possibilidades de criação de produções textuais, principalmente de ideias e conteúdos 

que causem impacto social. Para Rojo (2012, p. 19), cada vez mais é importante à presença de 

“textos compostos de muitas linguagens (ou modos, ou semioses), e que exigem capacidades e 

práticas de compreensão de cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar”.  

A prática e o domínio de criação de textos com os multiletramentos é essencial para 

qualquer ser humano. Saber produzir textos desse formato possibilita o domínio de novas 

formas de produção de significados, criando diversas possibilidades de transmissão e produção 

de conteúdos e o uso de novas formas de produção de sentidos e de discurso em diferentes 

meios de comunicação. 

Para Oliveira e Study (2014), essa produção com o letramento multimodal precisa 

permitir que o ser humano possa construir e produzir novas possibilidades de produção de 

mensagens. Essas produções precisam ter um significado capaz de traduzir qualquer realidade, 

causando impacto ao ser humano no recebimento desses conteúdos.  

Rojo (2012) salienta que a produção de textos multimodais pode levar ao 

desenvolvimento de letramentos de leitura e escrita, além de inúmeras competências 

importantes para a vida de qualquer indivíduo, principalmente em sua trajetória profissional e 

social. Ter aprendizagem a partir dessas práticas pode ser importante para que ele possa lidar 

com várias experiências em seu futuro, em que possa conseguir superar as dificuldades 

encontradas e construir um material bom e bastante consistente.  

A prática dos multiletramentos pode acontecer nos mais variados contextos da vida 

social humana, quer sejam realizados dentro ou fora do seu ciclo social de convivência com os 

indivíduos. Com a prática dessas atividades de produção, é possível o domínio de diversas 

habilidades e conhecimentos que podem melhorar a formação do ser humano como produtor 

de textos e construtor de significados linguísticos.  

Um dos lugares onde essas práticas podem ser apreendidas é na escola. Esta pode ser 

um ambiente importante de aprendizagem de inúmeras possibilidades de construção com os 

recursos multimodais e outros elementos de construção textual. O processo de ensino e 

aprendizagem com a presença desses recursos vai permitir a qualquer estudante entrar em 

contato com novas possibilidades de criação e disseminação de produções textuais.  

Para Garcia et all (2016) desenvolver multiletramentos é importante para que eles 

conheçam e passem a usar diversos meios para praticar o uso da linguagem. O trabalho com 



 

 

essa metodologia não é apenas voltado ao conhecimento sobre os gêneros textuais, mas diversos 

conhecimentos sobre os seus métodos de uso, construir ideias e possibilidades de produção de 

sentidos e configurações de transmissão das formas de discurso nos mais diversificados meios 

de comunicação. 

Nesse sentido, o aluno deve ser instruído a usar os seus conhecimentos sobre os 

multiletramentos e o seu contato com a tecnologia para aprender a construir novos textos ou 

resiginificar outros que contenham uma mensagem ou uma denunciam uma realidade de modo 

a impactar e promover mudanças a partir dos resultados dessa ação produtiva.  

Entretanto, Garcia et al (2016) salienta que mesmo que o trabalho com multiletramentos 

nas aulas de Língua Portuguesa seja importante, ainda é um desafio, devido a condição precária 

e estrutural que grande parte das escolas brasileiras possuem. Muitas escolas não têm as 

condições necessárias para desenvolver essa prática, pois não possuem equipamentos e 

estrutura necessários. É nesse contexto que se firma a necessidade de conectar, literal e 

metaforicamente, nossas escolas às demandas da sociedade, que sabemos é perpassada pela 

tecnologia, assim, será possível levar conhecimento de qualidade e integrados à vivência dos 

estudantes. 

A estrutura dada pelas escolas é fundamental para que se possibilite a criação de um 

ensino tecnológico, que aproxime o aluno das novas tecnologias e ao mesmo tempo, o prepare 

para produzir inúmeras possibilidades de produção multimodal que podem ser feitas e 

encontradas na sociedade, nos mais diversos meios de comunicação.  

Além da estrutura física, é preciso que o próprio educador entenda as mudanças no 

processo de transmissão e produção de textos, tendo a preparação necessária para mostrar e 

ensinar as diferentes formas de produção e veiculação de textos. Oliveira e Szundy (2014) 

salientam que: 

 

Em um mundo em que o desenvolvimento tecnológico possibilita a 

hibridização de linguagens e culturas em processos complexos de (re)criação 

de significados, parece-nos mais premente do que nunca que professores se 

tornem analistas dos discursos capazes de engajar os alunos em práticas de 

análise e (re)construção de significados pautadas nos multiletramentos, ou 

seja, na articulação entre múltiplas modalidades semióticas e múltiplas 

culturas. (OLIVEIRA; SZUNDY, 2014, p. 198). 

  

Em suma, os educadores precisam buscar materiais e textos que instruam, e ao mesmo 

tempo, estimulem o aluno a aprender a desenvolver textos multiletrados a partir do uso de 

recursos multimodais. Essa prática deve ser feita de forma organizada e coerente com o que é 



 

 

proposto para a criação da produção, com o objetivo de estimular o discente a desenvolver as 

suas capacidades de criar e desenvolver conteúdos com o uso de diversas ferramentas, sendo 

estes voltados para os mais diversos formatos de mídia.  

 

2.2 O uso dos recursos multimodais 

 

Cada vez mais se procuram formatos de construção de gêneros textuais capazes de 

construir significados, possibilitando o entendimento do texto pelo leitor a partir do conteúdo 

que é apresentado na construção textual.  

Graças às mídias digitais, tornou-se possível criar conteúdos voltados para as pessoas 

que visualizam essas mídias, estabelecendo novas possibilidades de comunicação e 

disseminação de conteúdos de massa. Para isso, Brito (2016) salienta que essa construção é 

possível a partir do uso dos diversos recursos multimodais, em que a construção de significados 

influencia “diretamente a produção, recepção e a compreensão dos sentidos dos textos” 

(BRITO, 2016, p. 25). 

A criação de produções textuais precisa ter a presença de uma infinidade de recursos 

multimodais, sendo estes capazes de influenciar na produção de diversas possibilidades de 

construção de sentidos em qualquer produção textual.  

Para Segatto e Knoll (2013) essa proliferação de recursos visa melhorar a compreensão 

do significado textual para o leitor, possibilitando a este entender e levar a mensagem 

apresentada para a sua vida e para a sua comunidade, transformando-a num objeto de mudanças 

de visões sobre a constituição da sociedade e o impacto de suas ações.  

Nesse sentido, Kress e Van Leewuen (1996) sustentam a importância das construções 

feitas com recursos multimodais, sendo que estes podem ser de múltiplas possibilidades, do 

texto verbal ao visual, tendo ambos um objetivo comum, coordenar a construção do significado 

da produção multimodal, visando a fácil compreensão dos elementos da construção pelo leitor.  

Os múltiplos elementos visuais tem um papel importante para a criação e o 

entendimento da construção multimodal. Juntas, as formas presentes na produção multimodal 

dão uniformidade à construção, tornando - a leve, descontraída e de simples compreensão para 

o leitor.  

Para melhor observar e entender como cada recurso cria e fortalece uma construção 

multimodal, Kress e Van Leewuen (1996) defendem, em sua Gramática Visual, que é preciso 

observar a presença dos vários elementos e formações pictográficas presentes no texto. Essa 

compreensão torna possível o entendimento do sentido de qualquer produção, principalmente 



 

 

do impacto que esses elementos têm na transmissão do efeito comunicativo da produção 

multimodal. 

Dentre os elementos que podem ser observados a partir dessa perspectiva de Gramática 

Visual, e que influenciam na constituição de qualquer gênero multimodal, arquitetando e 

produzindo sentido estão: as cores, o tipo de imagem, o valor informativo e o estilo tipográfico.  

As cores têm como objetivo cativar e convencer o leitor a respeito do conteúdo 

apresentado na produção. A mistura de cores numa produção multimodal é capaz de criar uma 

infinidade de ambientes e climas, que dão o efeito necessário para que um gênero textual como 

o cartaz possa conquistar e chamar a atenção do leitor para a mensagem apresentada na 

produção.  

Nas produções feitas com recursos multimodais, o valor informativo que elas possuem 

também é importante, de modo a observar os significados que eles constroem para os conteúdos 

presentes no texto. Tais significados são as informações trazidas pelo texto, estando localizadas 

principalmente nas margens do texto, sendo conhecidos como elementos marginais, que podem 

ser já conhecidas como elemento Dado, e as novas informações, sendo o elemento Novo, sendo 

localizadas nos lados esquerdo e direto da imagem, respectivamente.  

O elemento da informação também pode estar no centro da imagem, ficando conhecido 

como elemento Central. Mas também nos eixos superior e inferior dela, sendo estas 

informações generalizadas ou específicas, ficando conhecidas também respectivamente como 

Ideal e Real. Essa classificação da imagem pelo tipo de informação que ela apresenta pode 

ajudar na compreensão e do entendimento da ação, situação ou objetivo da construção feita com 

recursos multimodais, independente da mídia onde ela circula. 

Também é preciso ver os elementos que constituem o tipo de imagem do texto. A partir 

da observação da movimentação das formas visuais, é possível perceber como elas são capazes 

de promover e produzir ações que criam sentido em relação aos elementos da produção. Essa 

ação pode enviar uma mensagem ao leitor, induzindo-o a pensar e compreender as ações que 

os elementos da produção realizam num determinado meio social onde circula.  

Numa construção multimodal é sempre importante entender o estilo tipográfico da 

produção, sendo objeto importante para o entendimento da comunicação que é feita pelos textos 

gráficos e como ela influencia na mensagem que a criação busca dar ao leitor. Nisso, analisar 

um gênero textual como o cartaz possibilita entender como a presença de um texto verbal 

influencia na relação com os elementos pictográficos, e assim, na construção de sentido do texto 

multimodal.  



 

 

A união de diferentes recursos textuais pode construir um texto com um padrão de 

comunicação, que busca transmitir uma informação sobre qualquer assunto ou enviar uma 

mensagem para o leitor que vai buscar ler e entender o significado comunicativo do escrito.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Do ponto de vista metodológico, essa pesquisa se caracteriza por ser de base qualitativa. 

Segundo Freitas e Prodanov (2013) essa permite a interpretação e a descrição de um 

determinado fenômeno, com o objetivo de compreender o seu significado, as razões por que ele 

ocorre e como ele influencia dentro de um determinado espaço.  

O corpus desse trabalho é constituído a partir da proposta de atividade de elaboração de 

cartazes promovida durante as aulas de língua portuguesa, na 2ª série do ensino médio, de uma 

escola estadual localizada no Estado do Rio Grande do Norte.  

O resultado dessa proposta foi a produção de cartazes que veremos na análise dos dados. 

Assim, nos debruçamos sobre o uso de recursos multimodais na criação desses cartazes, 

principalmente de elementos textuais e de imagens, diante do uso dos mais diversos dispositivos 

e ferramentas multimidiáticas.  

Desse modo, buscamos observar como os estudantes compreendem o assunto que foi a 

origem da ideia da produção do cartaz, o Romantismo, além do domínio deles com a utilização 

de ferramentas multimidiáticas para a produção de conteúdos e como cada produtor utilizou a 

sua capacidade criativa e o seu aprendizado para gerar novos conteúdos. 

Para o andamento da ação, os estudantes foram orientados a ler o livro “Primeiros 

Cantos”, de Gonçalves Dias, bem como acompanhar e ler os conteúdos relacionados ao tema 

“Romantismo”. A partir dos aprendizados obtidos, do entendimento sobre o assunto e da leitura 

do livro, os estudantes foram orientados a produzir um cartaz que apresentasse relação entre a 

temática estudada e o livro de referência ao Dia dos Namorados. Por fim, a produção seria 

individual ou em duplas. 

Antes, da etapa de elaboração dos cartazes, os alunos participaram da oficina "11 passos 

para entender o Canva, que tinha como foco apresentar a plataforma Canva, bem como inspirar 

e levar os estudantes a usarem seus recursos para a criação de cartazes. O Canva é uma 

plataforma de design gráfico que permite aos usuários criar gráficos de mídia social, 

apresentações, infográficos, pôsteres e outros conteúdos visuais. Está disponível online e em 

dispositivos móveis e abarca milhões de imagens, fontes, modelos e ilustrações. A motivação 

para sua escolha se deu devido à praticidade, riqueza de recursos e por esta proporcionar um 



 

 

melhor acompanhamento da produção dos discentes, observando como eles utilizam os seus 

conhecimentos para interagir com a plataforma e como utilizam seus recursos para produzir o 

gênero cartaz proposto na atividade. 

Cada estudante (ou dupla) deveria seguir alguns passos para realizar essa atividade: no 

primeiro passo, "Antes de escrever", ele deveria planejar seu texto considerando todos os 

detalhes que julgasse importante - as imagens e os textos informativos que fariam parte do 

cartaz, com atenção especial ao tema “Concurso elaboração de cartaz virtual: o Romantismo 

está no ar”, título ao seu cartaz, informações sobre a escola, disciplina, série e alunos. No 

segundo passo, “Antes de publicar no Instagram” iriam verificar se o texto produzido: atendia 

às características do gênero cartaz; se havia a especificação do nome do concurso, da disciplina 

e dos autores do cartaz; se o grau de formalidade da linguagem estava adequado ao contexto de 

circulação. Além disso, ainda teve revisões das produções por parte da professora e dos bolsistas 

do PIBID com avaliações e observações sobre pontos a serem melhorados nos textos.  

Após a produção e revisão do cartaz, o passo seguinte foi o compartilhamento das 

produções via rede social. O concurso foi realizado através da rede social Instagram, por meio 

de uma enquete para a escolha das melhores produções. Quem seguia a página do programa 

pôde escolher o cartaz de sua preferência. Vale ressaltar, que durante a votação, a página do 

PIBID teve um alcance com mais de 1.100 acessos, mesmo tendo apenas 315 seguidores.  

Para análise escolhemos o cartaz vencedor da enquete e que obedecesse a dois 

elementos: (a) pelo envolvimento, interação e desenvolvimento da dupla nas atividades 

desenvolvidas; (b) e pelo destaque que o cartaz teve no concurso.  

 

4 ANÁLISE DOS RECURSOS MULTIMODAIS EM UM CARTAZ DO DIA DOS 

NAMORADOS 

 

A partir dos conceitos apresentados por Segatto e Knoll (2013) e Brito (2016), será 

possível compreender como os recursos multimodais vão atuar numa determinada produção 

textual (nesse caso, o cartaz), visando à construção do sentido e da mensagem que os elementos 

da produção buscam levar para o leitor.  

 A análise é possível diante da observação de um dos cartazes feitos na atividade de 

criação de textos multimodais. Além da compreensão de conceitos e ideias abordadas pelas 

teorias que defendem a prática dos multiletramentos, será possível olhar com atenção se os 

estudantes conseguiram os aprendizados necessários para a produção de conteúdos com o uso 

desses recursos, além do domínio deles em relação às práticas de letramento digital.  



 

 

A partir da análise de cada uma das categorias da Teoria da Gramática Visual de Kress 

e Van Leeuwen (1996), cada elemento multimodal é observado de maneira a entender a sua 

influencia no estabelecimento da ação comunicativa da produção, principalmente da criação de 

sentidos através da relação dos vários elementos que estão presentes na produção.  

A partir desses fatores, observam – se os elementos que conduzem a construção do 

cartaz, com relação às escolhas dos elementos que conduzem a caracterização da produção 

textual multimodal.  

 

4.1 Cores 

 

Figura 1: Cartaz produzido por estudantes da 2ª série do Ensino Médio 

 
Fonte: Alunos da 2ª série C 

 

No cartaz (Figura 1), vemos um fundo rosa que dá leveza à produção, criando assim, 

uma evidência do efeito que a imagem quer proporcionar. A cor vermelha presente no coração 

apresentado como destaque na figura busca dar mais destaque ao objetivo comunicativo do 

cartaz, que é mencionar o amor e a data que está sendo celebrada. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2: Imagem dos personagens e do Coração Vermelho 

 
Fonte: Alunos da 2ª série C 

 

A cor da roupa dos personagens (Figura 2) são símbolos do casamento, um 

compromisso que é feito quando o indivíduo demonstra estar apaixonado por alguém e quer 

estar com a pessoa que ama. A máscara no rosto dos personagens mostra uma nova 

possibilidade de amor, mas diferente da habitual, sendo esta voltada para a proteção das 

pessoas, mostrando que mesmo distante o amor pode acontecer com toda a segurança e respeito 

à vida do próximo.  

 

Figura 3: Rosas chovendo ao lado dos personagens 

 
Fonte: Alunos da 2ª série C 

 

A cor rosa das flores que caem (Figura 3) e ficam debaixo dos personagens tendem a 

reforçar o clima romântico que o cartaz busca proporcionar, com o objetivo de lembrar da 

importância da pessoa amada, principalmente nessa ocasião comemorativa referente ao ato de 

amar.  

As cores atuam como símbolos que representam a prática do amor, mesmo que a 

distância. Cada cor influencia na formação do significado da mensagem apresentada na 

produção. Outro elemento que auxilia na compreensão do uso dos recursos multimodais na 

produção é o valor tipográfico que ela possui.  



 

 

4.2 Valor Tipográfico 

 

Figura 4: Recorte do texto verbal 1 

 
Fonte: Alunos da 2ª série C 

 

O texto verbal “O amor está nos pequenos detalhes” (Figura 4) apresenta uma forma e 

padrão único de produção, o qual busca fazer uma introdução a imagem e ao texto verbal 2, 

auxiliando no entendimento da relação entre as partes restantes e também para a compreensão 

do objetivo comunicativo e a mensagem que a produção apresenta para o leitor.  

 

Figura 5: Recorte do texto verbal 2 

 
Fonte: Alunos da 2º série C 

 

No texto verbal “A maior prova de amor é proteger quem a gente ama” (Figura 5), a 

palavra “amor” fica em destaque por estar em cor e fonte diferente das outras palavras do 

mesmo enunciado. Esse destaque serve para enfatizar o objetivo comunicativo que é buscado 

com a produção do cartaz, ou seja, celebrar o amor. Além disso, é ressaltado que o amor precisa 

ser celebrado, seguindo todas as regras de segurança e distanciamento social que o momento 

atual pede. O tipo de imagem também é importante para a compreensão da presença dos 

recursos multimodais no cartaz.  

 

4.3 Tipo de Imagem  

 

A imagem mostra um homem e uma mulher vestidos de noivo e noiva, ambos de 

máscara, olhando um para o outro. Cada um deles está praticando uma ação. Tanto o homem 

como a mulher são atores, pois desenvolvem um movimento narrativo transacional, pois um 

participante está ligado ao outro. Ou seja, o homem e a mulher estão se aproximando de maneira 



 

 

a representar à temática e o objetivo que a produção busca traçar. Ainda a produção multimodal 

possui outro elemento importante a ser analisado: a perspectiva e o valor da informação. 

 

4.4 Perspectiva e o Valor da Informação  

 

No cartaz, para o entendimento das produções, é preciso observar a imagem diante das 

informações ideais e reais que ela apresenta. Na parte de cima da produção, é apresentada uma 

ideia que pode ser considerada como Ideal pelos leitores, duas pessoas apaixonadas. Já na parte 

de baixo, o texto verbal traz uma nova informação, considerada como Real, que é o texto, o 

qual mostra a importância de celebrar e cultivar o amor, mas com todos os cuidados necessários 

para o momento que está acontecendo à confraternização da data. 

A presença dos recursos multimodais buscou evidenciar a mensagem que o autor 

procura mostrar com o conteúdo presente no cartaz, de que os casais podem curtir o seu amor, 

mas respeitando o distanciamento e as normas sanitárias. Cada elemento é importante para 

compreender o significado que a produção está criando e o sentido que é dado com os elementos 

presentes na construção do texto.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os estudantes conseguem produzir textos com o uso de recursos multimodais tendo a 

condição necessária para ressignificar diversas criações e desenvolver novos gêneros 

compostos por textos, imagens e outras representações gráficas, que estejam carregados de 

conteúdos elaborados e produzidos de forma coerente e coesa, buscando dar a um recado ao 

leitor dessas produções.  

Para cada construção com recursos multimodais, foram utilizadas ferramentas de 

produção essenciais para a elaboração de qualquer gênero textual. Dentre essas ferramentas está 

o Canva, que possui integração com a internet, possibilitando que as produções possam ser 

feitas com o uso de múltiplos recursos criativos, capazes de formular textos de imensa coesão 

e de fácil entendimento para quem visualiza cada produção.  

Os multiletramentos se mostram cada vez mais importantes nas práticas educacionais. 

Eles têm a função de integrar o aluno ao ensino e, ao mesmo tempo, o adaptem a uma imensidão 

de gêneros e formas de produção que podem ser criadas a partir da inserção de diversos 

elementos, como imagens e ícones textuais, que podem chamar a atenção do leitor para a 

mensagem que o texto está buscando dar.   



 

 

A inserção de novas tecnologias dentro da sala de aula pode levar o aluno a conhecer 

novas possibilidades de discursos que podem estar presentes na sociedade. Isso pode ser obtido 

a partir do uso de recursos digitais que podem dar ao estudante a chance de conhecer e interagir 

com uma infinidade de formas de discussão e produção textual, que aparecem dentro das 

diversificadas mídias digitais, compreendendo também como elas podem influenciar o 

comportamento de uma sociedade como um todo. 
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PONTO DE VISTA E RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA NA SEÇÃO 

“REFERENCIAL TEÓRICO” EM DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
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RESUMO 

 
A sociedade se constitui por gêneros discursivos/textuais, nos campos sociais, como: pedagógico, 

jurídico, religioso, educacional, político, e acadêmico/científico. Neste artigo, objetivamos analisar o 

ponto de vista e a responsabilidade enunciativa na seção “referencial teórico”. Metodologicamente, se 

configura como qualitativa, documental e descritivo-interpretativista. O corpus é constituído pela seção 

“referencial teórico” de uma dissertação de mestrado, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, referente ao ano de 2019, coletada no site 

do referido programa. Teoricamente, está fundamentada na ATD e na Enunciação. As categorias 

enunciativas usadas para a construção do ponto de vista e da responsabilidade enunciativa foram: ponto 

de vista representado, narrado e assertado, os diferentes tipos de representação de fala e o mediativo. Os 

resultados apontam que na seção “referencial teórico” o L1/E1 não se responsabilizou por seus dizeres, 

sempre os imputando a outras instâncias enunciativas. Nesse caso, ao enunciador segundo, e2, 

revelando, assim, a alta complexidade, da escrita de uma dissertação de mestrado, evocando outras 

vozes, para confirmar o seu dizer. Na construção da tessitura textual, o L1/E1, construiu pontos de vista 

representados e assertados. 

 

Palavras-chave: Ponto de vista; Responsabilidade enunciativa; Dissertação de mestrado; Gênero 

discursivo da esfera acadêmico-científica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O discurso acadêmico/científico vem sendo objeto de investigação por pesquisadores da 

área da linguagem, dentre as mais diversas teorias, cada uma com suas especificidades, com 

suas categorias de análise. O gênero acadêmico/científico dissertação de mestrado é composto 

pelas seções: a introdução, o referencial teórico, a metodologia, a análise dos dados, a conclusão 

e as referências. Configura-se como um discurso complexo. A seção “referencial teórico” se 

caracteriza pela mobilidade de várias vozes em sua constituição, na qual o locutor enunciador 

primeiro (L1/E1) pode assumir ou imputar o seu conteúdo proposicional, ao enunciador 

segundo, e2. 

Neste artigo, objetivamos analisar a responsabilidade enunciativa e o ponto de vista do 

locutor enunciador primeiro (L1/E1), na seção “referencial teórico”, de uma dissertação de 
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mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN). Essa dissertação pertence à linha de pesquisa 2: Texto e 

Construção de Sentidos, defendida, no ano de 2019. Os fundamentos teóricos estão amparados 

na Linguística Textual, mais especificamente, na ATD com base em Adam (2011) e na 

Enunciação, em Rabatel (2016). 

Metodologicamente, essa pesquisa se configura como documental, de abordagem 

qualitativa e de caráter descritivo-interpretativista. O corpus é constituído pela seção 

“referencial teórico”, retirada no site do PPGL/UERN, disponível na internet. Nosso artigo 

apresenta, no seu plano de organização, a discussão teórica sobre a ATD, o ponto de vista e a 

responsabilidade enunciativa. Em seguida, as análises da seção “referencial teórico”, as 

considerações finais e, por fim, as referências. 

 

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

  

2.1 Análise textual dos discursos 

 

A Análise Textual dos Discursos, doravante (ATD), é uma corrente teórico-

metodológica descritiva que articula o nível do texto e do discurso, fundada pelo linguista 

francês, Jean Michel Adam. De acordo com Adam (2011), a ATD investiga e analisa textos 

concretos em situações reais de comunicação, gerando, assim, a produção co(n)textual de 

sentidos. No caso em estudo, o texto concreto a ser analisado é da esfera acadêmico/científica.  

A ATD é uma área dos estudos da linguagem que se propõe a analisar textos e discursos, 

seja de qual esfera social pertencer: pedagógico, acadêmico/científico, político, religioso, 

jurídico, na qual as análises contemplam o viés linguístico e o discursivo. Adam (2011), para 

explicitar melhor os níveis de análise da ATD, propôs o esquema 04, apresentando as categorias 

do texto e do discurso. Nesse contexto, destacamos que cinco categorias perfazem o nível 

textual e três, o discursivo. Vejamos a figura 01. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 01: Esquema 4 – Níveis ou planos de discurso 

 
Fonte: Adam (2011, p. 61). 

 

No esquema 04 percebemos os oito níveis de análise que integram a ATD: os níveis do 

discurso (N1, N2, N3) e os níveis do texto (N4, N5, N6, N7, N8). O Nível 1 (N1) se refere à 

ação visada que contempla os objetivos de qualquer ato do discurso, sejam eles: justificar, 

questionar ou informar. O Nível 2 (N2) diz respeito à interação social que existe entre os 

participantes do ato discursivo, que se configura como essencial. No Nível 3 (N3), a formação 

sociodiscursiva se constitui com o que pode e deve ser dito em uma dada situação comunicativa. 

Faz-se presente no interdiscurso e no socioleto. A seguir, os cinco níveis do texto. 

O Nível 4 (N4) corresponde a textura, as proposições-enunciadas, entendidas por Adam 

(2011), como unidade mínima de análise, uma vez que, essa unidade pode ser composta, por 

apenas, uma palavra, até um texto complexo. O Nível 5 (N5) diz respeito a estrutura 

composicional que se divide em: sequências textuais e planos de texto. O Nível 6 (N6) condiz 

com a semântica, por meio da representação discursiva que se caracteriza pela construção de 

imagens de si, do outro e do tema tratado.  

O Nível 7 (N7) contempla as diversas vozes manifestadas no texto, através da 

enunciação, por  meio da responsabilidade enunciativa e da coesão polifônica. É nesse nível 

que se enquadra esse estudo. O Nível 8 (N8) se refere aos atos do discurso, configurando, assim, 

a orientação argumentativa. A seguir, os conceitos de ponto de vista e responsabilidade 

enunciativa. 

 

 



 

 

2.2 Ponto de vista e responsabilidade enunciativa 

 

No campo dos estudos da linguagem há várias correntes linguísticas, cada uma com seus 

objetos de estudos, com seus autores, com seus conceitos definidos e teorias. Aqui, trataremos, 

brevemente, nesta seção, mais especificamente, sobre a Linguística Enunciativa que contempla 

os estudos do ponto de vista e da responsabilidade enunciativa.  

Somos seres, por natureza, interativos uns com os outros no meio social que estamos 

inseridos. Nesse sentido, produzimos textos/discursos orais ou escritos que se materializam nas 

diversas esferas sociais. Esses textos produzidos abarcam uma determinada extensão. Nesse 

sentido, para a ATD, de acordo com Adam (2011), a unidade mínima de análise é a proposição-

enunciada que comporta uma palavra, até um texto complexo, como, por exemplo, o corpus 

desse estudo, seção “referencial teórico”, de dissertação de mestrado, se configurando, assim, 

como um texto complexo e argumentativo.  

Sendo assim, nos textos/discursos há pontos de vista emitidos pelo L1/E1. Rabatel 

(2016, p. 29) enfatiza que: 

 

[...] PDV, antes de ser um conceito linguístico, é, primeiramente, uma postura 

cognitiva e psicossocial, que leva o indivíduo a se colocar no lugar do outro, 

até de todos os outros, para poder melhor retornar ao seu, e até para poder 

melhor construir um ponto de vista comum que não é nem escrito com 

antecedência, nem a soma dos PDV particulares.  

 

De acordo com as palavras do autor, de modo geral, o ponto de vista se constitui como 

um conceito linguístico, manifestado na materialidade textual. No mais, leva em sua 

configuração uma postura que vem do pensamento e do psicossocial, ou seja, quando um 

locutor ou enunciador emitir seu ponto de vista considera esses fatores. Ainda, assim, os pontos 

de vistas para se construírem, necessitam do sujeito ser empático, ou seja, se colocar no lugar 

do outro, para em seguida, poder conceber o ponto de vista individual. Rabatel (2016) classifica 

o ponto de vista em três: ponto de vista representado, narrado e assertado.  

O ponto de vista nos textos/discursos emitidos pelo L1/E1, colabora para a construção 

da responsabilidade enunciativa. Nesse contexto, podemos ou não nos responsabilizarmos pelo 

que dizemos ou escrevemos, ou seja, sobre nossos pontos de vista. Adam (2011, p. 110) afirma 

que “a responsabilidade enunciativa ou ponto de vista (PdV) permite dar de conta do 

desdobramento polifônico”. Compreendemos, assim, que nos textos/discursos, há várias vozes 

que os constituem na trama da argumentação, que se configura, como essencial, na tessitura 

textual. Para Adam (2011), a responsabilidade enunciativa e o ponto de vista são inseparáveis. 



 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, Rodrigues e Cabral (2020) pontuam que há um 

entrelaçamento entre o ponto de vista do locutor/enunciador ou dos outros enunciadores, 

podendo implicar ou não, na assunção da responsabilidade enunciativa. Ressaltamos que o 

LE/E1 pode ou não se responsabilizar pelo seu dizer, podendo ocorrer, assim, a imputação.  

Nas diversas esferas que compõem a sociedade e que os indivíduos protagonizam as 

inúmeras práticas discursivas que se manifestam nos discursos sejam escritos ou orais, há por 

trás um locutor e um enunciador, ou seja, as vozes que fazem o ato enunciativo acontecer e que 

essas duas instâncias, configuram, assim, a constituição do ponto de vista e da responsabilidade 

enunciativa, ambos identificados no texto por marcas linguísticas. Quando não assumida é 

imputada a uma instância que pode ser o enunciador segundo, e2. 

 

2.3 Categorias de análise 

 

No presente trabalho, adotamos como categorias analíticas: ponto de vista representado, 

narrado e assertado, com base em Rabatel (2016), os diferentes tipos de representação de fala e 

indicações de quadros mediadores, ancorados em Adam (2011). 

Nesse contexto, de acordo com Rabatel (2016) o ponto de vista representado se 

configura como a percepção ou focalização de um objeto do discurso inscrito na materialidade 

linguística do enunciado, percebido pelo locutor ou enunciador. O ponto de vista narrado se 

caracteriza por na narrativa se sobrepor nos personagens sob a sua ótica, sendo que, nesse caso, 

eles não são os focalizadores, diferentemente, do ponto de vista representado. Na visão de 

Rabatel (2016), o ponto de vista assertado corresponde ao juízo de funcionamento em textos 

diversos, tais, como: narrativos, informativos, explicativos, dialogais, argumentativos e 

monologais e também está ligado ao conceito de opinião ou tese. 

Segundo Adam (2011), os diferentes tipos de representação de fala se caracterizam por 

meio das seguintes marcas linguísticas: discurso direto (DD), discurso direto livre (DDL), 

discurso indireto (DI), discurso narrativizado (DN) e discurso indireto livre (DIL). De acordo 

com Adam (2011, p. 119) “os diferentes tipos de representação de fala das pessoas ou das 

personagens geram uma tensão entre a busca de uma continuidade enunciativa da narração e as 

rupturas que toda fala representada introduz”. 

Por fim, a última categoria indicações de quadros mediadores, apresentada por Adam 

(2011) é identificada nos textos/discursos pelas seguintes marcas linguísticas: segundo, de 

acordo com e para. Pela modalização verbal, como o futuro do pretérito; escolha de um verbo 

de atribuição de fala, tais, como: afirmam, parece; reformulações do tipo (é) de fato, na 



 

 

verdade, e mesmo em todo caso, dentre outros; Essa categoria da responsabilidade enunciativa 

pode ser denominada também, de mediativo, expressão usada por Stalka Guentchéva, ou de 

modalização em discurso segundo, seguindo Jacqueline Authier Revuz. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesse tópico, trataremos, mais especificamente, sobre o ponto de vista e a 

responsabilidade enunciativa na seção “referencial teórico” de uma dissertação de mestrado, 

por meio das categorias analíticas elencadas e discutidas nos fundamentos teóricos. A seguir, 

os fragmentos selecionados estão dispostos em quadros. Ressaltamos que preservamos a 

identidade do autor(a), da dissertação de mestrado. 

 

Quadro 01- Fragmentos do corpus 

Os estudos sobre os gêneros discursivos já é destaque em muitos trabalhos publicados em âmbitos 

acadêmicos e escolares. Segundo Rojo (2005), essas discussões se aprofundaram a partir da entrada 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais na década de 1990, os quais sugeriam que todas as 

instituições escolares deveriam abordar, em seus currículos, atividades contemplando os gêneros 

discursivos. Entretanto, os fundamentos teóricos que subsidiam a didática da língua portuguesa nesse 

enquadre apresentam-se discutindo os gêneros ora sob um prisma sociointeracionista, ora sob uma 

ótica padrão/estrutural. 

Fonte: elaboração do autor. 

 

No fragmento “Os estudos sobre os gêneros discursivos já é destaque em muitos 

trabalhos publicados em âmbitos acadêmicos e escolares”, apresenta pelo 

locutor/enunciador um ponto de vista representado, focalizado, por ele, acerca dos estudos 

sobre os gêneros discursivos, apontando que, na atualidade, há muitos trabalhos sobre essa 

temática. 

O L1/E1, em seguida, “Segundo Rojo (2005), essas discussões se aprofundaram a partir 

da entrada dos Parâmetros Curriculares Nacionais na década de 1990 [...]”, não se 

responsabiliza pelo seu dizer, imputa a outra instância, nesse caso, o locutor segundo, e2, na 

materialidade “Segundo Rojo (2005)”, evoca uma segunda voz, para construir a sua não 

assunção da responsabilidade enunciativa, configurando, assim, uma coenunciação, que se 

evidencia por meio de quadros mediadores. Nesse sentido, na construção do ponto de vista e da 

responsabilidade enunciativa, Rodrigues e Cabral (2020) concatenam que nessa estreita relação 

se percebe a construção argumentativa do L1/E1.  



 

 

Em seguida, o L1/E1, constrói o ponto de vista assertado, no seguinte fragmento “[...] 

os quais sugeriam que todas as instituições escolares deveriam abordar, em seus currículos, 

atividades contemplando os gêneros discursivos”, sendo evidenciado pelos dois verbos 

“sugeriram” e “deveriam”, na qual, se deduz que foi emitido um juízo de valor, acerca de como 

se deveria ser a orientação para com o trabalho em sala de aula, envolvendo os gêneros 

discursivos.  

O ponto de vista assertado é uma categoria da enunciação que se materializa em textos 

argumentativos, como, por exemplo, aqui, no nosso corpus seção “referencial teórico”, se 

configurando, assim, um texto altamente argumentativo, em virtude das diversas vozes que são 

aclamadas. A seguir, o quadro 02. 

 

Quadro 02- Fragmentos do corpus  

“[...] De acordo com Rojo e Barbosa (2015), as preocupações existentes, nessa época, fizeram com 

que Platão, influenciado pela filosofia de Sócrates, desse início à distinção e à tipificação dos 

gêneros, entretanto, esses estudos que já apontavam uma preocupação pedagógica de natureza 

filosófica, apresentavam apenas a existência de três grandes gêneros literários: o épico, o lírico e o 

dramático [...]”. 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Nos fragmentos apresentados, da seção “referencial teórico” podemos perceber que o 

locutor enunciador/primeiro tece no fio da trama textual uma argumentação em prol da 

validação do que expõe, evocando, assim, diversas vozes para confirmação do seu dizer. Nesse 

sentido, as categorias analíticas são: indicação de quadros mediadores, ponto de vista 

representado e os diferentes tipos de representação de fala (discurso indireto). 

Assim sendo, na proposição-enunciada “[...] De acordo com Rojo e Barbosa (2015) 

[...]”, o locutor não assume o que está posto na materialidade textual, trás o discurso do outro 

para confirmar o seu dizer, isso se manifesta pela marca linguística “de acordo com”, esse outro 

aqui, são Rojo e Barbosa (2015), ou seja, são os enunciadores segundos, configurando, assim, 

uma representação do discurso do outro, no texto acadêmico/científico, na qual isso faz parte 

da composição estrutural desse gênero textual/discursivo.  

Em seguida, no fragmento “[...] as preocupações existentes, nessa época, fizeram com 

que Platão, influenciado pela filosofia de Sócrates, [...]”, há a presença dos diferentes tipos de 

representação de fala, mais especificamente, o discurso indireto, na qual o L1/E1, trás para seu 

texto, a voz de outro, reformulando, com suas próprias palavras, mas com o mesmo sentido do 

enunciado produzido pelo autor.  



 

 

Esse tipo de discurso revela que é possível, com o nosso dizer, chamar o outro, para o 

nosso discurso, colaborando, assim, para a construção tanto da responsabilidade enunciativa, 

como do ponto de vista, como nos confirma, Adam (2011, p. 110) que “a responsabilidade 

enunciativa ou ponto de vista (PdV) permite dar de conta do desdobramento polifônico”. 

Ainda, no mesmo fragmento selecionado acima, o ponto de vista representado, se faz 

presente, na qual o L1/E1, focaliza um objeto do discurso que são “as preocupações existentes”, 

com relação dos gêneros discursivos, que remonta a época de Platão e Sócrates, mais 

especificamente, no campo da filosofia.  

Nesse sentido, de focalização do objeto do discurso para a construção do ponto de vista 

representado, Rodrigues e Cabral (2020) vêm nos comunicar que o ponto de vista pode 

colaborar com a constituição da subjetividade, uma vez que, o autor(a) de uma dissertação de 

mestrado em seu texto, no processo de escrita, mesmo trazendo vozes dos outros, pode deixar 

a sua identidade, suas marcas enquanto sujeito social. A seguir, análise do quadro 03.  

 

Quadro 03- Fragmentos do corpus 

Se atentarmos também para os estudos de Brait (2012, p.11), iremos constatar que é preciso rever o 

conjunto de textos do Círculo para percebermos a amplitude discursiva e dialógica em que está 

inserida a concepção de língua, de texto e de gêneros. “[...] nenhum conceito significa isoladamente. 

Todos os termos – científicos, filosóficos, linguísticos, enunciativos, discursivos – ganham corpo 

na articulação com os demais”. 
Fonte: elaboração do autor. 

 

Na proposição-enunciada “Se atentarmos também para os estudos de Brait (2012, 

p.11),”, o L1/E1, na seção “referencial teórico” chama o discurso direto, para comprovar o seu 

dizer, com palavras transcritas, tal como estão na obra do autor, revelando, assim, que a fonte 

citante, não se responsabiliza por suas afirmações, sendo necessário trazer o discurso citado.  

Na sequência, o L1/E1, no fragmento “Se atentarmos também para os estudos de Brait 

(2012, p. 11), iremos constatar que é preciso rever o conjunto de textos do Círculo para 

percebermos a amplitude discursiva e dialógica em que está inserida a concepção de língua, de 

texto e de gêneros”, se constata a presença do discurso direto, no qual o locutor para comprovar 

suas afirmações, fez uso da voz alheia, ou seja, de um autor, nesse caso, Brait (2012), ocorrendo, 

assim, a imputação ao enunciador segundo, e2. 

Ainda, o L1/E1, no mesmo fragmento selecionado, foi identificado o ponto de vista 

representado, “iremos constatar”, demonstrando que o objeto do discurso foi focalizado, isto 

é, indicando a orientação que deve ser ter com relação a um conjunto de textos que faziam parte 

do círculo de Bakhtin. Em seguida, a análise do quadro 04. 



 

 

Quadro 04- Fragmentos do corpus 

Ao estudar os gêneros, Bakhtin tratou dos vários problemas que a linguística de sua época construiu 

ao investigá-los. Por considerar a língua um sistema de códigos atrelados a um sistema ideológico – 

os signos, ele percebeu que os enunciados são constitutivos de elementos indissolúveis, por isso, 

ao conceituar os enunciados e o vínculo que possuem com as esferas de atividades, no seu texto sobre 

gêneros discursivos, ele passa a se preocupar com as lacunas existentes entre as classificações 

vagas e fragmentárias dadas aos estudos sobre a estilística, uma vez que “o estilo está 

indissoluvelmente ligado ao enunciado e aos gêneros do discurso.” (BAKHTIN, [1953] 2016, 

p.16). 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Verificamos que o locutor construiu sua orientação argumentativa através das categorias 

da responsabilidade enunciativa (discurso direto e discurso direto livre), como do ponto de vista 

(representado e assertado). Na seção “referencial teórico”, sendo um texto 

acadêmico/científico, complexo, possuindo um teor altamente argumentativo, repleto de vozes 

que constituem o fio discursivo da produção. Nesse contexto, o locutor no fragmento “Ao 

estudar os gêneros, Bakhtin tratou dos vários problemas que a linguística de sua época 

construiu ao investigá-los,” se constitui como um discurso direto livre porque, não se 

responsabiliza pela sua voz, trazendo a voz do autor (Bakhtin), se configurando, como o 

enunciador segundo e2, para comprovar a sua asserção com relação à temática dos gêneros.  

No discurso direto livre, o L1/E1, imputa sua voz por meio de um processo 

interpretativo. Adam (2011), nesse sentido, pontua que há diversos tipos de representação de 

fala, tanto das pessoas, como dos personagens, na qual é tecido na trama textual/discursiva uma 

tensão pelo continuum ou das rupturas. Em seguida, no fragmento “[...] ele percebeu que os 

enunciados são constitutivos de elementos indissolúveis, [...]” é verificado a presença do ponto 

de vista representado, uma vez que, o L1/E1, teve a percepção do objeto do discurso 

(enunciados), na seção “referencial teórico”.  

“[...] ele passa a se preocupar com as lacunas existentes entre as classificações vagas 

e fragmentárias dadas aos estudos sobre a estilística, [...]”, aqui, mais especificamente, o L1/E1, 

focalizou no seu texto/discurso, o objeto do discurso através do ponto de vista assertado, na 

qual há uma argumentação muito intensa em torno dos gêneros, evocando vozes, construindo 

conceitos, acerca desse objeto de estudo. Na sequência, o L1/E1, para confirmar o que vem 

discutindo sobre gêneros fez uso do discurso direto, imputando, assim, a responsabilidade 

enunciativa, a outrem que é o enunciador segundo, e2, como se comprova no fragmento “[...] 

“o estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e aos gêneros do discurso.” (BAKHTIN, 

[1953] 2016, p. 16).”. 

 



 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalhou abordou o ponto de vista e a responsabilidade enunciativa presentes na 

seção “referencial teórico”, de uma dissertação de mestrado, retirada do site do PPGL/UERN, 

disponível na internet. 

Esse artigo, teoricamente, está fundamentado, na Enunciação, com base em Rabatel 

(2016) e na Análise Textual dos Discursos, ancorada em Adam (2011). As categorias utilizadas 

para as análises do ponto de vista e da responsabilidade enunciativa, a saber, foram: ponto de 

vista representado, narrado e assertado, o mediativo e os diferentes tipos de representação de 

fala. 

Os dados analisados da seção “referencial teórico” revelaram que o L1/E1, na maioria 

dos fragmentos selecionados, não se responsabiliza pelo seu dizer, ocorrendo, assim, a 

imputação, ao enunciador segundo, e2, esse acontecimento, se configura como “normal” no 

gênero acadêmico/científico, uma vez que, nessa seção é constituída pelo diálogo de diversas 

vozes, sobre uma determinada temática. Nesse jogo de vozes, há a presença de diversos tipos 

de representação de fala, como o discurso direto, indireto, revelando, assim, o citante e o citado. 

Nesse ínterim, foram identificados pontos de vistas representados e assertados, indicando a 

focalização de um objeto do discurso na tessitura textual argumentativa. 
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PROJEÇÕES METAFÓRICAS: A DISTINÇÃO CULTURAL EVIDENCIA EM 

QUADRINHOS  

 

Luis Eduardo Vanin Martins1
 

 

RESUMO 

 
Mangás e animes são tratadas como forma de arte desde a década de 60, diferente de como tratamos os 

quadrinhos como indústria de entretenimento, assim, desde os artistas de rua até os mangás modernos, 

podemos notar um imaginário repleto de metáforas mas sequências de imagens. Este trabalho tem como 

objetivo analisar o psicológico e construir um parâmetro entre as narrativas e a realidade, analisando de 

maneira qualitativa um corpus constituído por uma narrativa imagética.  Nesta obra, abordaremos a 

transição da infância para a vida adulta. Baseados na teoria das metáforas conceptuais de Lakoff e 

Johnson (1980), além disso utilizaremos conceitos de quadrinhos, podendo assim dizer que trabalhos 

teóricos como “Os quadrinhos” de Luiz Antonio Cagnin e de Scott McCloud com seu livro 

“Desvendando os quadrinhos” servirão de base teórica. Assim como nos estudos citados, comprovamos 

que a corporificação do signo e as construções metafóricas são dependendo da cultura e dos espaços 

geográficos, consequentemente, demonstrado pelas diferentes mídias e formações imagéticas nos 

quadrinhos e sequências de imagens.  

 

Palavras-chave: Linguagem; Cognição; Metáfora; Quadrinhos; Mangás.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Com este texto cogitamos analisar as narrativas sequências, das quais estão imersas em 

uma profunda metáfora psicológica e do dia a dia (cotidiano), sendo assim abordaremos 

aspectos da vida, sendo elas a infância, sua transição e a vida adulta também. Entretanto, pegarei 

um gancho em correntes filosóficas e sociológicas em diversas mídias, além de analisar 

profundamente o foco deste trabalho, nos quais se trata de quadrinhos nipônicos, mais 

conhecido como mangás.  

O suicídio é um dos temas mais impactantes na modernidade japonesa, sendo este ato a 

causa por parte dos debates acerca da sociedade Japonesa. Portanto, a ficção com o papel de 

espelhar a realidade teve como principal clássico “Declínio de um homem” (1948) de Osamu 

Dezai, nos quais representa o suicídio como um aspecto coletivo, assim como Durkheim retrata 

em “O suicídio” como um fenômeno “econômico, religioso e social”, uma ato coletivo, 

envolvendo crises econômicas ou padrões de comportamento, ou seja, o “todo” está envolvido 

na deterioração do ser social.  

Assim como o fenômeno do suicídio, a metáfora entre oriente e ocidente se destaca em 
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outros âmbitos e conceitos do nosso dia a dia, como família ou aspectos mais complexos como 

a ideia de coletivo, vida pós a morte e radioatividade. Consequentemente, estes aspectos são 

atribuídos a construções sócio históricas. Tendo em vista isso, ao analisarmos as representação 

do signo radiação na ficção encontramos grandes diferenças, como por exemplo em Godzilla, 

sendo representado como um monstro gigante nos quais em determinadas versões, destrói tudo 

que vê pelo caminho, já nos quadrinhos americanos/ocidentais, o quarteto fantástico e o Hulk 

como heróis originados de uma mutação através de radiação. Então, Proeminente do contexto 

histórico do Japão para com as consequências da bomba atômica na segunda guerra mundial, 

vemos que, o local de nascimento e a cultura são partes cruciais para a formação cognitiva dos 

sujeitos e como estes influenciam nas histórias em quadrinhos, como no exemplo da HQ “entre 

foice e o martelo” do Super homem, dos quais ao invés de cair nos Estados Unidos, ele seria 

criado na União soviética, coisa que, mudaria seu comportamento e sua perspectiva de mundo. 

Proeminente do gênero “Slice of life”, estas obras tratam de um vernáculo próximo do 

gênero “Coming of Age”, sendo este mais popular no ocidente por tratar de um imaginário mais 

limitado e uma estética realista. O termo “Slice of life” não é o suficiente para tapar todos os 

tipos de contingências de materiais que falam do cotidiano. Então, para destacar, como uma 

observação, existem vários tipos de “cotidianos” ou histórias dentro de histórias, como 

temáticas mais voltada para jovens como os “slice of lifes escolares” e outras que discorrem 

sobre a vida com metáforas, como uma das animações do estúdio “Artland” chamada Mushishi 

de 1999.  

Tendo em vista que histórias sobre o cotidiano podem contar da mais profunda e crua 

experiência da vida, como nos mangás de Inio Asano, ou até um ponto de vista arcadista sobre 

a vida como na obra Yokohama Shopping Log de 1994, da maneira nos quais a vida pode ser 

simbolizada de maneiras mais suaves e não menos realistas como em Aria (2001) e Amanchu 

(2008), ambos mangás de Amano Kozue.  

Entretanto, a denominação de slice of life remete a algo realista ou naturalista, tendo em 

vista a radicalização do realismo no gênero. No ocidente esse gênero é mais conhecido pelo seu 

subgênero parecido chamado “Coming of Age”, nos quais são filmes focados em uma passagem 

específica da vida com muita reflexão, geralmente na fase da adolescência. Sendo bem diferente 

da diversidade que encontramos no oriente, portanto, as mídias nipônicas geralmente não se 

preocupam com a idade em que vão retratar em suas histórias, mas sim no público que será 

alcançado, visto que os termos de publicação no Japão são muito rígidos e grande parte das 

publicações são focadas na idade e no gênero do público alvo.  

2 DESENVOLVIMENTO  



 

  

 

No entanto, para entendermos mais como a ficção é um espelho para realidade e como 

os elementos são transpostos, precisamos entender o conceito de metáfora, frames e a criação 

da teoria pelos seus criadores, sua corrente teórica e o seu contexto  

É de se esperar que os conceitos e os questionamentos de vertentes literárias e 

acadêmicas surgem diversas vezes em oposição a outras, portanto, ao falar da corrente 

cognitivista, também estamos falando das correntes mentalistas, no caso, estamos falando da 

origem da teoria mentalista no período gerativa da linguística. Logo, a teoria gerativa sendo 

encabeçada por Noam Chomsky, um dos grandes pilares para a história da linguística, porém, 

o conceito semântica no gerativismo dado por Chomsky não era mais tão sucinta o suficiente 

para responder todos os questionamentos de seus alunos e da própria semântica. Foi assim que, 

na segunda fase do gerativismo, a fase mais tecnológica e computadorizada, a linguística de 

Chomsky tentativa decodificar a língua e sua natureza através dos computadores, traduzindo 

assim, diversos termos e frases em diversos contextos diferentes, sejam regionais ou 

metafóricos, porém seu aluno e futuro teórico da linguística cognitiva, George Lakoff, dos quais 

tinha sido designado a pesquisar sobre um tema nem tão importante para o acadêmico 

gerativista: a semântica. Logo, em um primeiro momento Lakoff teve problemas para trabalhar 

com o computador, na construção de determinados sentidos, percebendo assim que a construção 

dos conceitos da máquina eram, na verdade, ao pé da letra demais e levava aspectos cognitivos 

e subjetivos da língua, como o sentido metafórico, corporificado e o duplo sentido, assim como 

um sentido modular da construção do significado.  

Foi assim que Lakoff viu seus questionamentos não sanados pela teoria de seu mestre. 

O conceito semântico/metafórico na linguística gerativista seguia um modelo aristotélico de 

discurso, nos quais a semântica só está empregado no debate para iludir e confundir seu 

adversário com “palavras bonitas”, logo, para a teoria gerativa, a semântica nada mais era do 

que “firulas” para ludibriar o verdadeiro sentido objetivo (sendo só uma “estética” para o 

discurso) da língua, assim, Chomsky irá postular que a semântica gerativa está dentro da 

sintaxe, ou seja, o sentido da frase está dentro da própria frase, seguindo o conceito de 

modularidade. Por conseguinte, houve um rompimento entre aluno e mestre, originando a 

formação da teoria cognitiva na linguística, apesar de ambas serem, em teoria, focados na 

cognição, embora o nome tenha sido bem aceito (FERRARI, “Introdução à linguística 

Cognitiva”, 2011). 

Em seguida, um dos conceito de rompimento com a teoria gerativa, foi a ideia do 

“Sistema de módulos” na linguística, postulando assim, de que havia uma relação forte entre a 



 

  

sintaxe e a semântica, sendo também, teorizado que o mundo e a língua serem fortemente 

relacionados, mas, eram mediados pela cognição, afinal, o pensamento, uma vez metalizado, 

passa de um reflexo do mundo, para uma construção cognitiva cultural subjetiva(ao invés de 

objetiva e modular), em que o mundo é experienciado e aprendido (FERRARI, “Introdução à 

linguística Cognitiva”, 2011). 

O rompimento com a linguística gerativa marca um caminho difuso com esta teoria em 

específico, mas não com o conceito mentalista e cognitivo. E por mais insistente que Chomsky 

pareça, o próprio já abriu para discussão e até mudanças de ideias, mas, dificilmente abriria mão 

de suas ideias, mas sim sustentando um debate sobre o foco de seu trabalho ser diferente do 

moderno estudo da linguística cognitiva, uma vez que seu trabalho tem como pensamento o 

conhecimento lógico-matemático grego, logo, o pensamento cognitivo era advindo de uma 

fonte imatura e antiquada.  

Os pressupostos da Linguística Cognitiva (doravante LC), abriram um horizonte de 

conceitos e possibilidades de pesquisas e teorias. A maneira como percebemos o mundo nunca 

foi tão importante antes como agora nos estudos da linguística cognitiva, um dos maiores 

estudos que se baseiam na formação de metáfora pelo sujeito é a teoria do protótipo, nos quais 

o sujeito, assim, por definição cria “barreiras’’, assim categorizando e filtrando os conceitos em 

uma imagem centralizada, chamados de Frames. Posto isto, o conceito de frame é estabelecido 

pelo significado traduzido de “Uma porção/pedaço de algo”, assemelhando-se com uma 

fotografia, sendo esta, um frame eternizado em uma imagem ou na memória do indivíduo, 

portanto, memórias são frames, afinal são a partir de memórias e de um sistema de categorização 

das coisas existem e não existentes.  

Em seu cerne, a categorização advém de nossas experiências, por consequência 

categorizamos tudo em nosso mundo, como o essencialismo de Aristóteles, nossa mente 

entende e categoriza o mundo por características essenciais que definem aquilo como aquilo é, 

e claro, “Aquilo” é meio metafórico, como por exemplo, a categoria galinha, afinal, quando 

moldamos o conceito de galinho, estamos colocando ela em uma categoria de aves em comum, 

dos quais esta tem as mesmas características em comum a que pertence. Entretanto, para 

Aristóteles, o conhecimento é a priori e objetivo, independente da linguagem. Entretanto, o 

modelo Aristotélico se demonstrou ultrapassado, uma vez que séculos depois a LC estabeleceu 

o conceito de protótipo e de categorização através de um “jogo’’ de Eleanor Rosch, outra hora 

que categorizações não funcionam mais como “pertence ou não”. A maneira como nosso 

cérebro chega neste conceito imagético é através do método da categorização, porém, a 

categorização na modernidade só pode ser executada com a ligação com o conceito de memória 



 

  

(conceito finito, afinal ninguém lembra de tudo), uma vez que o termo originou-se da taxonomia 

na área de biológicas. Outra hora que o conceito clássico apresentava falhas, como no exemplo 

relatado no livro “introdução à linguística cognitiva” de “jogo”, nos quais englobam regras e 

competitividade entre dois ou mais jogadores. Deste modo, aspectos do nosso mundo dos quais 

os antropólogos Edward Sapir e Benjamin Whorf descobriram ser subjetivados e dependentes 

da cognição cultural era a categorização de “cor”, desta maneira, descobrindo que culturas 

diferentes enxergam as cores e denominam as cores diferentes levando em consideração os 

aspectos cromático.  

O plano de análise dos quais iremos nos aprofundar é diferente de mídia para mídia e de 

contexto para contexto, tendo assim um ponto de vista diferente, portanto muitos dos 

apontamentos serão referentes a imagens, quadros e esquemas imagéticos contidos nos 

quadrinhos. Embora tudo isso, noções de leitura de quadrinhos, da história dos quadrinhos e 

como tudo dito anteriormente, existe um embasamento teórico. Um dos teóricos mais 

importantes para compreendermos as narrativas gráficas é Luiz Antônio Cagnin, com seu ilustre 

e mais importante trabalho “Os quadrinhos”, nos quais o próprio Cagnin afirma que o brasileiro 

e o mundo são mais analfabetos visual do que textual. Assim, era nítido a proposição da análise 

dos textuais e das letras ao invés das imagens, que são em grande maioria expressadas através 

de signos na semiologia. 

Um dos conceitos discutidos por Cagnin no início do livro, é o conceito de significado 

e significante dentro das histórias em quadrinhos, correspondendo respectivamente pela 

imagem acústica e o conceito, formando então, o signo linguístico, uma entidade psíquica. 

Porém, também é referido no livro que, toda mídia se comunica com o leitor de diversas 

maneiras, em principal com os signos, mas também utilizando o processo de significação 

estabelecido por Saussure, dos quais se centra na passagem do significado entre locutor e um 

ouvinte. No entanto, os signos criados e referentes podem também fazer parte de outro conceito, 

os “inventários”, tanto fechados, quanto abertos, respectivamente, representam relações lógico 

no próprio signo, já o inventário aberto são palavras que representam seres reais e até mesmo 

produtos da nossa imaginação e conceitos abstratos.  

Embora tanto o visual como o textual se encontrem com bastante frequência, ambos se 

completam e ajudam-nos a compreender melhor a realidade e a ficção. O visual ou a ficção é 

uma cópia de alguma coisa, um ícone de algo, representando a imagem nos quadrinhos. Logo, 

é com primor que o autor argumenta que é através dos desenhos manuais é a verdadeira 

revelação das intenções na transformação da mensagem, sendo assim, mensagens codificadas, 

no entanto é com dificuldade que o homem consegue achar um sentido original ou um sentido 



 

  

único do signo.  

E assim como na linguística cognitiva, Cagnin vai dizer que os sentidos formados pela 

nossa leitura se formam pela nossa perspectiva de mundo, ou seja, através dos sentidos e para 

falar sobre mangás, precisamos falar, por agora, de Scott Mccloud e o “movimento” dos 

quadrinhos japoneses. 

Em um vídeo para o meteoro Brasil, o tradutor e entusiasta de quadrinhos e mangás, 

Leonardo “Kitsune” Camargo, trabalhou com um dos livros mais icônicos do autor Scott 

Mccloud, “Desvendando os quadrinhos: A arte sequencial”, nos quais no próprio livro o autor 

estimula uma narrativa única sobre a linguagem dos quadrinhos e a diferença das das diversas 

“sequências” de quadros. Para ambos os autores “Mangá é movimento” (CAMARGO, 2020), 

pois se nota um sequenciamento e dinamismo nas técnicas de quadrinização, estas criadas e 

estudadas por Will Eisner, um dos precursores sobre o estudo das artes sequência em um outro 

momento. Até então, se era notado nas histórias em quadrinhos americanas, as técnicas de 

sequências de quadros eram utilizadas para passar sentido e significados, porém, eram focadas 

demais em passar ações, assim, só 3 técnicas eram utilizados no ocidente, dos quais eram “ação 

para ação”, “Tema a tema” e “cena a cena” (MCCLOUD, 1994), estas utilizadas para evidenciar 

“movimento” e “dinamismo” nas histórias das Comic’s americanas e dos quadrinhos franceses, 

como por exemplos “As aventuras de Tintim”. Portanto, também foi notado pelo quadrinista 

Frank Miller na época, dos quais viu no mangá “Lobo Solitário” ou “Kozure Ookami” algo 

diferente, a partir daí iniciou-se um estudo sobre a obra e, mais tarde, do “deus dos mangás” 

(McCARTHY, 2013) Osamu Tezuka, sabendo assim, que os quadrinhos orientais não só 

traziam mais técnicas como “Aspecto para Aspecto” e uma utlização do “Movimento para 

Movimento” e um uso peculiar do “tema a tema”, como apontado no vídeo da editora Pipoca e 

Nanquim sobre Lobo Solitário, a utilização de todas as técnicas em um quadrinho só, até mesmo 

a junção de duas técnica em uma sequência de páginas.  

E para exemplificar estas técnicas, é preciso voltar ao livro de Scott Mccloud e definir 

os limites de cada técnica: Ação para Ação e Movimento para Movimento são bastante 

parecidas, toda havia, “Ação para Ação” demonstra uma ação resumida em no máximo 3 

quadros, como visto nos quadrinhos americanos “Capitão América”, já o “movimento para 

movimento” é a ação numa perspectiva mais ampliada, é o movimento com mais sequências e 

mais detalhes. 

Um exemplo utilizado pela atual editora “Pipoca e nanquim” para simplificar a diferença 

dessas duas técnicas é o cenário “jogador de basquete se prepara para arremessar a bola na 

cesta”, nos quais no exemplo de “Ação para Ação”, a sequência é resumida em 3 quadrinhos 



 

  

(jogador com a bola na mão, jogador bolando e a bola na cesta). Já no “movimento para 

movimento”, os quadros são mais detalhados e mais dinâmicos, demonstrando desde o início 

do salto, até o salto e a bola indo em direção a cesta.  

Já a sequência “tema para tema” é uma sequência dos quais é o mesmo ponto de vista 

visto de diferentes ângulos e planos para passar um sentido final do quadro, como no exemplo 

do basquete, uma vez que agora os quadros se concentram na ida da bola, ao invés do jogador, 

detalhes como o apito, a plateia e o juíz podem ser colocados também. Os quadrinhos japoneses, 

no entanto, tinham um uso mais prático e imagético para esta sequência, uma vez que esta 

sequência circuncida-se em manipular a visão do leitor sobre a cena. Um dos usos mais naturais 

desta técnica foi nas obras de Osamu Tezuka, como “A canção de Apolo” (1970), por exemplo.  

Cena para Cena é utilizado em uma posicionamento mais longo, mais cinematográfico, 

as cenas mudam e o local e tempo podem se alterar de um quadro para outro. Mais uma vez, o 

exemplo do basquete, é demonstrado o jogador fazendo uma cesta, em outro quadro ele no 

vestiário e em outro uma festa em sua casa para comemorar.  

Aspecto para Aspecto é uma criação dos quadrinistas orientais, tendo origem nos 

quadrinhos do Osamu Tezuka e utilizado por Goseki Kojima em “Lobo solitário”, uma vez que 

Movimento para Movimento era pouco utilizado no ocidente, a diferenciação entre o uso do 

tema para tema seja algo cultural e do imaginário dos autores. Esta técnica tem um foco 

diferente, ela demonstra diferentes aspectos da mesma cena, como exemplos: Cena de Lobo 

solitário nos quais é mostrado uma aldeia portuária e os quadros subsequentes são pequenos 

retratos dessa aldeia, como crianças brincando com cachorros, o homem pescando e o próprio 

mar, destacando em si vários elementos culturais como a relação do homem e do mar (PIPOCA 

e NANQUIM, 2018). Outro exemplo é uma cena de Ashita no Joe, mangá de 1968, em que o 

protagonista “Joe” anda sem rumo pelas ruas do japão pós-segunda guerra, assim, é sinalizado 

diversas marcas de pobreza e violência nesta época, assim como a perspectiva de uma nação 

destruída. 

Por consequência ao notarmos ambos os aspectos visuais dos quadrinhos ocidentais e 

orientais, o ponto de vista de Luiz Antônio Cagnin e da cognição, podemos ver uma semelhança 

entre as teorias e o imaginário da teoria e da ficção criado pelo ponto de vista sócio-cultural dos 

autores e como estes usam das sequências de imagens para relator não só seus sentimentos, mais 

conceitos culturais muito profundos. Na linguística Cognitiva, nos estudos de Lakoff e Johnson 

foi constatado a necessidade humana de expressar estes signos através da corporalidade, uma 

vez todo imaginário tende-se a se metaforizar na realidade, ou na tentativa de categorizar os 

exemplos postulados.  



 

  

Criar uma sequência de imagens é, também, criar uma sequência de sentidos, contidos 

nas mais profundas perspectivas, nos quais pretendem não existir no mundo real, mas sim no 

mundo das ideias e no cerne de cada indivíduo. Sendo assim, projetado, teorizado e assumido 

como algo cultural, dependente da perspectiva de mundo e das culturas ao redor do globo, assim 

como os quadrinhos Americanos, os mangás criam uma série de sentidos, muito deles até 

mesmo incompreensíveis para nós, embora inerentes da ficção e nítido para grandes fãs da 

mídia nipônica e pesquisadores. Portanto, foi através do trabalho de pesquisadores, tradutores 

e autores em cima da mídia dos quadrinhos e mangás, assim como também de pesquisadores na 

área da linguística sendo, uma vez, como dito anteriormente, ótimo para decifrar e entender o 

funcionamento destas metáforas.  

Anteriormente, foi constatado sobre o uso dos esquemas imagéticos para compreender 

as metáforas do nosso dia a dia, além de expressões e referências culturais. O convívio em 

sociedade é um dos aspectos mais primordiais e essenciais da humanidade, mas, quando se diz 

na maneira de organização social, oriente e ocidente sempre se comportaram diferente, nos 

quais o oriente, em especial o Japão, sempre sofreram de desastres naturais e a união para a 

sobrevivência era algo obrigatório. Logo, construiu-se uma sociedade não só operante em um 

“status quo” forte, como uma sociedade altamente coletivista, sendo assim, metáforas como a 

da fábrica e da família são conceptualmente diferentes das nossas. Sendo assim, a formação 

“metáfora da fábrica” se organizava em constituir a fábrica inteira constituída por engrenagem 

e o todo se juntando para formar o todo, enquanto no ocidente, a metáfora da fábrica era 

individualista e representava mais uma opressão do que uma necessidade coletiva, dos quais no 

ocidente o papel do trabalhar era representado pela alienação e da singularidade do trabalhador 

em relação a sua função. O filme “Ghost in the shell” de 1995, dirigido por Mamoru Oshii, usa 

destas metáforas e do conceito de “rede” para criar um roteiro e uma história sobre a ligação 

não só entre mente e corpo, mas criando a concepção da humanidade, os pensamentos e as redes 

neurais como ligação entre os seres, o próprio título já se identificacomo algo próximo do 

dualismo, pois o “fantasma” é a essência do recipiente, o ovo. Entretanto, o mangá, assim como 

o filme representa estes conceitos, a obra de 1989 de Masamune Shirow, utiliza com maestria 

seus quadros e o imaginário para criar uma obra-prima dos quadrinhos e da construção 

sequencial:  

 

 

 

 



 

  

Ghost in the shell, 1989 

 

 

Figura 7: Ghost in the shell, 1995  

 

 

Por consequência, o signo “fábrica” também atende ao esquema “Parte/todo”, nos quais 

propõe o indivíduo como parte de um todo e não uma mente consciente individual. E o signo 

“rede” como um “mar de pensamento”.  

O signo “trem” no país asiático tem como simbologia a origem, caminho e meta de algo, 

ou também, uma jornada e viagem. O consagrado estúdio de animação Ghibli utiliza desta 

simbologia diversas vezes em seus longas, um deles sendo o filme de 2001 “Viagem de 

Chihiro”. Assim, o filme mais recente da franquia “Evangelion”, dirigido por Hideaki Anno, 

um dos estagiários e aprendizes do famoso diretor do estúdio Ghibli Hayao Miyazaki, utilizou 

o trem no final do filme para, não só com muito amor, mas como metáfora de que a franquia 

estava no fim e a jornada estava se encerrando depois de mais de 20 anos.  

Embora o esquema imagético “origem, caminho e meta” passo ser interpretado ao pé da 

letra, os usos são interessantes de obra para obra, em uma Animação recente chamada “Shouwa 

Genroku Rakugo Shinjuu” ou “Descending Stories”, uma obra sobre a vida em uma modalidade 



 

  

“única” de teatro, Rakugo é uma das diversas formas de se fazer teatro, sendo esta interpretada 

“solo” pelo proclamador, foi um tipo de arte criada para reunir as pessoas em uma época nos 

quais não se tinha Tvs ou rádios com frequência, geralmente eram contadas histórias engraçadas 

para entreter o público. Mas, a jornada do artista de Rakugo era algo interessante e conceptual, 

pois além de solitária, era uma vida de constante convívio com as histórias e suas interpretações. 

Em um dos últimos episódios, evidenciamos a morte do protagonista, já bem velho, porém todo 

este caminho é algo interessante, afinal, todos interpretamos que a morte é o final da vida, 

entretanto, para a arte, existe algo além. E assim, Rakugo trilha uma dissertação final sobre 

como a arte/ficção é infinita, mas como a vida é o caminho de começo, meio e um fim. 

Neste episódio 11 da segunda temporada da animação somos forçados a reviver nossas 

formas de crianças e trilhamos um caminho nos quais relembramos o começo de tudo, toda via, 

existe outra concepção asiática interessante, o banho. Antes de enfrentarmos o final de tudo, 

tomamos um banho, para “limpar nossa alma” (inclusive, o protótipo de banheiro é utilizado 

nesta sessão do episódio), após este ato, o protagonista visita sua falecida amada e seu melhor 

amigo, ambos são parte fundamentais para sua jornada como indivíduo e artista, mas ambos 

morreram antes que seus conflitos com o protagonista conseguissem se resolver, mais uma vez 

a obra demonstra a morte como “além da vida, mas a vida também”, afinal não podemos falar 

de vida sem falar de morte. E no fim do conflito, tudo se resolve e ambos partem numa jangada, 

mas nosso personagem principal fica para o último ato, sua última apresentação no teatro, que 

ele tanto amou e para as pessoas amadas. A morte para “Shouwa Genroku Rakugo” também é 

uma jornada com começo, meio e fim, fazendo parte da vida também, no começo lavamos nossa 

alma, depois resolvemos conflitos pessoais e internos, e no final, nos despedimos dos entes 

queridos, partindo, inclusive em uma jangada também para o outro mundo.  

 

Figura 8: Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu: Sukeroku futatabi-hen episódio 11  

 

 



 

  

O esquema de ligação é deveras interessante quando se comparamos-a com a teoria da 

identidade de Freud, uma vez que o autor já postulava sobre a identidade na infância, sendo 

assim, na infância nossa identidade como indivíduo é ligada a nossos pais e familiares, enquanto 

ainda não temos uma personalidade sólida formada.  

No anime de 95 e subsequentemente no filme de 97 até os mais recentes de 2020, a 

franquia “Neon genesis Evangelion” utilizou desta metáfora para demonstrar as inseguranças 

de seu maravilhoso protagonista, Shinji Ikari, este que, pilota um robô chamado Eva 01, 

futuramente descobrindo que, seu robô comporta sua mãe. Em evangelion a ligação entre 

máquina e homem é feito por um “cordão umbilical” e de um conceito chamado 

“instrumentalização humana”, mas foi nas descrições de Freud sobre a “Complexo de Édipo” 

nos quais o diretor Hideaki Anno encontrou seu contexto para as doenças psicológicas dos 

personagens de sua obra. Não só Shinji é ligado a sua mãe através da “instrumentalização 

humana”, mas também por sua amiga, Rei Ayanami, dos quais seu pai criou através de 

clonagem, Rei é um clone de sua falecida mulher e mãe de Shinji. É através dela que Shinji 

sente algo próximo do amor, pois Rei lembra sua mãe.  

Esquematicamente, centro-periferia nos detalhe aqueles ou aquilo que, estão perto das 

margens ou do centro de algo, um ponto de referência, no mangá utilizado na análise deste 

texto, há um conflito perpetuado pela obra inteira é a concepção de “crescer” e “amadurecer”, 

associando a passagem da infância para adolescência com a morte da criatividade e da 

individualidade, assim como a pureza. No mangá, as crianças “maduras” e “podres” de acordo 

com o protagonista Yuki, são representadas como flores, algumas são girassóis, diferenciando 

assim quem ele considera podre e quem é seu “amigo”, uma vez que seu amigo Makoto é normal 

e o zelador também.  

 

Figura 9: GoGo Monster, Matsumoto Taiyou, página 98 



 

  

 

 

3 CONCLUSÃO E POSSÍVEIS DISCUSSÕES  

 

Com esta análise podemos observar através das diversas obras dos quadrinhos e da 

animação japonesa, os diferentes imaginários e referências em diferentes culturas, sendo estas 

alimentadas pelas diferentes formações dos signos através da história. Graças aos estudos e os 

trabalhos da área da linguística foi possível decodificar algumas das mais interessantes 

metáforas nas sequências imagéticas, tanto dos quadrinhos ocidentais, quanto dos orientais.  

Tendo isto em vista, podemos analisar com este artigo, que os mangás e quadrinhos são 

fontes mais que legítimas de ficção, assim sendo, ambos podem ser utilizados como objeto de 

estudo e análise tão profundas quanto qualquer outra mídia, seja ela audiovisual ou não.  
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SENSORIAMENTO REMOTO E GEOMORFOLOGIA: UMA BREVE ANÁLISE 

DOS GANHOS TÉCNICOS DO SENSORIAMENTO REMOTO PARA O 

CONHECIMENTO GEOMORFOLÓGICO1 

 

Aetius Maximiliano de Negreiros Nunes2 

 

RESUMO 

 
Como palco das interações humanas e espaço de grande parte dos fenômenos percebidos pela 

consciência humana, a extensão das terras emersas e as diversidades de formas sempre atraíram a 

atenção a ponto de se tornarem um estudo científico. A geomorfologia, como a ciência que estuda 

o relevo, teve um desenvolvimento que se confunde com os avanços do sensoriamento remoto. 

Desde as primeiras fotografias aéreas até os sensores espectrais orbitais, a capacidade de 

imageamento da superfície veio num crescente vertiginoso que, atualmente, existe uma gama de 

produtos (imagens) e sensores que podem atender a diversas necessidades de pesquisa e, com isso, 

trazer mais agilidade nas decisões de muitas áreas da atividade econômica. A partir disso, o 

presente artigo busca, através da comparação de imagens do Planalto da Borborema produzidas 

pelos sensores mais utilizados no momento, fazer uma análise da imagem de dois sensores 

espectrais, o CCD a bordo do CBERS 2, o TM a bordo do Landsat 5 e o Modelo de Elevação 

Digital (MDE em inglês), produto SAR da missão SRTM. Com esses produtos iniciais 

percebermos a incomparável contribuição do sensoriamento remoto para a Geomorfologia. 

 

Palavas-chave: Geomorfologia; Sensoriamento remoto; Imagens de satélite; Radar; Borborema. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É inegável a relevância dos estudos geomorfológicos no conhecimento do “sistema 

Terra”, ou minimamente para uma breve explicação da paisagem imediata. Façamos 

menção aos estudos de Jurandir Ross (2020) descrevendo essa importância: 

 

É fato incontestável que a geomorfologia como disciplina que estuda as 

formas de relevo quanto a sua geometria, gênese e idade, se incluem no 

contexto das ciências da terra. Como é impossível entender o 

funcionamento da dinâmica ambiental sem que se considere o todo que 

compõe o Estrato Geográfico; o relevo não pode ser deixado de lado nos 

estudos ambientais, tanto quanto os demais componentes. Isso é notório, 

pois é no relevo que as forças de interação se manifestam (ROSS, 2020, p. 

19). 

 

Com isso, verificamos o quanto importante é a compreensão do relevo junto à de 

outros sistemas e nesse sentido vem o desenvolvimento dos aparatos de sensoriamento 

 
1 Trabalho desenvolvido na disciplina “Sensoriamento Remoto”, ministrada pelo Prof. Dr. Sebastião Milton 

Pinheiro da Silva, semestre 2021.1, DEGEO-UFRN. 
2 Graduando do bacharelado de Geografia da UFRN. Natal-RN, Brasil. 



 

  

remoto para coletar imagens e aproximar o olhar humano a lugares distantes e até mesmo 

impossíveis de ir fisicamente. Com a evolução de sistemas sensores e produção de satélites, 

muitas paisagens se desvelaram sem que fosse preciso o deslocamento humano 

desnecessário. 

Uma das parcerias de grande proveito científico, a aliança da geomorfologia com 

o sensoriamento remoto (SR) se tornou uma simbiose a ponto das necessidades do 

conhecimento geomorfológico demandarem evoluções técnicas do SR e estas imergirem 

nas capacidades técnicas daquela, tamanho é o vínculo entre as duas. O justo 

desenvolvimento de ambas as parte do sentido de que as demandas da geomorfologia são 

motivações para o progresso técnico do SR e tais progressos são respostas aos anseios 

daquela ciência. 

Em artigo, as pesquisadoras Roberta de Oliveira Costa e Telma Mendes da Silva 

assim definiram os benefícios do SR ao mapeamento geomorfológico: 

 

Para realizar os mapeamentos geomorfológicos, sejam estes em escalas 

regionais ou de detalhe, são necessários dados dos elementos de descrição 

do relevo, considerando a investigação de elementos que possam subsidiar 

tanto a compreensão de sua formação, como sugerir idade e dinâmica dos 

processos atuantes na evolução da paisagem, sendo a representação da 

superfície, bi ou tridimensional, a base para iniciar um projeto desta 

magnitude. 

As técnicas de Sensoriamento Remoto há algumas décadas vem 

contribuindo significativamente para o desenvolvimento dos 

Mapeamentos Geomorfológicos. O Sensoriamento Remoto pode ser 

definido de uma forma geral, segundo Jensen (1949), como a aquisição 

de dados sobre um objeto sem tocá-lo. Ainda pode se afirmar que um dos 

principais objetivos desta ciência é aumentar a percepção sensorial 

humana da superfície terrestre através do registro e da análise das 

interações entre a radiação eletromagnética e as diversas substâncias que 

fazem parte da Terra, permitindo o imageamento de áreas em diferentes 

escalas. (COSTA, SILVA, 2009, s/p). 

 

Portanto, o sensoriamento remoto, como técnica de registro da superfície do 

planeta, serve ao progresso contínuo do conhecimento da morfologia terrestre. 

Ainda sobre a aplicação do SR à geomorfologia, o Manual Técnico de 

Geomorfologia do IBGE (2009) dedica um capítulo exclusivo ao tema e assim classifica 

os novos aspectos dos novos sentidos trazidos para o estudo geomorfológico pelo SR: 

 

- Geram novas aplicações; 

- Possibilitam maior precisão nas análises; 

- Fornecem novos meios de investigação para situações até então 



 

  

difíceis, quando não impossíveis de serem testadas; e 

- Incrementam a capacidade de processamento de dados (IBGE, 2009, 

p. 116). 

 

Deve-se deixar claro que são diversas as fontes de informações para o 

conhecimento geográfico em geral. E é notável que as diversas dimensões desses 

conhecimentos são complementares e interdependentes. Dimensões temáticas como o 

relevo ou o clima não se isolam da estrutura geológica, das condições climáticas, da 

vegetação e das formas de uso e ocupação da terra e as possíveis consequências dos efeitos 

antrópicos. Portanto, o presente escrito vem ressaltar as contribuições das diversas 

tecnologias de SR para o conhecimento geomorfológico. 

 

2 MÉTODOS E MATERIAIS 

 

O mapeamento geomorfológico serve como embasamento para o estudo do relevo 

e a identificação de suas feições é potencializada pelos desenvolvimentos técnicos do 

sensoriamento remoto. O presente escrito pretende analisar três das tecnologias de SR 

mais difundidas para atuação na geomorfologia em termos de livre acesso e boa qualidade 

dos sensores. A saber: os produtos dos satélites CBERS2, sensor CCD, do sistema 

LANDSAT 5, sensor TM e os Modelos de Elevação Digital advindos do radar missão 

SRTM. 

Nesses termos, usaremos como exemplo de amostragem as imagens que esses 

sensores captaram do planalto da Borborema, da porção potiguar, como destaca a figura 1. A 

escolha se faz devido à relativa facilidade de identificação visto a forma como seu relevo 

se destaca na paisagem. Sua geomorfologia possui uma expressividade singular na 

paisagem sertaneja do Rio Grande do Norte. 

Nessa trajetória, nos fundamentamos em duas bibliografias básicas nos nortearam 

nos levantamentos dos sistemas sensores e seus benefícios para a geomorfologia; trata-se 

do levantamento executado e das aplicações de recursos disponíveis nesse sentido descrito 

no “Manual Técnico de Geomorfologia” disponibilizado pelo IBGE (2009). Não podemos 

deixar de lado as informações técnicas disponíveis na internet sobre os sistemas sensores, 

especialmente o portal da EMBRAPA. 

Acerca dos dados que contemplam o planalto da Borborema, seguiremos pelo 

estudo enciclopédico “A região natural planalto da Borborema no semiárido do Rio 

Grande do Norte” realizado por Barros, Monteiro e Cestaro (2018). O presente artigo se 



 

  

s 

destina a expor as particularidades dos sistemas sensores através das imagens disponíveis 

nas coleções da United States Geological Survey, EMBRAPA e INPE. 

Como expusemos anteriormente, nosso “manequim”, digamos assim, será o 

Planalto da Borborema potiguar que apre entamos no mapa de localização a seguir. 

 

Figura 1: Planalto da Borborema, Porção Potiguar, mapa hipsométrico e localização 

 
Fonte: NUNES, 20213 

 

A relevância na paisagem potiguar do planalto da Borborema se f z por ser 

“uma unidade da paisagem no nível de região natural, configurando-se como um sistema 

de grande expressão territorial, determi ado pelo substrato rochoso e por processos de 

intemperismo e deposição que geram diferentes formas de relevo” (BARROS, 2018, s/p). 

Localizado na região de clima semiárido, onde prevalece a vegetação do 

biomacaatinga, o Planalto da Borborema é um importante núcleo dispersor hídrico no 

Nordeste Brasileiro; e no Rio Grande do Norte sua abrangência hidrológica atinge 

parcialmente 6 bacias hidrográficas: “rio Piranhas Açu (oeste e norte do Planalto), rio 

Potengi, rio Ceará- Mirim, rio Trairi, rio Jacu e rio Curimataú (leste e nordeste do 

Planalto)” (op. Cit). Por fim, assim Cestaro descreve o Planalto da Borborema em sua 

geomorfologia: 

 

O planalto é uma área bastante dissecada por processos erosivos, 

possuindo diferentes padrões de relevo como morros e serras, cristas e 

 
3 Todas as imagens que compõem este trabalho são de autoria própria e foram elaboradas com o software 

livre Qgis 3.18 Zurich. 



 

  

o 

esparsas superfícies planálticas, platôs recobertos por coberturas 

cenozoicas, rebordos erosivos e escarpas serranas, relevo montanhoso, 

relevos residuais remanescentes do grande planalto e algumas colinas 

dissecadas. [...] O Planalto da Borborema é embasado pelas rochas ígneas 

e metamórficas pré- cambrianas, com destaque para o granito, micaxisto 

e gnaisse (BARROS, 2018, s/p). 

 

Portanto, geomorfologicamente, o planalto da Borborema da porção potiguar será 

um fenômeno de destaque nos imageamentos dos sensores orbitais, visto a facilidade de 

acesso e o acervo que já se constitui n s bancos de dados. 

 
3 SRTM-MDE 

 

Produzido a partir do Modelo de Elevação Digital (MDE) da missão SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission), o mapa hipsométrico do Rio Grande do Norte 

faz jus ao destaque que tem o Planalto da Borborema no cenário paisagístico potiguar.  

 

Figura 2: Rio Grande do Norte, Mapa Hipsométrico a partir do Modelo de Elevação 

Digital do SRTM 

 
Fonte: Nunes, 2021. 

 

É inconfundível a larga vantagem e crescente utilização dos modelos de elevação 

digital para o desenvolvimento da geomorfologia e o mapeamento geomorfológico. Com 

outras palavras, assim o Manual Técnico de Geomorfologia do IBGE (2009) menciona 

esse benefício. 

 

Cada vez mais usual na Geomorfologia, o Modelo Digital de Elevação, 

MDE, oferece uma visão tridimensional da área em questão e otimiza a 

verificação das variáveis que influenciam na atuação dos processos 

morfodinâmicos e na geomorfogênese. 



 

  

[...] 

O MDE se estabeleceu num patamar ferramental dos mais sofisticados 

para determinados estudos ambientais. Em função da sua versatilidade na 

realização de testes, simulação de situações adversas, retrospectiva e 

análise histórica dos processos, o MDE é amplamente utilizado nas 

pesquisas que envolvem ordenamento territorial (IBGE, 2009, p. 125-

127). 

 

Os dados de MDE podem ser obtidos de diversas fontes de Radar de Antena 

Sintética – SAR. Estas podem ser acopladas em veículos aéreos para imageamento e 

produção de dados da morfologia do relevo. Contudo, os dados mais acessíveis de forma 

livre e com boa qualidade provêm da missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

e disponibilizados no portal de dados do INPE e EMBRAPA. 

Executada pela nave Endeavour, de 11 a 22 de fevereiro de 2000, através da 

parceria entre as agências estadunidenses National Imagery and Mapping Agency (NIMA) 

e a National Aeronautics and Space Administration (NASA), a missão utilizou duas antenas 

SAR distanciadas entre si por um braço metálico de 60m. Depois de 176 órbitas obteve 

imagens das terras continentais localizadas entre 56oS e 60oN. Coletados com 30m de 

resolução espacial, os dados são disponibilizados para outros países com 90m de resolução 

espacial. 

Apesar disso, o corpo técnico do INPE converteu as imagens do território brasileiro 

para a resolução de 30m. Dessa forma temos a disponibilidade de dados de MDE com 

qualidade capaz de gerar resultados como o apresentado alhures. O que mostra os ganhos 

desse desenvolvimento para os estudos geomorfológicos. 

 

4 CBERS (China Brazil Earth Resauce Satelite) – CCD (Câmera Imageadora de Alta 

Resolução) 

 

Produto da parceria científica sino-brasileira, o sistema CBERS conta com diversos 

sensores. Através do catálogo de imagens do INPE obtivemos a seguinte imagem do 

planalto da Borborema captada pelo sensor CCD. 
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Figura 3: destaque para o Planalto da Borborema, imagem capitada pelo sensor 

CCD/CBERS 

 
Fonte: Nunes, 2021. 

 

Na imagem podemos perceber a formação do platô da Borborema através das 

escarpas e drenagens, bem como a ocupação da terra acima do planalto. Segundo o Manual 

Técnico de Geomorfologia do IBGE, co resolução espacial de 20m e quatro bandas 

espectrais – as três do visível e uma pancromática – e uma no infravermelho próximo, o 

sensor CCD “presta-se à observação dos modelados, feições ou processos cujo 

detalhamento seja importante. Além de oferecer um campo de visada de 120 quilômetros 

(km), auxilia nos estudos para a identificação das unidades geomorfológicas” (IBGE, 

2009, p. 119). 

 

5 LANDSAT 5 – Thematic Mapper 

 

Missão que opera desde meados da década de 1960, já soma sua oitava 

edição. Inicialmente batizada de Earth Resouces Technology Satelite, o sistema Landsat 

é o que demanda maior variação de aplicações e facilidade de acesso justamente devido 

à longitude do projeto bem como à qualidade dos sensores que abrangem uma gama 

considerável despectros REM. Sobre o sistema Landsat, o Manual Técnico de 

Geomorfologia do IBGE faz o seguinte comentário: 

 

Pode-se atribuir peso similar à resolução temporal do imageamento, 

principalmente nas abordagens relacionadas com possíveis variações ou 

mudanças ambientais decorrentes de processos geomorfológicos, ou 

mesmo aqueles processos potencializados pelas atividades humanas. Os 



 

  

sistemas Landsat 5 e 7 superam qualquer outro em relação ao vasto 

acervo de imagens associado à razoável capacidade de revisita, fatores 

que explicam sua crescente aplicação e disseminação nas geociências 

(IBGE, 2009, p. 118). 

 

Ainda referente ao Manual Técnico de Geomorfologia, a banda 5 (infravermelho 

médio) do Landsat 5 “apresenta maior riqueza de informações para a geomorfologia 

apresentando variância acima das demais. Esta banda ressalta a rede de drenagem e a 

intensidade de dissecação, a morfologia e o contato entre as diferentes unidades 

geomorfológicas” (IBGE, 2009, p. 123). E sobre a banda 7 do mesmo sensor, o Manual 

ressalta a “alta correlação com as bandas do visível e contribui substancialmente para as 

análises em áreas de pouca cobertura vegetal, realçando feições referentes aos diferentes 

tipos de uso da terra, estradas, áreas urbanas e feições relacionadas com processos de 

degradação” (Idem). Nesses termos, as composições de bandas do sistema Landsat 

proporcionam uma vasta gama de possibilidades devido à disponibilidade de bandas 

espectrais. 

Com isso, para fins de estudos geomorfológicos, o IBGE sugere a composição RGB 

453 seguida da 457. O resultado se apresenta na imagem a seguir do planalto da Borborema. 

 

Figura 4: destaque do Planalto da Borborema, imagem capitada pelo sensor TM/landsat-5 

 
Fonte: Nunes, 2021. 

 

Aqui com relativa facilidade podemos perceber o que foi mencionado anteriormente. 

As possibilidades de composição das bandas realçam as escarpas e drenagens do planalto 

e mostram com ainda maior nitidez a geomorfologia da região. 



 

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em termos gerais, não é difícil constatar a crescente democratização dos acessos 

aos produtos do sensoriamento remoto para os mais diversos fins. As tecnologias e o 

conhecimento investidos no SR deram um grande salto qualitativo na produção científica 

de muitas áreas de conhecimento. 

Diante do pouco que mostramos aqui, percebe-se que a geomorfologia teve um 

ganho expressivo com esses desenvolvimentos; e os pesquisadores dessa e de áreas afins 

são contemplados com materiais de pesquisa de alta qualidade com baixos custos, 

inclusive de tempo, visto que, com as possibilidades do SR, os gastos com deslocamento 

são atenuados e por vezes desnecessários, bem como os riscos, e o acesso visual a regiões 

inacessíveis possibilitado pelo sensoriamento remoto. Nesses termos, os avanços técnicos 

do sensoriamento remoto tornam possíveis para a comunidade científica a realização do 

velho dito popular: “Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem à Maomé”. 
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TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO REMOTO: PERSPECTIVAS DE ALUNAS 

SURDAS DA REDE PÚBLICA NAS SALAS DE AEE 
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RESUMO 

 
A pesquisa tem como objetivo observar as perspectivas de alunos surdos sobre os métodos de ensino-

aprendizagem com tecnologias digitais diante das circunstâncias pandêmicas. Especialmente, queremos 

analisar as perspectivas dos alunos surdos em relação as tecnologias digitais, percebendo assim como 

as tecnologias estão sendo utilizadas no ensino de Libras para alunos surdos. Com embasamentos 

teóricos nos estudos sobre educação de surdos e a Libras com Karnopp e Quadros (2011); as tecnologias 

digitais no ensino com Ribeiro (2020) e sobre os letramentos digitais no ensino de Libras para surdos 

com Santarosa (2010).Através de um cunho descritivo-exploratório, foi realizada a observação de duas 

aulas no ensino remoto de alunos surdos da rede pública dentro de uma realidade de uma sala de AEE 

– Atendimento Educacional Especializado localizada na cidade de Caraúbas – RN, assim como a 

aplicação de um questionário para esses alunos neste processo. Com a nossa pesquisa foi possível 

perceber que o professor e alunos surdos fazem uso de inúmeras ferramentas digitais e tecnológicas em 

sala de aula, também percebermos o efeito que estes recursos trazem para o ensino de Libras tal como 

para a educação de alunossurdos no sentido da utilização de recursos visuais, ferramentas que trabalhem 

a sua língua materna. 

 

Palavras-chave: Tecnologias digitais; Ensino de Libras; Educação para surdos. 

 

1 SOBRE O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Na presente pesquisa, abordamos uma realidade de alunos surdos matriculados em uma 

escola pública da rede estadual localizada na cidade de Caraúbas-RN, frisamos ainda que a 

pesquisa trata-se de um recorte de trabalho de conclusão de curso – TCC, em que buscamos 

perceber e analisar a relação sobre as possibilidades de aprendizagem de Libras, contando como 

apoio das tecnologias digitais e como tais podem ser usadas no método de ensino aprendizagem 

de alunos surdos. Dessa forma, o trabalho em si tem como objetivo analisar as perspectivas dos 

alunos surdos e sua relação com as tecnologias digitais e como as mesmas estão sendo aplicadas 

no ensino. 

Nossa pesquisa foi realizada por meio de uma análise voltada para as perspectivas de 

alunos surdos e sua relação com as tecnologias digitais. Sob um olhar voltado de como as 

tecnologias podem ajudar estes alunos em relação a aprendizagem de Libras. Nosso trabalho 
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2 Professor Mestre do curso de Licenciatura em Letras Libras da UFERSA – Universidade Federal Rural do Semi-
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trata-se de uma pesquisa descritiva-exploratória ressaltando que este tipo de pesquisa, conforme 

Gil (2008) são as que são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Em virtude do momento delicado de pandemia, realizamos um questionário em formato 

virtual para as alunas surdas da cidade de Caraúbas/RN, vale ressaltar que para a realização da 

aplicação desse questionário, utilizamos o aplicativo Google Meet com perguntas relacionadas 

ao uso das tecnologias digitais e pontos de vista sobre as mesmas e de como estas alunas se 

sentem diante dessas ferramentas.  

Escolhemos uma escola da rede pública de educação da cidade de Caraúbas – RN sendo 

cinco alunos surdos matriculados, no caso o foco da nossa pesquisa. Portanto, o professor que 

contribuiu para nossa pesquisa e trabalha de modo direto com o ensino de AEE – Atendimento 

Educacional Especializado, foco da nossa pesquisa, e esta realidade de alunos surdos, quando 

pensamos especificamente no ensino de e por Libras (PERLIN; STROBEL, 2014; LOPES, 

2007; BRASIL, 2005). 

Somente duas alunas aceitaram colaborar com a pesquisa em tempo hábil de produção 

dos dados, desta forma, caracterizadas como colaboradoras desta pesquisa as duas alunas 

surdas, que cursam o 3º ano do ensino médio, ambas com 19 anos. 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas: foi aplicado um questionário para as 

alunas surdas participantes e observação das aulas desta turma. Na primeira etapa, os 

questionários foram aplicados em Libras tendo apoio da língua portuguesa com as participantes 

da pesquisa de forma a compreender como as mesmas entendem as tecnologias na realidade de 

aprendizagem na sua educação. 

Na segunda etapa, corresponde a execução do nosso segundo objetivo de compreender 

como as tecnologias estão sendo utilizadas no ensino de Libras para alunos surdos realizamos 

a observação das aulas virtuais dos alunos surdos que estão matriculados em uma escola pública 

da rede Estadual, localizada na cidade de Caraúbas – RN. Observamos como os alunos fazem 

o uso dessas tecnologias e como usam, porque usam e quais são suas dificuldades e seus 

benefícios. 

O nosso questionário viu desde o perfil das alunas até mesmo as práticas e processos de 

ensino aprendizagem, após a apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE em Libras, começamos as nossas perguntas, e a primeira era se usavam tecnologias 



 

 

digitais em casa e na escola, e nos relataram que faziam esse uso em casa e na escola com a 

mesma frequência, em que podemos perceber que as alunas fazem constante uso dessas 

ferramentas tecnológicas em que também constatamos nas outras perguntas a seguir do 

questionário. Na pergunta dois, queríamos saber se elas estão conseguindo aprender pelo ensino 

com tecnologias. Ana e Lívia – Nomes fictícios – nos respondem que: “Sim, o ensino é muito 

bom e estou conseguindo aprender bastante”. 

Outra relação importante é com os sites de redes sociais (SRS), e Ana respondeu que 

usa com bastante frequência e Lívia mais ou menos, em que mostram que usam WhatsApp, 

Instagram, Facebook, Youtube, Messenger. Sendo o Youtube apontado pelas alunas como 

principal canal para aprender. Ainda percebemos que as mesmas possuem familiaridade com 

esses recursos (MORAN, 2013, 2007), evocando assim a ideia de pessoas professores e alunos 

cada vez mais conectados (RIBEIRO, 2020). 

Nas observações realizadas, os mesmos usam a plataforma Google Meet para as aulas e 

usam desde vídeos, slides, jogos e outros para as suas aulas e na aprendizagem da Libras, o 

professor surdo media as aulas e é perceptível a empolgação e participação dos alunos surdos 

nas aulas observadas. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O referido trabalho teve como objetivo geral analisar as perspectivas de alunos surdos 

em seu processo de ensino-aprendizagem por e com as tecnologias digitais no contexto 

pandêmico, afim de perceber quais as dificuldades e possibilidades deste ensino para estes 

alunos em específico. Seguindo com os objetivos específicos que foram: analisar as 

perspectivas dos alunos surdos sobre as tecnologias digitais, além de perceber como as 

tecnologias estão sendo utilizadas no ensino de Libras para alunos surdos.  

Para estes objetivos específicos, seguimos o primeiro, onde analisamos e 

compreendemos a relação e a impressão dessas alunas com as tecnologias assim como para 

nosso segundo objetivo que se deu através das observações das aulas vimos como as tecnologias 

estavam sendo utilizadas e quais tipos de ferramentas o professor fazia uso. 

Constatamos ainda a familiaridade das alunas com as tecnologias digitais, comprovando 

conhecimento, e que possuem níveis significativos de letramento digital. Evidenciando que 

utilizam e consideram essas ferramentas digitais como suporte para estudos como pesquisas e 

as redes sociais para comunicação e interação. 



 

 

Por tanto, nossa pesquisa partiu de uma análise de situação isolada, como sabemos existe 

uma realidade onde um número considerável  de pessoas não possui acesso às tecnologias, nem 

muito menos acesso a qualquer tipo de aparelho celular, por exemplo. Em momentos difíceis, 

principalmente nesta situação em que nos encontramos em pandemia, as aulas passaram a ser 

remotas, onde a internet acabou se tornando uma ferramenta importante para o acesso às aulas, 

e defronte essa realidade muitos estão em situação precária e sem meios de acompanharem as 

aulas. 

Sobre tudo, partindo dessa hipótese, podemos concluir que as ferramentas tecnológicas 

auxiliam e guiam o professor em suas aulas assim como também se tornou uma base 

fundamental para o ensino de Libras para surdos, onde foi perceptível o manuseio de aparelhos 

para compartilhamentos de tela, exibição de imagens com ajuda de notebook e celular. 
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UM MITO COM POUCA AÇÃO: A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO DE 

BOLSONARO EM ENUNCIADOS SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19 

 

Raimundo Romão Batista1 

 

RESUMO  

 
A pandemia da Covid-19 trouxe enormes problemas em nível mundial, inviabilizando a tranquilidade 

das pessoas em diversas situações, por exemplo, fechando escolas, alguns estabelecimentos comerciais 

e impulsionando medidas preventivas contra o coronavírus. Diante disso, temos como objetivo analisar 

a construção do ethos discursivo em diferentes enunciados proferidos por Bolsonaro, o fiador do 

discurso, acerca da pandemia no Brasil. E, como procedimentos metodológicos, pautamo-nos numa 

pesquisa qualitativa, descritiva-interpretativa e documental, tendo como corpus 07 enunciados 

proferidos por Bolsonaro exposto no jornal Estado de Minas através da utilização do site 

(www.em.com.br). O processo de análise é baseado principalmente nos preceitos teóricos defendidos 

por Maingueneau (2013, 2015, 2016 e 2020), Amossy (2019, 2020) e outros autores. A partir do estudo 

de cada enunciado, notamos que Bolsonaro construiu diversas imagens de si, sendo todas de cunho 

negativo. Perante isso, tivemos a construção de ethos de homem descrente no poder do vírus, de Pôncio 

Pilatos e ameaçador dos recursos em prol da saúde.  

 

Palavras-chave: Bolsonaro; Ethos; Pandemia; Enunciados. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2020 foi marcado por diversos acontecimentos que mudaram a forma de pensar 

e agir.  A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmava, no mês de março, que a Covid-19 

se caracterizava como uma pandemia, uma vez que já se tinham casos em várias partes do 

mundo e continuava se espalhando. A notícia gerou preocupação mundial, sendo preciso tomar 

diversas providências sanitárias para impedir ainda mais a proliferação do coronavírus.  

Com isso, vários países fecharam seus estabelecimentos comerciais, a obrigatoriedade 

do uso de máscara, utilização de álcool em gel e ações que impedissem a aglomeração de 

pessoas. No Brasil, governadores e prefeitos procuraram agir seguindo os preceitos defendidos 

pela OMS e pela ciência. Porém, o presidente Bolsonaro questionou várias medidas, muitas 

vezes agindo com desrespeito em relação à aplicação das medidas sanitárias.  

O comportamento de Bolsonaro gerou várias imagens a partir do seu discurso, criando 

um ethos discursivo (AMOSSY, 2019). Sendo que as imagens construídas são quase todas de 

ordem negativa, pois o presidente questiona ações de prefeitos, governadores e age de forma a 
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colocar em xeque tudo que vem sendo feito para salvar vidas, por exemplo, aparecendo em 

diversos eventos sem muita preocupação com a utilização de máscaras. Além de questionar, em 

algumas falas, a eficácia das vacinas que estão sendo importantes para enfraquecer o poder do 

vírus.  

Perante isso, situamos este artigo na Análise do Discurso (AD), conforme os postulados 

defendidos por Maingueneau (2020), principalmente no que refere ao processo de construção 

do ethos discursivo. Com isso, faz-se necessárias algumas indagações: Que imagens são 

suscitadas pelo discurso de Bolsonaro? Como aspectos sociais do Brasil são expostos através 

do ethos discursivo? Com base nas questões apresentadas acima e em diálogo com a ancoragem 

teórica da AD, temos como objetivo principal analisar a construção do ethos discursivo por 

meio de enunciados proferidos por Bolsonaro acerca da pandemia. 

Esperamos que este trabalho contribua para o rol das pesquisas em Análise do Discurso 

e também sirva como meio de refletir sobre certos comportamentos na pandemia, uma vez que 

é preciso ações coletivas para termos, mais na frente, uma rotina mais ou menos normal, 

principalmente quando toda população for vacinada.  

Assim, temos como base teórica para este trabalho a teorias de Maingueneau (2020, 

2013 e 2015), Heine (2012), Aristóteles (2005), Amossy (2019) e outros. E como forma de 

organização deste trabalho: temos uma introdução, os aspectos metodológicos, seções teóricas 

sobre ethos em várias perspectivas, a análise do corpus, as considerações finais e as referências.  

 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Como já exposto anteriormente, este trabalho se filia a Análise do Discurso praticada 

por Maingueneau, no que se refere ao estudo da construção do ethos discursivo. E, ao 

discutirmos o trabalho quanto à abordagem, esta é classificada como qualitativa, que nas 

palavras de Guerra (2014, p. 76): 

 

Na abordagem qualitativa, o cientista objetiva aprofundar-se na compreensão 

dos fenômenos que estuda – ações dos indivíduos, grupos ou organizações em 

seu ambiente ou contexto social –, interpretando-os segundo a perspectiva dos 

próprios sujeitos que participam da situação [...].  

 

 Nesta forma de abordagem, o pesquisador faz uma análise que se pauta num 

aprofundamento de um assunto, tentando compreender certos fenômenos por meio dos sujeitos 

que estão envolvidos. Além disso, não temos uma visão pautada em dados quantitativos, como 



 

 

é comum em pesquisas voltadas para a matemática. Ademais, quanto aos procedimentos, 

classificamos como documental, uma vez que o corpus se consagra como um documento e está 

presente em diversas plataformas digitais de domínio público.  

 O artigo também é de caráter descritivo-interpretativo, uma vez que descrevemos alguns 

enunciados advindos de Bolsonaro e fazemos uma interpretação como eles contribuem para a 

construção do ethos discursivo. E, sobre o método, estamos ancorados no dedutivo, que para 

Moraes (2003), parte de aspectos gerais para pontos mais específicos. Nesse caso, temos a 

noção de ethos como categoria geral e tentamos perceber como ele se manifesta em alguns 

enunciados expostos por Bolsonaro na mídia.  

 Diante disso, reiteramos mais uma vez que o corpus2 deste artigo é composto de alguns 

enunciados, 07 no total, proferidos pelo presidente Bolsonaro em diversas situações, mas todos 

voltados para a pandemia.  Os enunciados foram coletados no jornal digital Estado de Minas, 

sendo que a matéria foi publicada em junho de 2021.   

 

3 ETHOS NA RETÓRICA 

 

 O estudo do ethos na retórica precisa, inicialmente, citar as contribuições de Aristóteles 

(2005). Para este autor, o ethos é o caráter que o orador demonstra para seu público para 

convencê-lo acerca de uma determinada ideia. Essa noção era bastante visível na Grécia antiga, 

pois os oradores se utilizavam da oralidade para a apresentação de um determinado caráter.  

 

É o caráter moral (do orador) que conduz a persuasão, quando o discurso é 

construído de tal maneira que o orador inspire confiança. Nós nos voltamos 

mais espontânea e prontamente para os homens de bem em todas as questões 

em geral, mas de forma mais absoluta nos assuntos confusos ou que propiciam 

o equívoco. É preciso, aliás, que esse resultado seja obtido pela força do 

discurso e não somente por uma propensão favorável ao orador. Não é exato 

dizer [ ... ] que a honestidade do orador não contribua em nada para produzir 

a persuasão, mas, ao contrário, eu chegaria a dizer que é do caráter moral que 

o discurso toma sua maior força de persuasão. (ARISTÓTELES, 2005, p. 83).  

 

 Diante disso, entendemos que o caráter é importante, pois funciona como um recurso 

para o processo de persuasão, uma forma que orador se utiliza para inspirar confiança no 

público. O discurso precisa ser construído dentro de uma perspectiva que passe uma ideia de 
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verdade. Como o próprio autor destaca, a honestidade pode estar presente no ato discursivo, 

mas que é a forma como o discurso é apresentado pelo orador que o torno digno de confiança.  

 Isso nos conduz a entender que o orador pode não ser honesto enquanto pessoa, mas o 

que importa é que no momento discurso ele passe uma sensação de confiança. Para Barthes 

(1996), a noção de caráter é um traço que o orador apresenta, não sendo necessário ser 

verdadeiro. Até o momento, dentro da antiga retórica, o ethos está ligado ao discurso, aquilo 

que é apresentado num determinado momento de fala.  

 Além da noção de ethos, é preciso considerar, segundo Aristóteles (2005), os conceitos 

de logos e patos.  Aquele representa o ato discursivo (o discurso) e este representa as emoções 

que são suscitadas pelos discursos. Nesse contexto, Heine (2007) afirma que as três noções não 

podem ser vistas de forma dissociada, elas compõem um mosaico no processo discursivo. No 

entanto, o ethos é o mais valorizado da tríade e é estudado em diferentes perspectivas teóricas.  

 Ainda na retórica, mais precisamente Nova Retórica, destacamos os estudos de 

Peralman e Tyteca que atrela a imagem do orador ao processo de argumentação. Segundo 

Cunha (2010), os estudos dos autores permitiram um novo olhar sobre a construção da 

argumentação, tendo como foco apresentar os meios verbais para convencer um auditório. Com 

isso, é importante que o orador se adeque a determinadas características do seu público.  

 

A Nova Retórica destaca a necessidade de o orador se adequar ao seu 

auditório. Dessa forma, é imprescindível que quem fala construa uma imagem 

confiável de si em função das crenças e valores que ele atribui aos seus 

ouvintes. Constitui dever do orador, portanto, buscar uma doxa em comum 

com o auditório. Só assim é possível fazer com que seus interlocutores 

compartilhem o ponto de vista defendido. (MOZDZENSKI, 2012, p. 147-

148). 

 

 Vemos que na perspectiva da Nova Retórica, o orador precisa compreender seu 

auditório, tentando perceber as opiniões em comum para construir uma imagem que inspire 

confiança. A imagem do orador deve, assim, ser moldada pelos saberes que são compartilhados 

entre orador e auditório, o que tornará o ethos construído eficaz. É o momento que é o orador 

deve buscar na memória discursiva dos sujeitos as crenças importantes para montar uma 

imagem.  

 Outro nome que também destacamos na Nova Retórica é Amossy (2019), a autora traz 

a noção de ethos numa visão argumentativa, o conceituando como uma representação que é 

construída não como pessoa física, mas como enunciador que traz um conjunto de ideias para 



 

 

convencer os coenunciadores. A partir disso, podemos entender a noção de ethos para Amossy 

como uma imagem forjada para influenciar no comportamento do público.  

 Dessa forma, dentro da Nova Retórica, a noção de ethos está atrelada ao processo de 

argumentação, uma vez que o discurso é organizado para influenciar o público. O orador 

procura apresentar um ato discursivo que dialogue com as crenças de seu auditório, permitindo 

que a imagem que é apresentada seja digna de confiança e atinja a orientação argumentativa 

desejada. 

 

4 ETHOS NA PERSPECTIVA DE MAINGUENEAU 

 

 Nas discussões de ethos apresentadas, é necessário também compreender que uma 

imagem não se constrói somente por meio do discurso, mas que pode surgir também de textos 

escritos. É nessa perspectiva que Maingueneau, a partir de 1980, começa a traçar diversas 

reflexões sobre ethos e vem aperfeiçoando tal noção no decorrer dos anos, sem desconsiderar 

as visões teóricas anteriores, por exemplo, os postulados da Antiga Retórica.  

 Maingueneau (2013, p. 107) define ethos da seguinte forma: “Este é o tipo de fenômeno 

que, como desdobramento da retórica tradicional, podemos chamar de ethos: por meio da 

enunciação, revela-se a personalidade do enunciador.” O autor traz para o bojo da discussão a 

importância do processo enunciativo como forma de relevar os traços de personalidade de um 

enunciador, um caráter que é apresentado a seus coenunciadores.  

 Ainda na visão do ethos que se manifesta nos textos escritos, expomos que a Antiga 

Retórica deixou a desejar nesse quesito, uma vez que os teóricos estavam focados em 

demonstrar uma imagem que se construía através de textos orais. Com isso, Maingueneau 

(2016) destaca que todo texto apresenta um tom, que nem sempre se mostra explícito e é por 

meio desse tom que o destinatário pode construir uma corporalidade do enunciador. Isso não 

significa o corpo real do enunciador, mas seu ethos discursivo, relevando, assim, a força 

discursiva do fiador do discurso.  

 Nessa perspectiva, Maingueneau (2015) entende ethos por meio de uma visão 

encarnada, que envolve preceitos discursivos e elementos físicos e psicológicos na construção 

do fiador do discurso. Vemos que a noção de ethos passa por um processo de aperfeiçoamento, 

distanciando-se um pouco de algumas visões teóricas, por exemplos, os postulados de 

Aristóteles. E como forma de explicar melhor o conceito de fiador, Maingueneau (2020, p. 14) 

traz os seguintes dizeres:  



 

 

O fiador vê atribuídos a si um caráter e uma corporalidade, cujo grau de 

precisão varia de acordo com os textos. O “caráter” corresponde a um feixe 

de traços psicológicos. Já quanto a “corporalidade”, ela está associada a uma 

compleição física e a uma maneira de se vestir, a um modo de se mover no 

espaço social, a um comportamento. O destinatário constrói, de maneira mais 

ou menos fluida, mais ou menos consciente, a figura desse fiador apoiando-se 

em um conjunto difuso de representações sociais estereotipadas, valorizadas 

ou desvalorizadas, que a enunciação contribui para reforçar ou transformar.  

   

Diante disso, percebemos que o fiador do discurso é atrelado por um caráter e uma 

corporalidade. Aquele está ligado aos aspectos psicológicos e este aos traços físicos, por 

exemplo, a forma de se vestir. Por meio disso, os destinatários valendo de saberes que são 

valorizados ou desvalorizados socialmente constroem uma imagem do fiador. Vale ressaltar 

que, segundo Maingueneau (2015), nem sempre o ethos visado é aquele mostrado pelo fiador, 

dialogando com a ideia do autor que os fracassos de ethos são recorrentes.  

Mesmo havendo alguns fracassos no processo de concretização do ethos, certas imagens 

realmente se concretizam, passando por um processo denominado incorporação, que é a forma 

como o destinatário/leitor incorpora uma determinada imagem, que se compõe de três etapas:  

 

- a enunciação da obra confere uma “corporalidade” ao fiador, ele lhe dá 

corpo;  

- o destinatário incorpora, assimila assim um conjunto de esquemas 

correspondentes a uma maneira específica de se relacionar com o mundo 

habitando seu próprio corpo;  

- essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um corpo, da 

comunidade imaginária daqueles que aderem ao mesmo discurso. 

(MAINGUENEAU, 2020, p. 14, grifos do autor). 

 

Notamos que é um processo de construção seguindo uma sequência, pois por meio da 

enunciação é possível apresentar traços do fiador que os destinatários se identificam, o que 

contribui para a formação de uma comunidade imaginária no qual seus membros compartilham 

dos mesmos posicionamentos. Assim, é preciso que o fiador procure compreender as 

características dos seus destinatários, o que permitirá que sua imagem inspire confiança.   

Além disso, o autor destaca as noções de ethos pré-discursivo e ethos discursivo, 

ressaltando a necessidade de cuidado com os enunciados que serão usados, pois se tratando de 

discurso político, os eleitores por meio do ethos pré-discursivo (imagem antes do momento 

discursivo), já tem uma possível visão do fiador do discurso. Mas quando isso não acontece, o 

enunciador pode ter um pouco mais de tranquilidade, mas sempre agir com cautela para não 

fracassar com seu ethos. Assim, vimos alguns aspectos teóricos e passaremos a aplicar tais 

conceitos na seção abaixo.   



 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esta seção é dedicada ao processo de análise de diferentes enunciados proferidos pelo 

presidente Bolsonaro em relação à pandemia, usando como base teórica os postulados da 

Análise do Discurso de Maingueneau no que refere a construção do ethos discursivo.  

 

5.1 Homem descrente no poder do vírus 

 

Em diversos momentos discursivos, o presidente Bolsonaro demonstrou uma descrença 

no poder letal do vírus, considerando, em muitos casos, como algo passageiro e que não 

precisava de grande preocupação por parte da população. Tais discursos logo ganharam espaço 

em diversos meios midiáticos, permitindo a construção de diversas imagens negativas do 

presidente. Isso pode ser evidenciado nos enunciados que se seguem.  

 

Excerto 01 

Está superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Talvez esteja sendo potencializado até 

por questões econômicas. 

 

O enunciado apresentado por Bolsonaro funciona como uma forma de questionar a real 

força do vírus, dando a impressão que as pessoas estão criando situações que dão uma maior 

dimensão ao coronavírus. E através de um tom de crítica, não acredita que o vírus seja tão 

destruidor como se vem abordando em diversos meios de comunicação.  

Além disso, por meio de um tom de incerteza usando o termo “talvez”, acredita que os 

responsáveis por dimensionar a força do vírus estejam pensando em aspectos econômicos, que 

nos faz dialogar com algumas ações de prefeitos e governadores que usaram de má fé os 

recursos econômicos direcionados para o combate à pandemia, sendo, muitos deles, punidos 

pela justiça. Diante disso, temos a revelação de um ethos experiencial (descrente), que se pauta 

em visões psicológicas do fiador (MAINGUEENEAU, 2020).  

 

Excerto 02 

Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada 

sentiria ou seria acometido, quando muito, de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele 

conhecido médico, daquela conhecida televisão. 

 

No mesmo sentido expresso no excerto anterior, o fiador se coloca numa posição de 

privilégio em relação às demais pessoas, tudo isso em virtude da condição de atleta, que 



 

 

segundo ele serve como uma condição forte para não se preocupar com o vírus. No entanto, o 

tom de superioridade não se sustenta, uma vez que muitos jovem, que eram atletas, morreram 

em virtude do vírus.  

Ademais, trouxe para o discurso aspectos dialógicos, conforme (BAKTIN, 2016), no 

qual respalda seus dizeres em enunciados proferidos por um médico de uma emissora, não 

citando o nome.  Bolsonaro enuncia implicitamente o discurso que o médico Dráuzio Varela 

fez para o Fantástico, na Rede Globo. Porém, o próprio médico já falou em várias entrevistas 

que subestimou o poder do vírus. Outros médicos e autoridades da saúde também já destacaram 

a importância de ações preventivas, uma vez que o vírus não respeita idade, classe social ou 

histórico de atleta. Asssim, o uso de um enunciado que já perdeu sentido socialmente, não 

justifica a imagem de descrença no coronavírus.   

 

Excerto 03 

Olha, a economia estava indo bem... Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, 

no meu entender, eu posso até estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar muito a 

nossa economia. 

 

Neste excerto, Bolsonaro inicia seu enunciado por meio de um vocativo, 

fazendo uma espécie de chamamento ao público. Ao fazermos isso, ele 

direciona sua visão para o lado econômico, dizendo que tudo estava indo bem, 

mas que o vírus alterou os rumos do crescimento. Com isso, ele diz que o vírus 

trouxe uma histeria, um pavor para o mundo, o que faz entender que seu tom 

é de insatisfação com a forma de agir da população.  

Ao continuarmos analisando os dizeres do fiador do discurso, 

percebemos um tom de preocupação não com o impacto negativo do vírus 

sobre as pessoas, no caso conduzindo a morte, o tom que se demonstra nos 

enunciados é de preocupado com os rumos econômicos do país. Ao mesmo 

tempo, convoca os enunciadores como prefeitos e governados, vistos como os 

culpados pelos prejuízos na economia. Dessa forma, ethos de Bolsonaro é de 

descrença no vírus impulsionado pela constante preocupação no âmbito 

econômico.  

 
5.2 Ethos de Pôncio Pilatos 

 



 

 

Em outros momentos Bolsonaro também constrói pelo discurso uma 

imagem de descaso em relação à pandemia, afirmando que não tem condições 

de agir para impedir a proliferação da doença, consagrando assim, o ethos de 

Pôncio Pilatos, aquele que se exime da culpa de crucificar Jesus, lavando as 

mãos segundo a bíblia. Essa imagem pode ser percebida conforme os 

enunciados que serão expostos em seguida.  

 

Excerto 04 
E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. 

 

O questionamento inicial abre espaço para os demais enunciados que 

repassam a ideia de “estar com as mãos atadas”, uma vez que não demonstra 

possibilidade para agir no combate à pandemia. Ademais, destaca que tem o 

sobrenome de Messias, mas que isso não o torna capaz de realizar milagres. 

Ao afirmar que não faz milagres, explicitamente já expõe que a situação está 

muito complicada, sendo preciso algo sobrenatural para solucionar o 

problema.  

Mas mesmo não sendo o verdadeiro “Messias”, Bolsonaro precisa agir 

com ações que possam amenizar os problemas da pandemia. Só assim temos 

a possibilidade de não haver fracassos na construção de um ethos 

(MAINGUENEAU, 2020). Só que notamos que a imagem apresentada demarca 

um descaso, um lavar de mãos acerca de um problema tão complicado em 

âmbito mundial.  

 

Excerto 05 
Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós 

vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que 

deixar de ser um país de maricas.  

 

Mais uma vez, o fiador do discurso destaca com um tom de impaciência, os constantes 

discursos em que o protagonismo fica a cargo da pandemia. Há um desejo por acabar com o 

problema, mas as ações imputadas pelo mesmo não caminham na mesma direção dos 

enunciados proferidos, afinal para acabar com “o negócio” é preciso atitudes mais enérgicas 



 

 

por parte dele e da equipe de governo. Mesmo com um tom de lamento, há pouca posição de 

luta no combate ao coronavírus.   

A forma de pensar de Bolsonaro pode causar uma indignação em parte da sociedade, já 

que justifica o sofrimento em plena pandemia como algo normal, já que todas as pessoas estão 

sujeitas a morrer e que ninguém consegue fugir deste destino. Além disso, considera covarde, 

“maricas”, quem se deixa amedrontar com o coronavírus. Com isso, mesmo mandando as 

pessoas terem mais coragem, o ethos discursivo que se incorpora, conforme Mainguenaeu 

(2015), é de Pôncio Pilatos, que se materializa pelo descaso com momento pandêmico.  

 

 

5.3 Ameaçador dos recursos pró saúde 

 

Os diferentes enunciados proferidos por Bolsonaro criticam a forma de agir em relação 

à pandemia, muitas vezes colocando em xeque atitudes que são preventivas e em prol da saúde 

da população. A partir disso, temos a construção de uma imagem de ameaçador dos recursos 

que contribuem para a melhoria do bem-estar social.   

 

Excerto 06 
Começam a aparecer estudos aqui (...) sobre o uso de máscara, que, num primeiro momento aqui, uma 

universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças e levam em conta vários itens aqui como 

irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa 

em ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem, 

fadiga.  

 

No contexto da pandemia, a utilização de máscaras se tornou um item obrigatório para 

impedir a proliferação do vírus. Com isso, as pessoas tiveram que se adaptar este recurso, mas 

algumas pessoas não gostam de utilizá-la e apresentam justificativas diversificadas. Vemos no 

enunciado de Bolsonaro que ele procura trazer uma pesquisa que diz que o uso de máscara pode 

prejudicar a vida das pessoas. O tom apresentado é de criticidade em relação às máscaras, que 

podem prejudicar a vida normal das pessoas.  

É evidente que o ethos exposto pelo fiador não é incorporado pela maioria da população, 

já que termos isso é preciso um compartilhamento de crenças (AMOSSY, 2020). Além disso, 

a forma de agir do presidente, em diversos momentos, condiz com seu pensamento contra as 

máscaras, pois já participou de vários eventos políticos sem o uso de deste recurso tão 

importante à prevenção da saúde.   



 

 

 

Excerto 07 
Se você virar um jacaré, é problema seu. Se você virar Super-Homem, se nascer barba em alguma mulher 

aí, ou algum homem começar a falar fino, eles (Pfizer) não têm nada a ver com isso. 

 

Além do uso de máscaras, o fiador discurso questiona a eficácia das vacinas, não se 

responsabilizando com possíveis efeitos colaterais.  Parece se utilizar de um tom de deboche 

para quem tomar a vacina. Bolsonaro diz haver a possibilidade de alguém se transformar num 

seper-herói, por exemplo, o Super-Homem. Ademais, também enuncia a possibilidade de 

ocorrer mudanças no corpo, como o nascimento de pêlos. Evidencia também a isenção da 

empresa que produz vacina (a Pfizer) que não terá culpa de nada. 

Diante dessa situação, notamos que o fiador do discurso produz uma imagem que 

destaca um ameaça contra os recursos que podem salvar vidas, nesse caso, as vacinas. Com tal 

discurso, Bolsonaro pode contribuir para que algumas pessoas que não confiem na vacina, 

impedindo o processo uma completa imunização dos brasileiros.   

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do objetivo de analisar a construção do ethos discursivo de Bolsonaro em 

diversos enunciados sobre a pandemia. Percebemos que os enunciados proferidos por ele 

demonstraram a construção de uma imagem negativa acerca do combate ao coronavírus, pois 

em diversos momentos se evidenciou um descrença no poder do vírus, uma imagem de descaso 

e um ethos de ameaça em relação aos recursos importantes para a saúde da população brasileira.  

Além disso, esperamos que este trabalho sirva como uma reflexão sobre a temática no 

sentido de entender um pouco do posicionamento do presidente sobre pandemia e que contribua 

como mais um suporte de pesquisa na área da Análise do Discurso de vertente francesa, com 

foco nos trabalhos de Maingueneau sobre ethos. Vale ressaltar que outros trabalhos podem fazer 

uma análise distinta do corpus apresentado, mas isso faz parte do mundo acadêmico.  
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RESUMO 

 
O esporte atual tem uma infinidade de conceitos e várias vertentes que se entrelaçam e se unem para 

criar diferentes maneiras de ser compreendido. Passando por diferentes países, Estados, nações e 

culturas diversas, tendo cada uma delas fatores que acrescentam ao esporte, pensando nisso o projeto de 

extensão Diálogos Luso-Brasileiro sobre o Esporte tem como objetivo fazer uma ligação de como o 

esporte é compreendido no Brasil e em Portugal, fazendo com que seja visto e repensando perante as 

discussões que acontecem nelas, trazendo à tona similaridades e diferenças observadas. A partir do que 

foi dito perante os conferencistas, percebeu-se semelhanças nas falas dos convidados, ressaltaram a 

pluralidade na qual o esporte está posto, presente em qualquer país ou região, além do mais, 

evidenciaram o esporte como ferramenta revolucionária e transformadora de realidades, em que muda 

e proporciona oportunidades para quem o pratica, tendo muitos benefícios além dos observados 

fisicamente, atuando em toda uma conjuntura social, política, econômica entre outras. 

 
Palavras-chave: Esporte; Diálogo; Semelhanças; Brasil; Portugal. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É notável que o esporte traz diversos benefícios para nossa saúde, como também 

proporciona uma mudança social e movimenta diversos meios da sociedade, tanto que a procura 

por ele é cada vez mais frequente. Mas de fato o que é o esporte? Como se deu sua origem e 

como se dá sua influência hoje? De acordo com Tubino (1993, p. 7)” o esporte é considerado 

um dos fenômenos socioculturais mais importantes neste final do século XX. Essa afirmação 

se constata facilmente quando se percebe o número crescente de praticantes e a quantidade cada 

vez maior de espaço ocupado pelo esporte na mídia internacional”. É perceptível o aumento do 

número de praticantes de diversas modalidades esportivas, o acréscimo de membros presentes 

diretamente nas duas subdivisões do esporte, o esporte enquanto saúde, e o esporte educação. 

O “Esporte Saúde” busca aspectos relacionados a uma melhor qualidade de vida, 

visando o bem estar físico e mental que o exercício proporciona, trazendo benefícios como a 

diminuição da taxa de açúcar no sangue, reduzindo o risco de diabetes, fortalecimento dos 
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músculos e o coração, que consequentemente leva para a atenuação do declínio das habilidades 

físicas, que também auxiliará a manter a independência física e a habilidade para o trabalho, 

retardando o processo de envelhecimento, outro viés que também está relacionado ao Esporte 

Saúde é a procura por alguma atividade física para complementar o tempo livre, numerosos 

participantes desenvolvem exercício físico em busca de preencher seu tempo livre com a prática 

esportiva, interligando o exercício físico é o lazer.  

Outra grande responsável por essa crescente é o “Esporte Educação” também conhecido 

como “Esporte Educacional”, ele acontece principalmente no ambiente escolar, um dos objetivo 

de contribuir para o desenvolvimento integral da criança, por conta desse estímulo desde cedo, 

parte considerável dessas crianças continuam desenvolvimento alguma atividade física ao 

longo dos anos, por ação do incentivo que se iniciou na escola, outras finalidades do Esporte 

Educação são entusiasmar a participação, cooperação, responsabilidade e inclusão, valores que 

constituem a formação para exercer o pleno papel numa sociedade. 

O esporte constrói a identidade social, possui um efeito socializador e é uma ferramenta 

apta a transformar vidas, que atua tanto como um fator de inclusão, quanto um combatente de 

exclusão social também. Consegue mudar inúmeras realidades, não só para quem pratica, mas 

inclusive dos seus familiares. 

Outro ponto importante para conhecer o fenômeno esportivo é ter noção da sua origem 

e história. Desde a pré-história o homem utiliza exercícios físicos para a sua própria 

sobrevivência, como saltar, lançar, atacar e defender, assim como utilizavam a dança em 

algumas cerimônias religiosas, mas quando o homem abandonou sua prática nômade e 

começaram as primeiras civilizações, foi em que de fato o esporte começou a ser aperfeiçoado, 

tendo na Grécia um dos primeiros marcos esportivos importantes, com os tão conhecidos jogos 

gregos, e com o passar dos séculos, outras civilizações como a egípcia e chinesa, começaram a 

dar mais influência e diversificar o esporte, incluindo diversas outras práticas e também 

características ao esporte, como a prática educativa e higiênica, onde também outros esportes 

foram sendo criados e também as regras que os regiam, mais tarde conforme o esporte se 

modernizava, ele passaria continentes e culturas, sendo um meio de mudança, de prática de 

saúde e um meio educativo, além de também um meio de recreação. 

O esporte, quando praticado generalizadamente, para muitos estudiosos do fenômeno 

esportivo é uma das manifestações da cultura física [...] que também compreende a dança e a 

recreação (atividades de fim de semana no campo, por exemplo), e se fundamenta na educação 

física [...], Tubino (1993, p. 9).Compreende-se da fala do autor que a educação física é um pilar 

fundamental para a prática esportiva, onde está presente nas manifestação da cultura corporal, 



 

 

adentrando em seu viés mais prático e artístico, presente na dança, também adentrando na 

ludicidade nas práticas da recreação, tendo na educação física uma grande referência. 

Incluso a prática esportiva, devemos ter ciência das expressões diferentes que a 

permeiam, entre elas, existem dois termos usados em inúmeras vezes, em grande maioria 

empregados de forma equivocada, são eles: atividade física e exercício físico, semelhantes 

porém com finalidades diferentes. A prática de atividades físicas e de exercícios físicos está em 

voga atualmente pelo fato de contribuir para a manutenção e promoção da saúde. De acordo 

com Pitanga (2004), essa prática se encontra dentro do conjunto de aspectos comportamentais 

que somados aos aspectos ambientais (moradia, transporte, lazer, educação, entre outros) são 

determinantes para o bem-estar, refletindo na qualidade de vida. Dando continuidade à 

definição de atividade física, Caspersen et al. (1985), define como qualquer movimento 

corporal produzido pela musculatura esquelética, portanto voluntário, que resulte em gastos 

energéticos acima dos níveis de repouso. Inclui atividades ocupacionais do cotidiano, 

deslocamento, atividades de lazer, exercícios físicos, esportes, dança, artes marciais, entre 

outros. Já exercício físico, segundo Nahas (2003), é uma das formas de atividade física 

planejada, estruturada, repetitiva, que objetiva o desenvolvimento da aptidão física, de 

habilidades motoras ou a reabilitação orgânico-funcional. Incluem, geralmente, atividades de 

níveis moderados ou intensos, tanto de natureza dinâmica como estática. Conhecer as diferenças 

entre as expressões, se torna importante e necessário, assim, vislumbramos a pluralidade de 

concepções que o esporte e suas dimensões contemplam. 

A partir das variáveis apresentadas no qual o esporte contempla, é difícil definir o que 

é de fato o significado de esporte, visto que é uma palavra que está ligada às diversas variáveis 

que acabam interligando outros assuntos, no qual esporte aparece como solução de problemas, 

direitos e leis, qualidade de vida, entre outros aspectos. 

Perante uma palestra desenvolvida pelo projeto de extensão Diálogos Luso-Brasileiro 

sobre Esporte, foi abordado concepções do esporte a partir da fala dos palestrantes, diante da 

fala dos conferencistas, no decorrer da palestra, não foi possível definir o que realmente é o 

esporte, partindo desse ponto, a pesquisa irá investigar qual a concepção do esporte apoiado na 

fala dos envolvidos. 

Diante dessa interrogativa, buscamos conectar as concepções ditas na palestra, buscando 

um consenso entre as falas, onde no qual possa definir o que realmente é o esporte, e as 

principais concepções ligadas ao desporto. 

 

 



 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo, trata-se de uma pesquisa qualitativa, conforme destaca (MINAYO, 

2013), o método qualitativo de pesquisa é aqui entendido como aquele que se ocupa do nível 

subjetivo e relacional da realidade social e é tratado por meio da história, do universo, dos 

significados, dos motivos, das crenças, dos valores e das atitudes dos atores sociais. Do tipo 

relato de experiência, na busca de compreensão sobre o relato de experiência, Daltro e Faria 

(2019) afirmam que: 

 

O RE é uma modalidade de cultivo de conhecimento no território da pesquisa 

qualitativa, concebida na inscrição e na elaboração ativada através de 

trabalhos da memória, em que o sujeito consciente implicado foi afetado e 

construiu seus direcionamentos de pesquisa ao longo de diferentes tempos. 

(DALTRO e FARIA, 2019, p. 229).  

 

Tem a finalidade de descrever uma experiência vivida que pode contribuir com a 

construção de conhecimento na área de atuação, vivenciado no projeto de extensão diálogos 

Luso Brasileiro sobre o Esporte, que teve como objetivo compreender as relações e dimensões 

do esporte no Brasil e em Portugal. Dentre as temáticas abordadas no seminário, iremos tratar 

da compreensão do esporte. 

O seminário contou com a participação de dois conferencistas, um mediador, 15 alunos 

e 7 professores do curso de licenciatura em educação física. O projeto foi realizado via internet, 

por meio da plataforma do Google (Google Meet). O instrumento de coleta de dados foi através 

da gravação do seminário, que conteve a duração de uma hora e cinquenta e cinco minutos 

(1:55). Enquanto ao processo de análise de dados, se deu por meio de análise do discurso, que 

segundo (ORLANDI, 2009, p. 05) A análise de discurso dá a ver o funcionamento da 

linguagem, do discurso.  

Nesse ponto de vista, é preciso haver um corte entre teoria e prática, e isso somente é 

possível “se conseguirmos passar da função para o funcionamento do objeto simbólico”. 

Complementa falando que, a Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da 

língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. 

E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, 

de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo 

do discurso observa-se o homem falando (ORLANDI, 2007, p. 15). Dessa forma, foi possível 

realizar uma pesquisa qualitativa sendo um relato de experiência utilizando o método de análise 

do discurso de Bardin para realizar o trabalho. 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a discussão do tema da compreensão sobre esporte, foi notório que houve uma 

divergência durante as falas dos conferencistas nos quais foram denominados em conferencista 

A, conferencista B. Nesse sentido os conferencistas compreendem o esporte de forma ampla, o 

Conferencista A apresenta uma visão do esporte mais profunda, adentrando desde o que se 

pensa coletivamente, uma visão mais ampla do assunto citando que: 

 

O tema parece simples, mas é complicado, o conceito do desporto, na medida 

em que tem sido utilizado para muitas definições, sendo usado em diversas 

situações, por exemplo: quando há algum problema a nível social grande ou 

internacional, ou se a paz se encontra em perigo, chama-se o desporto para 

ajudar a resolver esse problema, se por outro lado a integração social muitas 

vezes não funciona, então também se recorre ao desporto, se por outro lado a 

obesidade é uma questão de saúde pública se recorre também para o desporto, 

se os laços familiares estão em crise, também se apelasse para o desporto, 

portanto definir o que é desporto é algo muito difícil. (CONFERENCISTA 

A). 

 

Compreende-se da fala do conferencista  que o esporte em tese, parece ser simples de 

tratar, mas ao se perceber que o esporte é utilizado para resolver de problemas sociais, quanto 

para a prevenção de doenças e que também está presente nas famílias, sendo seu sentido difícil 

de definir, o que concorda com o pensamento de Goellner (2005) “O esporte possui uma 

dimensão ampla e multifacetada, e como qual, não pode ser visto somente com uma abordagem 

de esporte de rendimento (GOELLNER, 2005)” ou seja, para se compreender o esporte é 

necessário compreender toda sua amplitude, seja o esporte enquanto prática de saúde, lazer ou 

até mesmo entretenimento, não o limitando apenas a sua modalidade de rendimento, muito 

supervalorizada atualmente.  

Por fim, o conferencista complementa falando que: 

 

O desporto é feito por homens e mulheres, somos também influenciados pelo 

aquilo que fazemos, é um conceito multidimensional, no qual envolve com 

muitas ordens, mentais, ambientais, físicas, sociais, para falarmos sobre isso 

precisamos pesquisar, para percebemos como essas relações funcionam entre 

si.  

 

No final da fala ele afirma que alguns aspectos relacionados ao esporte não são 

discutidos, como assertiva (MEDINA, 1993, p. 146)  

 

[...] parece um tanto sem sentido afirmarmos, como dizem senso comum e 



 

 

mídia, que o esporte, por si só, possa significar saúde, educação e cultura, 

numa perspectiva de autêntico desenvolvimento humano. Na verdade, o 

esporte tratado descontextualizada em seus aspectos socioculturais ou sem 

uma clara noção de suas intenções subjacentes não pode representar muito 

mais do que um instrumento de manipulação e alienação ou de uma simples 

reprodução dos valores (positivos e negativos) vigentes. 

 

Após o término da fala do conferencista A, o conferencista B inicia sua abordagem, 

relata a importância do esporte e o seu contexto histórico, discorre sobre o esporte moderno e 

suas raízes:  

 

Um modelo de esporte que traz as suas características muito em razão daquele 

momento que ele foi pensado. A revolução industrial neste período muda 

várias questões das relações sociais, dentre elas a mudança dos meios de 

produção e as relações com o trabalho. Nesse contexto, surge uma classe 

social mais abastarda, com mais condições que acaba, e dona dos meios de 

produção, e por ser dona dos meios de produção de bens acaba tendo tempo 

pra realizar atividades. E nesse contexto, o esporte surge como uma boa, uma 

grande possibilidade de lazer, de passar o tempo livre dessa classe social: a 

burguesia. (CONFERENCISTA B). 

 

É possível perceber uma diferença entre a busca da prática do esporte a partir da camada 

social, ocasionando uma separação das práticas/culturais esportivas, entre as classes sociais, 

que segundo os estudos de Ulrich (1975), essas mudanças produzem-se como resultado da 

difusão ou da invenção. A difusão é o movimento derivado da pauta cultural de uma sociedade 

até de outra ou de um setor até outro dessa mesma sociedade. 

Para encerrar sua fala, o conferencista B faz a seguinte reflexão:  

 

Qual é a nossa função enquanto professor de educação física no trato com o 

esporte? Que tipo de esporte eu tenho a oferecer, a discutir e debater, e de 

alguma maneira estimular a aprendizagem e entendimento do esporte dos 

nossos alunos? É o esporte apenas com prática formal? É apenas o esporte 

competitivo? Ou é o esporte que precisa ser entendido como um aspecto 

cultural importante, uma produção humana e que tem relações significativas 

na construção do sujeito? É um esporte que tem a função também de estimular, 

de ser um bem a ser desenvolvido, um bem social, um direito que pode ser 

desenvolvido e até ser constituído de uma ferramenta de outros elementos que 

são importantes na construção do sujeito. (CONFERENCISTA B). 

 

Trazendo questionamentos em relação ao papel do professor de educação física, e sua 

relação ao esporte, dando continuidade, fala sobre os benefícios que o esporte trás, em relação 

a construção do sujeito, fala que se aproxima com o pensamento de Tubino (1999) afirma que 



 

 

o esporte é uma atividade abrangente, visto que engloba diversas áreas importantes para a 

humanidade, como saúde, educação, turismo, entre outros.  

É importante destacar também o papel social que o esporte desempenha na vida da 

humanidade, trazendo uma melhor qualidade de vida aos seus praticantes além de proporcionar 

socialização e melhorar capacidades físicas, também emprega valores intrínsecos das pessoas 

como trabalhar a confiança e respeito, esse pensamento vai de acordo com o Marins et al. (s/d) 

enfatizando que a prática do esporte envolve a aquisição de habilidades físicas e sociais, valores, 

conhecimentos, atitudes e normas.  

Segundo Almeida; Gutierrez (2009) o esporte é uma forma de sociabilização e de 

transmissão de valores. Portanto, observa-se que o esporte envolve todas as camadas, sendo um 

fenômeno que possui uma linguagem universal, entende-se da fala do autor que a linguagem 

esportiva é capaz de aumentar toda uma conjuntura social. Outra fala importante do 

conferencista B é onde ele cita que:  

 

O esporte moderno ele precisa pautar critérios de igualdade onde quem 

compete tem que partir das mesmas condições. É necessário ter especialização 

para poder competir cada vez mais, especialização na medida em que eu estou 

evoluindo no esporte. É preciso racionalização, é preciso que eu tenha 

condições de pensar, de ser racional, de buscar na ciência a evolução do 

esporte. É preciso ter organização, uma organização que estrutura todas as 

condições para que o esporte evolua.  

 

Compreende se do pensamento do conferencista que o esporte precisa avançar cada vez 

mais, pensando que é necessário se pensar num esporte mais amplo e sem distinções, onde os 

praticantes possam compreender mais do que é o esporte e pensar também que a ciência ajuda 

a melhorar e aprimorar essa evolução esportiva, além de se pensar numa forma de investir e 

organizar trabalhando para que o esporte tenha mais condições tanto de materiais como de 

espaço para avançar, o que concorda com o pensamento de Marques et al., (2007); Galatti; 

Paes; Darido, (2010); Galatti, (2010); Bento, (2013); Galatti et al., (2014). 

 

Portanto, partimos da concepção de que o esporte é um fenômeno heterogêneo 

e em constante transformação e, como tal, indica a necessidade de adequação 

do seu sentido ao ambiente em que se insere. 

 

Observa-se do pensamento de ambos que o esporte precisa sempre ser pensado e 

planejado pois não é uma coisa estática, necessitando de um olhar amplo e dinâmico para poder 

avançar. Puig e Heinemann (1991) consideram a diversificação como a tendência mais 

relevante do sistema esportivo contemporâneo, uma ferramenta de auto realização, tendo em 



 

 

vista isso, é necessário também que o esporte seja reinventado e diversificado para se criar mais 

formas de aproveitamento e criação de novas perspectivas esportivas 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O esporte se tornou objeto de estudo de diversos estudiosos, dentro do esporte, existem 

várias vertentes que o permeiam e o entrelaçam com outros segmentos multifacetados, variando 

desde sua vertente esporte de rendimento quanto, estando relacionada aos atletas, a prática de 

saúde, no qual é utilizado para promoção de saúde e qualidade de vida, como mercado, em que 

os amantes de determinada modalidade esportiva consomem os produtos fabricados pelo time, 

clube ou empresa, chegando na educação física escolar, também como  o “esporte escolar”, no 

qual é utilizado como ferramenta para o ensino e aprendizagem. 

Portanto, é notório que o esporte atualmente é compreendido em frações diversificadas. 

Sendo todas importantes para o grupo em que pratica. O esporte visto na perspectiva brasileira 

é diferente do que é o esporte em Portugal, compreensões e debates de diferentes pontos de 

vista que são interligados dentro do projeto de pesquisa Diálogos Luso-brasileiros sobre o 

esporte, que se torna um caminho para a compreensão de ambas perspectivas, trazendo um 

diálogo riquíssimo e de forma a aproximar ambos, fazendo com que ao analisar as falas dos 

participantes o esporte com toda sua complexidade possa ser visto como talvez um novo 

significado. 

A discussão sobre o esporte se faz necessária, visto que ainda é questão apenas ligada a 

prática de exercício físico e modalidades esportivas, com os diálogos sobre a temática, 

conseguimos conhecer novos conceitos sobre o tal, e vislumbrarmos segmentos antes não 

reconhecidos, dessa forma, somos capazes de desenvolver um próprio conceito a respeito do 

esporte.  
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RESUMO 

 
Este artigo tem como objetivo apresentar nossa experiência com o Grupo de Letramento Étnico-Racial 

que teve seu lançamento no dia 22 de março de 2021. Neste trabalho buscamos provocar reflexões sobre 

a literatura afrodescendente através da vivência com algumas obras literárias discutidas no Grupo. 

Desenvolvido pelo programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto de 

Língua Portuguesa, o grupo busca reconhecer nas vivências relatadas o enfrentamento ao preconceito 

racial e valorizar a cultura negra. Os resultados apresentados neste trabalho foram evidenciados por meio 

da pesquisa qualitativa interpretativa e obtidos a partir da análise de duas rodas de leitura no Grupo de 

Letramento Étnico-Racial. As discussões levantadas aqui tem como base teórica as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História Afro-

Brasileira e Africana. Para discussão da literatura afrodescendente nos embasamos em Rufatto (2012), 

Santos (2013), Mello e Souza (2008), Freire (1989), Ferreira (2004) Denzin e Lincoln (2006). Este 

trabalho nos possibilitou uma maior compreensão da cultura negra e da importância dos textos literários 

afrodescendentes para nossa formação, nos tornando conscientes na luta contra o preconceito, 

proporcionando um ambiente mais inclusivo e valorativo. 

 
Palavras-chave: Afrodescendente; Roda de leitura; Cultura; Literatura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho parte da nossa participação no grupo de Letramento e Cultura Étnico-

Racial, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto 

Língua Portuguesa. O Grupo de Letramento pertence ao cronograma de atividades do PIBID e 

foi criado em parceria com o “Coletivo Negras”, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA). É importante ressaltar que o projeto teve seu lançamento no dia 22 de março de 

2021 e suas ações ainda estão em andamento.  
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Com o intuito de discutirmos sobre a literatura afrocentrada analisaremos neste artigo 

duas rodas de leitura promovidas pelo grupo de Letramento e Cultura Étnico-Racial. A primeira 

aconteceu no dia 04 de maio de 2021 e contou com a participação de uma professora que 

discutiu sobre a obra afrocentrada “Hibisco roxo” abordando pontos como a importância de 

conhecermos a vida e obra da autora Chimamanda Ngozi Adichie, além de trazer trechos 

destacados da narrativa, falas dos personagens e contextos históricos. A segunda roda de leitura 

aconteceu no dia 15 de junho de 2021 e contemplou a obra "Olhos d'água", da autora Conceição 

Evaristo. No acolhimento do encontro, houve a declamação de um poema feito por uma 

bolsista. A professora convidada para conduzir o momento abordou trechos da obra, 

enfatizando a importância da literatura afro-brasileira nas escolas, e pontos sobre a vida da 

autora.  

É importante frisar, que as ações do grupo têm como base o estudo da cultura e literatura 

afrodescendente, partindo da escolha de uma obra que é lida e debatida pelos membros por 

meio de rodas de leitura, via google meet. Na oportunidade, contamos com a participação de 

mediadores de leitura (professores, advogados, estudantes), enfim, pessoas que estudam e estão 

engajados com a temática, lutando contra o preconceito racial em busca de uma sociedade mais 

inclusiva. 

Desse modo, é sobre as ações desenvolvidas pelo grupo e, mais especificamente, sobre 

seus impactos na formação de seus membros que recai nosso olhar de pesquisador. Assim, 

buscamos perceber, desde o contato individual com a obra à sua explanação na roda de leitura, 

as vivências e aprendizados adquiridos pelos membros durante a participação em cada roda de 

leitura. A intenção com a escrita desse artigo é de apresentar a nossa experiência com o Grupo 

de Letramento Étnico-Racial. Neste trabalho buscamos provocar reflexões sobre a literatura 

afrodescendente através da vivência com algumas obras literárias. Como supracitado, as obras 

lidas e debatidas foram: “Hibisco roxo” da autora Chimamanda Ngozi Adichie e “Olhos 

d’água” de Conceição Evaristo. 

Amparados na pesquisa qualitativa interpretativa, analisamos duas rodas de leitura no 

Grupo de Letramento Étnico-Racial. Para Denzin e Lincoln (2006), “a pesquisa qualitativa 

envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores 

estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos 

significados que as pessoas a eles conferem.” 

Em concordância com os autores, compreendemos que a pesquisa que ilustra este artigo 

possui um cunho interpretativo, visto que envolve as ações desenvolvidas pelo grupo de 

Letramento Étnico-Racial, pois os indivíduos inseridos nesse contexto assumem o papel de 



 

 

estudantes e pesquisadores que buscam reconhecer, nas vivências relatadas, o enfrentamento 

ao preconceito racial e valorizar a cultura negra.  

Ao analisarmos os dois encontros, constatamos que o grupo, por meio da realização de 

círculos de leitura, nos conecta com a cultura e com a literatura africana e afro-brasileira nos 

fazendo compreender que essa é uma prática fundamental para nós pesquisadores e futuros 

docentes que promovam a inserção da cultura afrocentrada no currículo escolar. Assim, para 

fundamentar este artigo foram utilizados alguns teóricos, como Rufatto (2012), Santos (2013), 

Mello e Souza (2008), Freire (1989) Ferreira (2004) Denzin e Lincoln (2006). 

 

2 RODAS DE LEITURA: CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO DE LETRAMENTO 

ÉTNICO-RACIAL PARA A FORMAÇÃO DO PIBIDIANO 

 

O grupo Letramento Étnico-Racial e Cultural do PIBID teve seu lançamento, via Goolge 

meet, no dia 22 de março de 2021 às 14h, tendo como temática: “Estatuto da Igualdade Racial, 

linguagem e ensino”. A palestrante convidada foi uma advogada, subcoordenadora de Políticas 

de Ações Afirmativas (COEPPIR).  

Na ocasião, tivemos a presença de professores, supervisoras, coordenadora e alunos 

bolsistas e voluntários. A palestrante relatou pontos históricos e enfatizou a importância de 

debater sobre o enfrentamento e o combate ao racismo na sala de aula, explicando sobre os 

fundamentos principiológicos da constituição. Logo em seguida, palestrou sobre o histórico de 

tramitação e sobre os principais eixos em que o estatuto trabalha, ressaltando as garantias que 

o estatuto oferece na educação com foco na Lei. 10.639/03. 

Com esse momento de lançamento do Grupo, foi possível analisar fatos que acontecem 

em nossa sociedade, como por exemplo: o racismo, o preconceito contra as pessoas negras, a 

desigualdade social e a realidade em que essas pessoas estão inseridas.  Após três séculos de 

escravidão ainda é comum vermos casos de racismo. O preconceito existente na sociedade, 

gerado pelo estigma ideológico criado no período da escravidão, contribuiu para a construção 

da imagem do negro marginalizado. Ao considerar esse víeis, percebemos a importância do 

grupo de Letramento Étnico-Racial ao se firmar como uma ação de enfrentamento ao 

preconceito e ao racismo, ao apresentar possibilidades de trabalho com a literatura 

afrodescendente. Temos, então, que ele é importante muito importante para a formação leitora 

dos pibidianos e possui grande relevância para o fazer docente. 

De acordo com a Lei 10.639/03, discutida pela convidada da roda de leitura, “torna-se 

obrigatório o Ensino da Cultura Afro-Brasileira no âmbito escolar, como forma de 



 

 

conscientização a respeito das relações étnico e raciais, abordando assuntos como: a História 

brasileira, Literatura Afro-Brasileira a serem aplicadas na prática pedagógica”. Diante desse 

viés, percebemos a importância do reconhecimento da história, das tradições como um ato de 

reparo para com essas pessoas que tanto sofreram. É então, através dessa valorização que 

seremos capazes de construir um espaço igualitário no âmbito escolar e social destacando a 

importância do legado negro, considerando as diversas contribuições do povo afrodescendente 

nas áreas sociais. As considerações realizadas em torno da Lei 10.369/03 norteiam o ensino da 

Cultura negra e africana, evidenciando e relacionando-as com As Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a educação das relações Étnico-raciais e para o Ensino de história e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. Assim o Art. 3º estabelece: 

 

Art. 3° A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e 

Cultura Afro-Brasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por 

meio de conteúdos, competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos 

pelas Instituições de ensino e seus professores, com o apoio e supervisão dos 

sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, 

atendidas as indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer 

CNE/CP 003/2004 (DCN, 2004, p. 32). 
 

O estudo e ensino da História e Cultura Africana deverão ser desenvolvidos de acordo 

com a realidade das instituições de ensino. Nesse cenário, os professores precisarão incluir 

atividades em sua prática pedagógica, como estudos e leituras das literaturas afro-centradas que 

proporcionem aos estudantes o desenvolvimento das competências e atitudes valorativas tão 

essenciais para a formação do discente.   

Com isso discutimos a respeito da importância da literatura afrodescendente na 

construção de um leitor crítico que saiba compreender e opinar sobre as diferentes realidades, 

que sejam capazes de construir relações pautadas no respeito e que garantam a valorização e a 

produção de conhecimento. Desse modo, de acordo com As Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a educação das relações Étnico-raciais e para o Ensino de história e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana, o inciso primeiro estabelece: 

 

§ 1° A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação 

e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que 

eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de 

interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos 

direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da 

democracia brasileira. (DCN, 2004, p. 31). 

 



 

 

Abrir espaço para a discussão das relações étnico-raciais e da cultura afrodescendente 

em grupos literários acadêmicos é compreender a importância da literatura como aliado nas 

lutas de enfrentamento a discriminação racial, é reconhecer e valorizar a cultura negra. Portanto, 

para Mello e Souza (2008, p. 132): 

 

A “cultura africana” está presente em vários segmentos de nossa sociedade e, 

pela falta de uma abordagem mais realista, muitas pessoas desconhecem estes 

fatores. Esta cultura está inserida na linguagem, comidas, músicas, religiões, 

entre outros. Reconhecer a “cultura afro” como elemento importante de nossa 

cultura e sociedade é reconhecer a nossa própria.  

 

Assim, segundo os autores, é preciso tornar a sala de aula um ambiente propício para 

compreensão e combate ao racismo, ressaltando a necessidade de se inserir obras no currículo 

escolar e universitário proporcionando a criação de um espaço mais digno, igualitário, 

reconhecedor da diversidade existente na sociedade. Para Santos (2013, p. 80), “Não podemos 

abdicar de um legado que faz parte da história deste país e que em meios às paredes das senzalas, 

à escuridão do porão e nos campos das fazendas nossos negros africanos nunca deixaram morrer 

a arte de suas raízes.”  

A primeira roda de leitura, realizada no dia 04 de maio de 2021, foi sobre o livro 

“Hibisco roxo” de Chimamanda Ngozi Adichie. O encontro foi conduzido por uma professora 

convidada, Maria Teresa5, que trouxe suas considerações e perspectivas sobre a obra, 

interagindo e socializando com todos os participantes. Na ocasião, relatamos a nossa 

experiência com a leitura da obra, contato necessário e prazeroso, pois nos permitiu conhecer a 

História do povo negro e nos aproximar da sua cultura.  

 

Figura 1: Registro fotográfico convite para 1ª roda de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram do Pibid Língua Portuguesa CAPF – pibid_línguaportuguesa 

 
5 Nome fictício para representar a convidada. 



 

 

Por sua vez, a roda de leitura do Grupo de Letramento Étnico-Racial nos possibilitou 

compreender tradições e realidades por nós desconhecidas.  Essa percepção foi possível devido 

a discussão dos pontos importantes da narrativa, como: a vida das personagens e os seus papéis 

no enredo; a intolerância religiosa com pessoas por terem uma religião de matriz africana; o 

machismo evidente na trama; as personagens agindo de acordo com o padrão estabelecido pela 

sociedade em que as personagens estavam inseridas. Para entender a dinâmica da obra, 

realizamos diferentes pesquisas sobre a temática afrocentrada, os dialetos, as crenças e 

costumes presentes na narrativa. 

A segunda roda de leitura, ocorrida no dia 15 de junho, contemplou o livro “Olhos 

d'água" de Conceição Evaristo. O diálogo ocorreu entre alunos bolsistas/voluntários e a 

comunidade acadêmica, tendo como convidada e mediadora a professora Angel6. De início, 

houve a apresentação cultural realizada por uma aluna bolsista com um poema de sua autoria. 

Em seguida, aconteceu a socialização da obra lida, momento rico em interação e troca de 

experiências entre os envolvidos. Refletimos sobre as desigualdades sociais sofridas pelas 

personagens da obra e sobre a violência contra as mulheres negras, pontos de destaque na 

narrativa.  

 

Figura 3: Registro fotográfico convite da realização da 2º roda de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Instagram do Pibid Língua Portuguesa CAPF – pibid_línguaportuguesa 

 

Ao discutirmos sobre a obra foi possível compararmos os períodos, os acontecimentos 

do passado durante o século XIX e XX na Literatura Brasileira em que a representação do negro 

é sempre excluído, inferior e rebaixado socialmente. Rufatto (2012, p.20) também comunga a 

mesma ideia, dizendo que 

 

 
6 Nome fictício para representar a convidada. 



 

 

Se levarmos em consideração a quantidade de obras que compõe a literatura 

brasileira percebemos que o personagem negro aparece bem menos como 

protagonista em relação ao personagem branco e surge muito mais como 

coadjuvante ou mesmo como antagonista do personagem central.  

 

De acordo com o autor, a representação dos negros na literatura brasileira, mesmo sendo 

protagonista, quando não ocupam o segundo plano nas narrativas, ocupam posições 

desprivilegiadas se comparados aos brancos, revelando as desigualdades que dão origem ao 

racismo existente na sociedade. 

Para finalizar o encontro, a professora convidada fez relato emocionante sobre 

preconceitos vividos que muito se aproximam dos descritos no texto literário. Com isso, é 

perceptível a importância das lutas constantes de grupos de combate ao preconceito racial, bem 

como da existência de movimentos negros que buscam despertar na sociedade o olhar sobre a 

literatura afro-brasileira e a necessidade dessa temática ser trabalhada em sala de aula, 

possibilitando ao educando novas práticas que os condicionem ao conhecimento do assunto, 

mas, acima de tudo, ao enfrentamento do preconceito – tão arraigado em nossa sociedade –  de 

forma a desconstruir a visão ideológica de que uma raça seja melhor que a outra.  

Pensar sobre o impacto do Grupo de Letramento Ético-racial para nossa formação é 

reconhecer sua importância enquanto suporte significativo para a firmação de um olhar 

consciente e para o enriquecimento de novas práticas e metodologias didáticas que superem os 

preconceitos fincados em nossa sociedade, um dos desafios do ser professor na 

contemporaneidade. Desde seu surgimento, consideramos seus resultados satisfatórios. A 

vivência no grupo tem nos tornado capazes de compreender a importância da cultura 

afrodescendente e a sua contribuição para o despertar individual e coletivo.   

A primeira roda de leitura trouxe uma mensagem crítica em torno das manifestações 

que se concretizam através da leitura dos textos literários que se constituem como essenciais 

para o discente. Ao inserir leituras afro centradas no currículo escolar estamos possibilitando 

aos discentes e docentes uma maior compreensão dos fatos e assimilação da realidade na qual 

os negros estão inseridos, e isso é possível através da leitura. Para Freire (1989, p. 9): “A leitura 

do mundo precede a leitura da palavra”, pois o ato da leitura nos projeta a diferentes contextos, 

situações que contribuem para a construção formativa do ser, além de possibilitar novos 

conhecimentos.  

 

 

 



 

 

Figura 2: Registro fotográfico da realização da 1º roda de leitura 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram do Pibid Língua Portuguesa CAPF – pibid_línguaportuguesa 

 

Assim, a leitura de mundo e da palavra dentro do contexto das rodas de leitura nos 

proporcionou a valorização dos costumes e tradições com ênfase na ancestralidade existente na 

cultura africana como objeto de estudo e compreensão de crenças e identidade. A obra de 

Conceição Evaristo, apresentada na segunda roda de leitura, nos fez compreender sobre a sua 

cultura, a sua realidade, nos ocasionando um reconhecimento individual de elementos culturais 

e coletivos que muito contribuem para a formação identitária do negro. Quanto a esses 

elementos culturais, descritos através dos contos e suas memórias, fundamentam o falar da 

escritora e a reafirmação da sua identidade negra. Sobre o sujeito negro e sua identidade, 

Ferreira (2004) diz: 

 

ser a identidade uma categoria efetivamente importante para compreendermos 

como o indivíduo se constitui, determinando sua autoestima e sua maneira de 

existir. Nesse sentido, é fundamental, para a compreensão da problemática do 

afrodescendente, o conhecimento da maneira como ele desenvolve sua 

identidade, principalmente em contextos sociais adversos, em que é 

discriminado negativamente.  

 

A partir dessa afirmação percebemos que a escrita de Conceição Evaristo deixa claro a 

sua identidade no texto, a autora transpassa o campo da leitura, ao relacionar seu conhecimento 

com a temática afrodescendente e as experiências vividas e como construiu a sua identidade, 

pois ela também é afro-brasileira e narra o que viu e viveu. 

A socialização ocorrida nesta roda de leitura nos instigou a ler e procurar outros textos 

afrodescendentes, além de proporcionar uma melhor reflexão da história e cultura africana, nos 

permitindo enxergar o negro e sua representação em diferentes esferas sociais.  



 

 

A segunda roda de leitura abordou diferentes discussões e aspectos, dentre eles: a vida 

e obra da autora; o reconhecimento das origens africanas e as diferentes formas de violência 

ocorridas com a população negra.   

Durante as discussões ocorridas nesta roda de leitura, foi possível compreender a 

importância da literatura afro-brasileira na sala de aula e a representatividade da identidade 

negra. Os acontecimentos impactantes narrados na obra nos transportaram para a realidade das 

personagens e nos fizeram encarar essa temática com maior responsabilidade e engajamento. 

As rodas de leitura, promovidas pelo grupo, nos possibilitaram dialogar sobre a 

sociedade atual e a desigualdade social tão presente nela. O respeito e os aplausos ao final de 

cada relato permitiram um ambiente agradável, acolhedor e, acima de tudo, transformador. 

 

Figura 4: Registro fotográfico da realização da 2º roda de leitura 

 

Fonte: Instagram pibid-subprojeto língua portuguesa. 

 

Mesmo com todas as dificuldades, as práticas de leitura realizadas no Grupo de 

Letramento Étnico-Racial foram positivas e ocorreram de acordo com o cronograma. Basta uma 

vista de olhos sobre os encontros realizados, que logo percebemos que participar do Grupo é de 

grande importância para o nosso crescimento pessoal e profissional. É a partir desse olhar 

transformador e da busca pelo ensino de qualidade e igualitário que seremos capazes de mediar 

o conhecimento acerca dessa temática. Os aprendizados construídos no grupo implicarão em 

práticas pedagógicas transformadoras, humanas e que contribuem significativamente para o 

crescimento intelectual dos alunos e para sua formação de cidadãos críticos. 

 

 

 

 



 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Esse estudo nos possibilitou uma maior compreensão da cultura negra e da sua 

relevância como ferramenta necessária para o ensino e valorização da literatura afrocentrada.  

O contato com as obras afrodescendentes com as quais nos envolvemos, nos tornou mais 

críticos, empoderados e interessados em propiciar a igualdade e em mudar as nossas atitudes 

com relação ao preconceito racial existente na sociedade, estimulando e incentivando o respeito 

pela diversidade. 

Por meio das rodas de leitura realizadas pelo Grupo de Letramento Étnico-Racial e 

Cultural, podemos pensar sobre as obras literárias, o reconhecimento da ancestralidade e 

identidade afro-brasileira e o preconceito racial existente na sociedade.  

As considerações feitas durante as duas rodas de leitura evidenciaram que a literatura é 

uma forte arma de combate à ignorância e ao preconceito racial. Enquanto futuros docentes 

devemos compreender as relações humanas e criar laços com os discentes para que o ensino-

aprendizagem seja significativo. 

Temos então que as literaturas afrodescendentes e a realização de rodas de leitura são 

ferramentas necessárias para que o ensino aconteça. Através delas podemos nos tornar mais 

críticos e assumirmos uma postura mais humana e essencial para a nossa formação docente. 
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UM RELATO DE VIDA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE  
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RESUMO 
 

Este artigo objetiva discutir a importância da história de vida e formação profissional dos docentes, pois, 
as informações recolhidas fazem parte do desenvolvimento pessoal e profissional, e questiona a 
legitimação de alguns fatos históricos. Refletem sobre alguns avanços na questão da imagem feminina 
na profissão docente e no uso de alguns métodos  educacionais utilizados no período do Regime Militar. 
Para tal finalidade, utilizou-se uma  abordagem qualitativa, e a pesquisa em história de vida, para 
conhecer um pouco da vida  profissional e pessoal da entrevistada. Assim, foi possível concluir que se 
faz necessário uma  reestruturação educacional voltada para a valorização da carreira profissional dos 
professores,  das condições de trabalho e da melhoria salarial. Enfim, ações em prol de melhorar a  
profissão docente.  
 

Palavras-chave: Ensino; Profissionalização; Magistério.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A formação do profissional docente tem sido um tema bastante utilizado nas pesquisas 

atuais, por esse motivo, surgiu o interesse de conhecer mais sobre o desenvolvimento da 

formação dos professores, na qual interfere diretamente na consolidação histórica da educação 

do Brasil. E, para isso, procurar contribuir divulgando informações obtidas por meio da 

entrevista de uma docente, em que contribuiu com informações dessa área.  

Ao fazermos uma rápida rememoração histórica no processo educacional da nossa 

entrevistada, lembramos o quanto o processo de formação docente mudou no decorrer dos anos 

e foi se adaptando conforme as necessidades das reestruturações sociais. A história de vida de 

uma professora traz grandes mudanças apresentando acréscimos de conteúdos antes vivenciados 

por ela em determinado período histórico.   

O objetivo principal deste artigo é de discutir e refletir sobre as memórias da docente, 

mostrando a importância de conhecer e se aprofundar em suas experiências profissionais, 

entrevistamos a pedagoga Maria das Graças do Rego3 que iniciou sua carreira aos 16 anos em 

uma época conturbada do nosso país, o período do Regime Militar, tinha somente os quatro 

primeiros anos do fundamental, foi de suma importância realizarmos esse entrevista e 

 
1  Graduanda em Pedagogia / Licenciatura, Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF), Universidade do Rio 

Grande do Norte;  
2 Graduanda em Pedagogia / Licenciatura, Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF), Universidade do Rio 

Grande do Norte; 



 

 

utilizarmos o nome da entrevistada, pois podemos conhecer melhor os métodos criados no 

processo de ensino, e dando visibilidade aos seus feitos profissionais segundo o contexto 

histórico e social.  

Utilizamos uma abordagem qualitativa, realizando uma entrevista com a pedagoga Maria 

Das Graças Do Rego, que atualmente se encontra aposentada, que assinou os termos de 

autorização do uso de áudio e o termo de consentimento livre e esclarecidos, ao realizarmos essa 

entrevista utilizamos um roteiro disponibilizado pela professora Iandra Fernandes Caldas, que 

nos norteou no decorrer do processo de realização da entrevista, com a disciplina de História da 

Educação brasileira.   

Em que podemos nos aprofundar na história da nossa educação, e conhecer autores que 

contribuíram e ainda contribuem no processo educacional, como Dermerval Saviani (1999) 

professor e o idealizador da pedagogia denominada Pedagogia Histórico-Critica, onde defende 

o acesso à educação sistematizada e a sua compreensão por parte dos alunos como instrumento 

de reflexão e transformação da sociedade.  

A categoria de pesquisa que utilizamos foi história de vida, cujo utilizamos o autor 

português Antônio Nóvoa Historiador da Educação, em que ele trabalha com o método 

historiográfico e adota uma perspectiva comparada, aplicamos suas obras profissão professor 

(2003) e vidas de professores (2014), para nos orientar na elaboração e produção deste artigo.  

 

2 ORIGEM E INÍCIO DA CARREIRA  

 

Baseado na entrevista realizada com a pedagoga Maria Das Graças do Rego, pudemos 

analisar e compreender um pouco a mais sobre a história da profissão docente do nosso país. A 

nossa entrevistada nasceu no município de São Miguel-RN, no sítio Guardado, em dezembro de 

1954, foi criada em uma família de 11 irmãos, o pai se chamava José de Sousa Rego e a mãe 

Maria Antônia Correia. Ela aos 12 anos já sabia ler e escrever direito, e é nesse exato ponto que 

iniciaremos a nossa análise, pois, cada história tem um mundo para ser descoberto.   

A partir desse relato observa-se que a entrevistada iniciou sua carreira profissional por 

possuir um nível de escolaridade maior do que o restante de sua comunidade, desta forma 

abraçou a oportunidade de ser professora no MOBRAL, (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização) que surgiu no ano de 1968, no governo de Costa e Silva, buscava substituir o 

método Paulo Freire, utilizando-se, por exemplo, do conceito de “Palavra Geradora”, palavras 

essas que eram definidas a partir de estudos das necessidades humanas básicas, essas palavras 

eram definidas por uma equipe técnica, que eram estabelecidas pelas normas padrões da  língua 



 

 

culta. Diferente do método de Paulo Freire que utilizava palavras retiradas do cotidiano dos 

alunos.  

 

3 O QUE FOI O MOBRAL?  

 

De acordo com Menezes (2001) O MOBRAL foi criado em 1968, porém, entrou 

totalmente em vigor no ano de 1970, foi formado pelo Governo Federal com o propósito de 

erradicar o analfabetismo do Brasil no prazo de dez anos. O MOBRAL sugeria a alfabetização 

funcional de jovens e adultos aspirando, guiando o ser humano para construir técnicas de 

leituras, escrita e cálculos como meio de integrá-la a sociedade, assim, permitindo acesso às 

melhores condições de vida. Tinha o compromisso de alfabetizar os adultos, no entanto, tornou-

se um superestrutura, sendo ampliado para todo o país, abrangendo seu campo de atuação às 

quatro primeiras séries do ensino fundamental.  

O MOBRAL encontra-se no contexto do Regime Militar no Brasil, esse regime iniciou 

em 1964, passou a controlar os programas de alfabetização de forma centralizada. Antes desse 

período de regime ditatorial, mais precisamente duas décadas antes, o Brasil passava por vários 

debates reflexivos em torno do analfabetismo do país, aos quais tendiam ao surgimento de um 

novo método pedagógico. Em que analisava o analfabetismo era considerado um efeito de uma 

situação de pobreza gerada por uma estruturação socialmente desigual, portanto, a educação e a 

alfabetização deveriam ser analisadas de forma crítica da realidade e possibilidades de superá-

los.   

Buscou-se saber de forma aprofundada com intuito pedagógico, como se deu o início da 

carreira profissional ou o que a levou a seguir essa profissão? Na visão de Rego (2021, p. 1), ela 

morava na zona rural e lá quase todo mundo era analfabeto. O pai sabia ler e escrever, e tinha 

uma escolinha que as crianças iam, então aos 12 anos já sabiam ler e escrever, e já tinha feito o 

4.º ano, foi aí que surgiu a oportunidade de ser professora no MOBRAL (informação verbal).  

Ao ser questionada sobre como ou se ela foi selecionada para lecionar, Rego (2021) nos 

explicou que não, que ela não foi selecionada, que na época eles saíram procurando pessoas que 

soubessem ler e escrever para alfabetizar adultos, que era um projeto que não tinha muitos 

recursos, então era qualquer pessoa que tivesse adepta podia ajudar na alfabetização dos adultos 

do sítio daquele setor. No entanto, ela não tinha idade para assumir, então seu pai, era uma 

pessoa que sabia ler e escrever e como era maior de idade ele assumiu, mas quem dava as aulas 

eram ela. (Informação verbal)  



 

 

Quando abordada se ela foi habilitada formalmente para ensinar Rego (2021) nos 

informou que não foi instruída formalmente, no entanto, apareceu um jovem do exterior, um 

americano. Que veio para instruir, porém, as instruções eram individuais a cada sítio, ele passou 

uma semana dando instruções necessárias, após essa semana esse rapaz se dirigiu para outro 

sítio, e assim por diante, Rego (2021) explana que nessa época era tempo da ditadura, e que o 

MOBRAL foi criado para substituir o método Paulo Freire. De qualquer forma, ocorreu um 

misto dos métodos, porque o MOBRAL surgiu para substituir o método Paulo Freire, porque o 

governo militar não concordava com o método de Freire, no entanto, quando o rapaz instruía 

era com o método de Paulo Freire.  

No período do Regime Militar, ocorreu uma mudança na educação brasileira, pois, o 

governo vigente da época adotou o modelo tecnicista de educação, no qual, se caracterizava 

autoritarista, que se encaixava nas ideias racionalistas, objetivando a organização e a eficiência. 

Desse modo, a educação do regime militar foi voltada na preparação da mão de obra em um 

curto espaço de tempo, assim os alunos se tornavam objetos do governo para suprir as 

necessidades de mão de obra da economia da época. Porém, a pedagogia tecnicista acontecia:  

 

A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advogou a 

reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e 

operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretendeu-

se a objetivação do trabalho pedagógico (SAVIANI, 1999, p. 23).  

 

Neste contexto, o modelo imposto pelo governo militar tinha como maior objetivo a 

implantação de uma concepção educacional voltada para o padrão empresarial, modelo 

característico do sistema de produção capitalista.  

 

4 AMPLIANDO CONHECIMENTOS  

 

Quando abordada a respeito de sua entrada no ensino superior, Rego (2021) especifica 

que se se sentia uma analfabeta [...] não tinha conhecimento nenhum de questões políticas e 

acadêmicas, porque viveu sempre na zona rural, não tinha muitos contatos com pessoas que 

tivessem conhecimentos políticos ou acadêmicos. 

Sua entrada na Universidade a fez ter uma vida mais participativa em encontros e 

seminários, foi ampliando seu modo de vida e de pensar. Na mesma época que estava cursando 

a Universidade, conseguiu um emprego para ensinar no quinto e sexto ano, foi quando começou 



 

 

os seminários do (PT), que politizava os professores, eles viviam nas escolas fazendo encontros 

e apresentando seminários. A partir disso, foi quando ela abriu os olhos para vida, porque, até 

então, ela não tinha nenhum conhecimento de mundo.  

Enquanto questionada sobre quais métodos de ensino que ela utilizava em sala de aula, 

Rego (2021) pontuou que utilizava o método tradicional de ensino da época, essa categoria de 

método visa o professor como o sujeito ativo em todo o processo de ensino-aprendizagem, 

repassando seu conhecimento para os alunos, geralmente por aulas teóricas, já que nessa época 

os alunos eram vistos como tabulas rasas.  

 

5 A MULHER NA PROFISSÃO DOCENTE  

 

De acordo com Rego (2021), a vida de uma mulher que segue a carreira docente é 

bastante árdua, muitas mulheres se tornam mães, trabalham, estudam e ainda mantêm a segunda 

jornada ao chegar em casa. Esse foi seu exemplo, no ano que entrou na Universidade estava 

grávida do seu terceiro filho e acabara de conquistar seu emprego, possuía a ajuda de parentes 

para cuidar temporariamente de seus filhos em todo o processo de construção de sua carreira 

profissional.  

Embora atualmente as mulheres sejam a maioria no espaço profissional da educação, 

nem sempre foi assim, no início da profissão docente, a figura masculina era dominante no 

âmbito educacional, os homens ensinavam muito antes da profissionalização do professorado. 

A religião foi uma grande propulsora da profissão docente. De acordo com Nóvoa (1999, p. 15-

16), “Ao longo dos séculos XVII e XVIII, os jesuítas e os oratorianos, foram progressivamente 

configurando um corpo de saberes e de técnicas e um conjunto de normas e de valores 

específicos da profissão docente”.  

Desde essa época até os dias atuais, ocorreu um longo processo de profissionalização, 

incluindo a aceitação das mulheres no magistério, a figura feminina só foi liberada para ingressar 

nos cursos normais no final do século XIX, isso porque surgiu nas províncias escolas públicas 

mistas, e as docentes receberam autorização de lecionar para meninos de determinada idade 

(geralmente entre 12 e 14 anos) o que abriu um vasto campo para o magistério feminino, tendo 

em vista a necessidade de um número maior de trabalhadores da educação, para suprir o 

crescente número de escolas. 

Associado a isso, foi construído pela sociedade patriarcal o discurso da vocação natural 

da mulher ao magistério. De acordo com Oliveira e Maria (2010, p. 2)  



 

 

A associação da atividade de magistério a um dom ou a uma vocação feminina 

baseia-se em explicações que relacionam o fato de a mulher gerar em seu 

ventre um bebê com a consequente função materna de cuidar de crianças; 

função esta que seria ligada à feminilidade, à tarefa de educar e socializar os 

indivíduos durante a infância. Dessa forma, a mulher deveria seguir seu dom 

ou vocação para a docência.  

 

Foi por volta de 1910 que iniciou o domínio da mulher no mercado de trabalho do ensino 

básico, enquanto os homens seguiam dominando o ensino suplementar, no entanto, mesmo nas 

primeiras décadas do século XX havia a exigência que elas fossem celibatárias, solteiras ou 

viúvas, para poderem exercer a função de professoras do ensino público, e caso se casassem 

perderiam o emprego.  

Com relação ao salário, Rego (2021) afirma que por ser docente recebia menos do que 

um salário mínimo na década de 1990, e por ser mulher recebia ainda menos do que um homem, 

pois a diferença entre os sexos é uma questão que fez e ainda faz parte das relações existentes 

entre homens e mulheres na sociedade, independentemente de qualquer fase da vida.  

De acordo com Rego (2021), ela sempre buscava se atualizar [...] participando de 

projetos e cursos de atualizações de professores. E mesmo buscando se aperfeiçoar, seu salário 

ainda assim era menor que de um dos seus colegas professores, mesmo as mulheres tendo 

conquistado o espaço de grande importância no âmbito educacional. Ainda há um longo 

caminho para percorrer, pois, as professoras ainda são minorias em cargos de gestão, ou de 

reitoria. Embora o cenário esteja longe do ideal, não se pode afirmar que não houve 

significativas mudanças. Porém, é necessário lembrar que há um longo caminho da equiparação 

salarial, não somente na área da educação, mas em muitas outras profissões.  

 

6 A MULHER NA PROFISSÃO DOCENTE  

 

Não se pode negar que os professores acumulavam disciplinas que não eram suas, a 

entrevistada era uma dessas professoras polivalentes, pois tinha a capacidade de adquirir e 

transmitir o conhecimento básico independente da área do conhecimento. No curso de 

pedagogia, os discentes são preparados para atuar na alfabetização dos alunos. Ser um docente 

polivalente tem atributos positivos e negativos, os positivos é que o professor passa mais tempo 

com seus alunos já que acumula disciplinas em uma mesma turma, estimula o cérebro, pois 

aborda vários temas em sala de aula, no entanto, a parte negativa de ser um professor polivalente 

é que no caso da entrevistada ela não obteve as orientações necessárias para elaboração dos 

planos para as aulas das disciplinas que ela não conhecia.  



 

 

A gente ensinava o que sobrava dos outros, porque a gente era novatos, então 

cada um já tinha sua área, a gente pegava aquelas sobras, que era a maior 

dificuldade é você ter que dar conta de uma coisa que você não tem 

conhecimento está chegando né, pra mim a melhor foi a matemática mesmo 

porque eu já tinha conhecimento em matemática, era diferente, era mais fácil, 

mas você estudava na aula de educação para o trabalho, educação física, ensino 

da arte, era as coisas que sobravam pra gente, então uma hora você estava 

numa, outra hora estava em outra disciplina, outra hora estava nas duas ao 

mesmo tempo, você tinha pouco tempo pra estudar porque você tinha que 

planejar também pra aquela que você tinha conhecimento, mais ou menos 

porque você nunca tem o suficiente, e ainda ter que estudar para  outra sem 

orientação... (REGO, 2021, p. 5).  

 

Percebe-se com essa citação que a profissão docente inevitavelmente dirigiu-se por 

várias transformações.  

Segundo Rego (2021) “Só era autodidata, você tinha que comprar livro, nem livro eu 

comprava nesse tempo, pegava livros emprestado de um, de outro ou alguma coisa que tinha 

na biblioteca.” Nesse caso, a entrevistada buscava aprender as disciplinas que não conhecia, 

tendo responsabilidades, tanto para seus alunos quanto na busca do aprimoramento dos seus 

estudos. De acordo com Rego (2021)  

 

Se você quisesse fazer uma aulinha diferente, com cartaz ou alguma coisa 

assim, você tinha que comprar [...]. Sem ter salário, a gente que tinha que 

comprar, era tudo, não tinha nada para dar aula de artes, a gente saia juntando 

sucata para poder fazer com os alunos [...] (REDO, 2021, p. 6).  

 

A escola não é apenas um espaço de transição de conhecimento, mas, também, um 

espaço de interações sociais no processo de ensino e aprendizagem. Percebe-se que durante o 

tempo que a entrevistada lecionou a escola na qual trabalhava, não recebia muitos investimentos, 

no entanto, essa não é uma realidade somente das décadas passadas, todavia, o fator observado 

em questão é que a entrevistada não desanimava com a falta de recurso, e mesmo sem condições 

procurava inovar suas aulas. A inovação é mais uma característica de um professor polivalente.  

 

7 CONCLUSÃO  

 

Cabe destacar ser de suma importância conhecer o processo histórico de formação dos 

professores, pois há histórias a serem contadas em cada professor. Diante disso, pode-se 

observar as inúmeras contribuições que as entrevistas podem nos proporcionar. Assim sendo, 

observamos a força que a profissão docente ganhou no decorrer das décadas, superando os 

problemas que se enraizaram em nossa sociedade. Sem dúvidas, devemos pensar em uma nova 



 

 

reestruturação educacional em que reconheça as desigualdades sociais e que nesse processo de 

restruturação apresente projetos que impulsionem e valorizem o docente, a falta de incentivo, a 

sobrecarga posta nos docentes, e tantos outros fatores que promovem o descontentamento e o 

adoecimento desses profissionais. É necessário que haja investimentos para melhorar a 

educação.  

Desta forma, a entrevistada iniciou sua carreira profissional no período do Regime 

militar, lecionando no MOBRAL, e foi se adaptando às mudanças da educação ao longo de sua 

carreira, utilizando-se de métodos tradicionais, sendo uma professora polivalente, pois além de 

ensinar matemática matéria a qual se profissionalizou, lecionava outras disciplinas.  

Associamos parte do processo de profissionalização da entrevista com fatos históricos 

que ocorreram no decorrer paralelamente ao seu desenvolvimento e que auxiliaram no 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

A busca por ter acesso a mais conhecimentos e sua profissionalização em uma época em 

que havia inúmeras dificuldades, como políticas, financeiras e logísticas, ela teve a iniciativa de 

buscar melhorias para sua realidade iniciando na alfabetização de jovens e adultos, participando 

de um projeto com poucos recursos, em um período de regime militar. Lecionava, porém, quem 

recebia seu salário era seu pai, pois não tinha a maioridade e era mulher em uma época 

comandado por homens agressivos e intolerantes.  

O trabalho de Rego afetou diretamente na socialização dos seus alunos na sociedade e 

na formação ética. Ao entrar na Universidade, pode ampliar seus conhecimentos e fortaleceu 

seus métodos educacionais, com seriedade e muita dedicação, tornando-se uma peça importante 

que mudaria as vidas de muitos alunos, planejando e executando ações educativas em prol de 

seus discentes.  
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RESUMO 

 
O presente trabalho caracteriza-se como um relato das experiências de iniciação à docência, vivenciadas 

através do Programa Residência Pedagógica, (PRP) - subprojeto Alfabetização que vem sendo realizado 

pela UERN-CAPF, vinculado a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). A metodologia adotada fundamenta-se na abordagem qualitativa, a construção dos dados se 

deu por meio da análise das experiências, e embasamento teórico dentro da temática abordada. Ao longo 

deste trabalho, expomos sobre o modelo de ensino remoto, no qual, trouxe mudanças na forma de ensinar 

devido a Pandemia do Novo Coronavírus (SARS- CoV2). Os conhecimentos construídos e 

compartilhados nas ações do Programa Residência Pedagógica trouxeram contribuições significativas 

nas atividades que buscam melhorar e ou desenvolver habilidades de leitura e escrita, durante o processo 

de ensino e aprendizagem na modalidade do ensino remoto. Além disso, algumas dificuldades foram 

apontadas neste trabalho diante da configuração do modelo de ensino, bem como, os pontos positivos 

vivenciados no I módulo do PRP. Em suma, as adaptações frente a necessidade de uma educação de 

qualidade são necessárias para que as práticas pedagógicas sejam efetivas no processo de aprendizagem 

do indivíduo. 

 
Palavras-chave: Residência Pedagógica; Formação docente; Alfabetização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A formação profissional é um processo em que não se limita a mera transmissão de 

saberes, é preciso que se tenha uma aproximação com a realidade, pois, quando se fala da 

educação, é importante pensar que os saberes se materializam quando são colocados em prática. 

Dessa forma, promover a aproximação entre a universidade e a comunidade escolar, inclui a 

possibilidade de o conhecimento ser partilhado e construído por públicos diferentes. 

Nesse sentido, os cursos de licenciaturas oferecem os estágios obrigatórios no intuito de 

garantir que os discentes tenham acesso ao campo de atuação, e assim, compreendam as 

fragilidades e potencialidades pertencentes ao ambiente escolar, para que possam observar e 

atuar dentro do espaço escolar, compreendendo o processo de ensino/aprendizagem em seus 
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diversos campos, desde o planejamento até prática em sala de aula. Além de oportunizar 

reflexões sobre a importância da educação no processo de emancipação social dos sujeitos, e 

como o professor conduz o processo de ensino e aprendizagem, as suas práticas e concepções 

acerca da educação.  

Conforme Poladian (2014 p. 60) os estágios curriculares proporcionados pelas 

universidades surgem “como uma experiência fundamental para a formação de qualidade de 

futuros professores, já que ele possibilita a articulação entre a teoria e a prática social da 

profissão docente”. 

Considerando que há necessidade de potencializar a proximidade do ensino superior e 

o escolar, existem programas que propiciam que os alunos da graduação sejam oportunizados 

a participar de experiências metodológicas que pertencem ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

O programa Residência pedagógica (PRP) é um exemplo, uma vez que, é uma iniciativa 

do Ministério da Educação (MEC) junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) que promove a imersão do discente na escola da educação básica. 

Também faz parte das ações que formam a Política Nacional de Formação de Professores, as 

Instituições de Ensino Superior (IES) devem concorrer a editais com suas respectivas propostas 

e com a aprovação, o programa será desenvolvido em parceria com as Secretarias de Educação.  

Os sujeitos que farão parte do programa, são os alunos da instituição de ensino superior 

- residentes, professores da Educação Básica - preceptores, o docente orientador que irá 

acompanhar o estágio dos residentes e os coordenadores institucionais do programa e 

professores da IES participantes. Percebe-se que, há toda uma mobilização para que o programa 

atinja os objetivos traçados no projeto. Essa mobilização efetiva-se nas formações, 

planejamentos, regência e avaliação das atividades desenvolvidas entre os sujeitos 

participantes.  

O desenvolvimento do Programa Residência Pedagógica viabiliza o contato presencial 

nas escolas parceiras, mas o atual contexto social, causado pela Pandemia do Novo Coronavírus 

(SARS- CoV2), causador da COVID-19, e que tem o distanciamento social adotado como 

medida de prevenção do contágio da doença, acarretou a suspensão das aulas presenciais, 

adotando emergencialmente o ensino remoto. Com essa mudança, o programa também teve que 

se adequar a esse novo formato de ensino e redimensionar as suas propostas, com o objetivo de 

alcançar os objetivos traçados em seus projetos.    



 

 

Este trabalho, consiste em um relato de experiência das atividades, dos conhecimentos 

construídos e compartilhados realizados no Programa Residência Pedagógica, desenvolvido no 

curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, Campus Pau 

dos Ferros - CAPF, no âmbito de uma das escolas campo do programa. Os relatos focam sobre 

as experiências vivenciadas ao longo do primeiro módulo do programa, que teve como foco o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos, ancorados nas reflexões de 

Soares (2021). 

A metodologia adotada fundamenta-se na abordagem qualitativa, na qual, trabalha 

segundo Minayo (2010) “com o universo de significados, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. ” 

A coleta e construção dos dados se deu por meio da análise de experiências vivenciadas 

pelos alunos da escola parceira e a atuação das graduandas (autoras deste trabalho) no âmbito 

do processo de ensino/aprendizagem, com a realização de atividades trabalhadas por meio 

virtual. Utilizamos fundamentações teóricas acerca dos estudos sobre a importância do 

Programa Residência Pedagógica na tentativa de trazer informações que possam contribuir 

ainda mais com os relatos aqui apresentados. 

Em termos estruturais, o presente trabalho está organizado em duas seções. Na primeira 

seção, será relatado as experiências vivenciadas através do ensino remoto em uma das escolas 

campo da Rede Pública Municipal de Pau dos Ferros, a qual é parceira do Programa Residência 

Pedagógica. Na segunda, será discutido as ações do programa residência pedagógica e as 

dificuldades encontradas no ensino remoto diante do cenário pandêmico da COVID- 19, 

resultando na suspenção das aulas presenciais e adoção do ensino remoto, modificando o espaço 

e forma como é realizado o processo educacional.  

 

2 EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

Em março de 2020 a ONU (Organizações das Nações Unidas) declara que o mundo 

estava tomado pela pandemia do Novo Coronavírus (SARS- CoV2), causador da COVID-19, 

desse período até os dias atuais, a doença já provocou milhares de mortes em todos os 

continentes e modificou o modo como as pessoas se comportam em ambientes coletivos e que 

ocorrem aglomerações.  



 

 

O distanciamento social foi adotado como medida emergencial de evitar o contágio da 

doença, e com tal medida, houve a suspenção das aulas presenciais em todo território nacional, 

estudantes e professores tiveram de repensar e se adaptar as novas formas de aprender e ensinar. 

Adotado como medida emergencial, o ensino remoto foi o modelo utilizado para que o processo 

de ensino/aprendizagem tivesse continuidade, segundo Alves (2020, p. 352) “É nesse contexto 

que vem emergindo uma configuração do processo de ensino-aprendizagem denominada 

Educação Remota, isto é, práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais”. 

Diante das mudanças ocorridas em um curto espaço de tempo, o Programa Residência 

Pedagógica precisou ser desenvolvido de forma remota, mediada por recursos tecnológicos. 

Com isso, para saber da realidade escolar, foi necessário que todos os integrantes do programa 

conhecessem como a escola estava desenvolvendo as estratégias de ensino, quais as práticas 

que estavam sendo realizadas, os recursos e os sujeitos envolvidos. 

A escola campo é localizada em um bairro muito conhecido na cidade de Pau dos 

Ferros/RN, atende crianças oriundas de outras localidades, oferecendo os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, a instituição goza de grande prestígio e confiança dos pais e da 

comunidade em seu entorno.  

Nesse contato, foi percebido que o ensino remoto apresentava algumas fragilidades, 

principalmente relacionadas a participação dos alunos nas atividades síncronas. As residentes, 

observaram aulas síncronas, com o objetivo de conhecer as estratégias utilizadas pela professora 

preceptora, realizar um primeiro contato com os alunos da escola e identificar dificuldades e 

potencialidades na aprendizagem dos educandos. 

Em relação as atividades assíncronas, foi observado através do relato da professora 

preceptora que as estratégias a qual estavam sendo utilizadas precisavam ser redimensionadas, 

e uma delas era o uso do livro didático. O planejamento foi fundamental para diagnosticar a 

realidade, identificar possíveis soluções e traçar metas para as ações do programa, segundo 

Soares (2021, p. 305) “Há diferentes formas de planejar e registrar o planejamento, desde que 

estejam presentes os elementos essenciais que devem ser previstos, indispensáveis para orientar 

de forma eficiente a realização das atividades”.  

Com as observações e os planejamentos, as residentes iniciaram a produção do material 

didático-pedagógico que viria a substituir o uso dos livros didáticos. As atividades focavam no 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. O material entregue, foi trabalhado de 

forma sistemática nos atendimentos realizados de forma individual pelas residentes e pela 



 

 

mediação das famílias, foi um momento de proximidade que permitiu identificar com fidelidade 

as dificuldades das crianças naquele momento. 

Os atendimentos individuais surgiram da necessidade de cumprir a carga horária de 

regência e de proporcionar aos educandos um acompanhamento mais sistematizado, destacando 

que, foram realizados também de forma remota. Consideramos que, sem dúvidas, os 

atendimentos individuais foram momentos primorosos do ponto de vista formativo e de 

acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem dos educandos. 

Do ponto de vista formativo, apontamos que as residentes puderam desenvolver práticas 

pedagógicas com autonomia e exerceram à docência em um contexto no qual era pouco 

imaginável para elas naquela oportunidade.   

Por acompanhamento, entendemos que é estar junto à criança no processo de 

aprendizagem, como frisa Soares (2021). Assim sendo, foi o que realizamos nesse momento, 

procuramos realizar aulas dinâmicas, estimulando a aprendizagem da criança focando sempre 

nas habilidades de leitura e escrita, sempre observando os pontos que as crianças apresentavam 

mais dificuldades, e procurando estratégias para que essas dificuldades fossem superadas.  

Essas constatações foram possíveis graças a um conjunto de práticas que foram 

planejadas e executadas com direcionamento e rigor metodológico objetivando desenvolver as 

habilidades necessárias para a alfabetização e letramento das crianças, mesmo diante das 

dificuldades impostas pelo ensino remoto, tendo em vista as particularidades do ato de 

alfabetizar, tornou-se ainda mais importante refletir sobre as práticas desenvolvidas nesse 

processo e como as crianças estão desenvolvendo essas habilidades, sobre essa questão, Soares 

(2021, p. 289) afirma o quão importante é a identificação dessas de cada momento da 

aprendizagem:  

 

Cada momento do desenvolvimento da criança e do sistema alfabético, cada 

faceta do desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica, cada faceta 

do processo de conhecimento das letras, cada passo em direção à 

aprendizagem das relações fonemas-grafemas, cada etapa na apropriação de 

normas ortográficas, cada componente do desenvolvimento de habilidades de 

ler e interpretar textos e de produzir textos, elas são facetas que demandam, 

cada uma, ações pedagógicas diferenciadas, mas compõem, reunidas, a 

totalidade da aprendizagem inicial da leitura e da escrita pela criança.  

 

De fato, não é de hoje que a alfabetização de crianças é um desafio enfrentado pela 

comunidade escolar, e frente ao ensino remoto e os problemas sociais que circundam as famílias 

em meio a pandemia, tornou-se imprescindível buscar com mais afinco promover práticas 



 

 

educativas que assegurem o desenvolvimento da capacidade comunicativa, oral e escrita que 

são saberes essenciais do processo de formação e de alfabetização. 

Diante disso, as dificuldades se apresentaram mais intensas, sendo necessário ter um 

olhar crítico e reflexivo para buscar amenizar os percalços que ocorrem em situações de 

distanciamento social. Atrelado a isso, os problemas já existentes no meio educacional, também 

é um contributo para que toda a comunidade escolar trace planejamentos que consigam superar 

e atender as necessidades do seu público alvo.  

 

3 AÇÕES DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: DIFICULDADES 

ENCONTRADAS NO ENSINO REMOTO 

 

As práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais, vem trazendo preocupações, 

dúvidas e angústias frente a necessidade de se ter uma educação de qualidade em meio a uma 

pandemia mundial. Principalmente quando estamos falando em crianças que estão no Ciclo de 

Alfabetização, que compreende o 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I e que não têm pleno 

acesso aos meios tecnológicos necessários que garantam o acesso a esse formato de ensino. 

Assim, repensar práticas de alfabetização diante de um cenário de incertezas e dificuldades têm 

sido um grande desafio para professores e familiares.  

Vivenciar essa realidade adversa, não é um processo fácil, visto que, a maioria 

professores estão adaptados ao ensino presencial e o contato físico, a manter uma relação de 

afeto e de motivação junto aos seus alunos. Nessa situação de transformação do processo de 

aprendizagem, os indivíduos envolvidos precisam se adequar ao diferente, surgindo 

comportamentos adaptativos para atender as situações impostas de forma emergencial. Por isso, 

se faz essencial utilizar estratégias metodológicas para atender o processo de ensino e 

aprendizagem na tentativa de amenizar os impactos causados pela suspensão das aulas 

presenciais. 

Um aspecto que dificultou a realização das atividades na escola parceira se refere ao 

número reduzido de alunos que não conseguem participar das aulas virtuais síncronas, uma vez 

que, o acesso à internet e aos smartphones, na maioria das vezes é restrito devido às condições 

financeiras das famílias. Em muitas realidades é um único celular para mais de um filho utilizar, 

os pais não são alfabetizados ou trabalham o dia inteiro fora de casa, impedindo ainda mais o 

acompanhamento das atividades propostas pela escola. É importante frisar que essa realidade 



 

 

não é exclusiva da escola em questão, infelizmente essa é a realidade da maioria das famílias 

dos alunos de escolas públicas da nossa região. 

Vale destacar que, os alunos que conseguem ter acesso, ainda possuem limitações, uma 

vez que, os celulares não comportam a quantidade de informações, além disso, a internet pode 

a qualquer momento não funcionar, trazendo alguns transtornos e impondo dificuldades ao 

acompanhamento das aulas síncronas. Aliando a esses pontos, se faz necessário citar que em 

alguns casos os pais dos alunos acompanham seus filhos durante as aulas e que acabam dando 

as respostas aos alunos, impedindo que estes esforcem-se para que possam responder aos 

questionamentos levantados pelo professor. 

No desenvolvimento das atividades é preciso driblar as circunstâncias de uma aula 

virtual, pois, existem os momentos em que os alunos ligam os microfones ao mesmo tempo, 

causando microfonia, o ambiente familiar também pode provocar distrações afetando na 

qualidade da aprendizagem, sendo importante o professor ficar atento a esses imprevistos e da 

melhor forma possível, propiciar um ambiente educativo para as crianças. 

Percebe-se que as desigualdades se tornam cada vez mais evidentes afetando a formação 

dos estudantes e atuação dos professores. Conforme Brito, Arruda e Contreras (2015, p. 1) “as 

condições sociais interferem na aprendizagem escolar, e as desigualdades sociais se traduzem, 

de forma geral, em desigualdades escolares, e vice-versa”, sendo necessário (re) pensar como a 

educação brasileira irá reparar as lacunas acarretadas pela mudança emergencial do ensino. 

Na tentativa de propor alternativas e possibilidades para superar as fragilidades 

encontradas, é possível realizar contação de história, utilizar recursos cinematográficos, a 

exemplo, curta metragens, vídeos educativos e momentos de musicalização, que visam 

estimular o exercício de escuta e fala, a interpretação de  vídeos e imagens, experiências que 

dentro do contexto atual abrem oportunidades para a criatividade e a descoberta do mundo 

social e cultural em seu entorno, através de práticas fundamentadas com o auxílio das 

ferramentas digitais. 

Os professores em seu papel de mediador tiveram que obter conhecimentos advindos da 

busca de atividades atrativas para as suas aulas virtuais, possibilitando um aumento no 

repertório de saberes, mesmo não tendo uma capacitação prévia, uma vez que, a crise sanitária 

mundial trouxe mudanças bruscas, sendo necessário agir, se aperfeiçoar em outras áreas na 

tentativa de não deixar a educação estagnada, e sim, se adaptar as mudanças sociais. 

Desse modo, destacamos a importância do trabalho em equipe, políticas públicas 

efetivas, que estejam voltados para o aperfeiçoamento da formação profissional, bem como, 



 

 

dos investimentos necessários que possibilitem oportunidades para desenvolvimento de 

competências e habilidades que contribuam no processo de ensino e aprendizagem em 

contextos diversos. Em se tratando dos residentes, é preciso que as reflexões sobre a situação 

social e o local de atuação sejam enfatizados, visto que, as práticas realizadas devem estar 

coerentes com a realidade.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho procurou-se relatar experiências vivenciadas no PRP, bem 

como, os desafios e superações que se fizeram presentes nas ações desenvolvidas. Nesse 

seguimento as reflexões acerca do formato do ensino remoto, teve que fazer parte dos 

planejamentos e ações desenvolvidas em todas as instituições de ensino. 

Percebemos que práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais, trouxe 

preocupações, dúvidas e angústias não só para a escola, gestores e professores, os pais também 

tiveram que se adaptar e acompanhar os seus filhos com mais atenção. Os desafios foram 

evidenciados, no que se refere as condições sociais, financeiras e psicológicas das famílias, uma 

vez que, para se ter um acompanhamento pedagógico realizado pelos pais e/ou responsáveis é 

necessário ter condições tecnológicas, afetivas e conhecimentos básicos para um auxílio 

adequado. Nessa realidade, existem pais ou responsáveis analfabetos, e que têm imensas 

dificuldades em colaborar com as atividades do processo educacional dos alunos. 

Em síntese, as ações do PRP mesmo de forma virtual contribuíram nos planejamentos e 

ações que a preceptora desenvolve na sua turma. As residentes procuraram identificar as 

fragilidades e realizar atividades colaborativas visando o desenvolvimento das habilidades de 

leitura e escrita através dos atendimentos individuais e das aulas virtuais. 

Em meio a todos os descompassos, enfatizamos que a formação do professor se 

transforma de acordo com as condições sociais, econômicas e culturais, sendo necessário 

adaptações diversas em relação ao processo de ensino aprendizagem, na qual, a formação 

continuada, é uma possibilidade para auxiliar as práticas pedagógicas, na tentativa de levar uma 

educação de qualidade para todos. 
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A FORMAÇÃO DE LEITORES NO PROGRAMA BALE EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os trabalhos que discorrem sobre a leitura literária e a formação de leitores são 

recorrentes nas pesquisas e estudos da educação. No entanto, consideramos relevante neste 

trabalho, relatar experiências exitosas vivenciadas durante o ensino remoto no Estágio 

Supervisionado III do curso de Pedagogia, realizado no Programa Biblioteca Ambulante e 

Literatura nas Escolas (BALE), visto que o programa teve que reinventar-se utilizando as 

tecnologias digitais para continuar cumprindo com seu papel social de democratizar o acesso à 

leitura de literatura. 

O Estágio Supervisionado III é experienciado pelos graduandos no 7º período do curso 

de Pedagogia e realizado em espaços não-escolares. A partir dessa vivência, aprofundamos o 

nosso conhecimento acerca da literatura, formação de leitores, contações de histórias dentre 

outros temas relacionados e os colocamos em prática a partir das intervenções.  

Nessa perspectiva, considerando o contexto pandêmico estruturado em todo o mundo 

em virtude do coronavírus, as mediações de leitura e contações de histórias realizadas pelo 

programa tiveram que ser adaptadas e realizadas por meio de encontros síncronos via Google 

Meet. Portanto, objetivamos neste trabalho, relatar experiências exitosas com a contação de 

histórias por alunos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais a partir de recursos lúdicos durante 

o ensino remoto no Programa BALE. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O presente estudo é de abordagem qualitativa, pois lida com o universo dos significados 

dos sujeitos, visto que não se limita a quantificar dados, mas tratá-los de modo a valorizar seus 

sentidos.  

Quanto aos procedimentos para a construção dos dados, realizamos a observação 

participante, visto que, participamos diretamente das atividades desenvolvidas no programa 

BALE. Utilizamos o diário de campo como instrumento para registro dos dados, o que nos 

permitiu descrever com detalhes, fatos, ações, palavras e atitudes que nos chamaram atenção. 

Além disso, fundamentamo-nos em autores como Candido (2002), Coelho (1999) e 

Bettelheim (2009), que defendem a literatura como um direito de todos e uma necessidade 

universal; que discutem sobre a relevância da contação de histórias para a formação de leitores; 

e que abordam aspectos importantes envolvendo as narrativas e o processo de identificação dos 

sujeitos com a personalidade, vida, sentimentos dos personagens em ação.  

Dessa forma, acreditamos que a metodologia empregada no estudo é adequada para a 

construção, tratamento e análise dos dados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

As mediações realizadas nas escolas pelo programa BALE tiveram como objetivo 

despertar nos educandos o gosto pela leitura através de contações e recontos de histórias, isso 

porque acreditamos que a contação de história contribui para a formação leitora da criança, pois 

através desta, os sujeitos desenvolvem criatividade, imaginação e intelecto. Segundo Coelho 

(1999, p. 26), “[...] a criança que ouve histórias com frequência educa sua atenção, desenvolve 

a linguagem oral e escrita, amplia seu vocabulário e principalmente aprende a procurar nos 

livros novas histórias para o seu entretenimento”.  

A contação de histórias propicia a todos (até a quem não domina as convenções do 

código escrito) a leitura de sentimentos e emoções e a leitura do mundo e das relações sociais, 

logo, como defende Candido (2002), ninguém pode passar um dia sem a ficção, a fantasia, a 

literatura. Nesse sentido, consideramos relevante relatar a experiência com a formação de 

leitores durante o ensino remoto no Programa BALE a partir de recursos lúdicos presentes na 

hora de contar e recontar as histórias.   

Os encontros do programa nas escolas foram realizados pela plataforma Google Meet, 

na qual utilizamos slides interativos e a caixa Era uma vez para mediar a contação de história. 



 

 

A caixa Era uma vez tinha em seu interior, um chapéu, um coelho de pelúcia, um sapo de 

pelúcia, uma coroa e uma flor e foi utilizada para atrair a atenção dos leitores em formação e 

despertar o interesse e curiosidade acerca da narrativa a ser contada, bem como desenvolver 

sua criatividade, imaginação e oralidade. 

 

Figura 1 - Caixa era uma vez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre isso, Bettelheim (2009) afirma que: 

 

Para que a história realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la e 

despertar a sua curiosidade. Contudo, para enriquecer a sua vida, deve 

estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar 

claras suas emoções; estar em harmonia com suas ansiedades e aspirações [..] 

(BETTELHEIM, 2009, p. 11).  

 

A partir da contação de história com objetos, os alunos podem representar seu 

personagem favorito, o que os faz sentir-se parte da história por estarem atuando, verbalizando 

seus anseios, interesses, soluções para os problemas encontrados e relacionando tudo isso às 

suas vivências enquanto sujeito social.  

 

Figura 2 - Registro de uma das mediações com a caixa Era uma vez 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Durante a contação da história, os alunos demonstraram envolvimento, animação, 

interesse e criatividade, o que nos faz acreditar e defender que momentos que oportunizam a 

leitura livre, por prazer, despertam a imaginação dos educandos e favorecem a formação de 

leitores para a vida inteira. Abaixo, descrevemos alguns trechos contados e criados 

coletivamente pelos alunos (em momentos diferentes) a partir dos objetos mágicos da caixa 

ERA UMA VEZ: 

 

Era uma vez um sapo chamado Jorge que morava na lagoa e encontra o 

chapéu de uma bruxa, e colocou na cabeça, do nada apareceu uma coelhinha 

chamada Júlia e ficou assustada, por causa do chapéu quando a rainha 

apareceu no lago e disse que era da bruxa e jogando ele longe no lago o sapo 

ficou triste então a rainha pegou uma flor colorida no quintal e deu a ele para 

que ele ficasse feliz. (HISTÓRIA CONTADA COLETIVAMENTE POR 

ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2021) 

 

Era uma vez um sapo chamado João que estava se aventurando e encontrou 

uma coelha chamada Lívia e foram pulando na lagoa e veio a bruxa e 

transformou eles em minhocas, e apareceu o rei que mandou a bruxa desfazer 

o feitiço e com uma rosa entregou ao sapo João e a coelha Lívia para 

representar a amizade que nasceu entre eles. (HISTÓRIA CONTADA 

COLETIVAMENTE POR ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL, 2021). 

 

A partir das histórias criadas pelos alunos, percebemos que mesmo utilizando os 

mesmos objetos nas duas mediações, as narrativas são diferentes, pois cada leitor atribuiu um 

sentido particular à história, reconstruindo assim as suas vivências, sentimentos e emoções, 

visto que estão inseridos em contextos e realidades distintas, o que faz com que cada um 

expresse seus posicionamentos de forma singular. Além disso, fica perceptível que o desafio da 

construção da história a partir de objetos desperta a imaginação dos alunos, assim como, a 

capacidade de organizar ideias de modo a ter sentido e linearidade.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

A literatura, sem dúvidas, configura-se uma necessidade básica, pois contribui com a 

formação humana dos sujeitos à medida que provoca reflexões e inquietações e desperta 

sentimentos e emoções.  

Nesse sentido, acreditamos que as ações de mediação de leituras promovidas pelo 

programa BALE, mesmo em tempos de distanciamento e isolamento social, são indispensáveis 

para a formação do gosto pelo texto literário de alunos inseridos na educação básica, visto que, 



 

 

é um momento de leitura deleite, que envolve, pois, ludicidade e dinamicidade e não se restringe 

a preenchimento exaustivos de fichas de leitura e resumos vazios de significado da história lida 

ou contada. 

Portanto, o programa, mesmo diante das limitações impostas pelo trabalho remoto, 

consegue promover o acesso à leitura de literatura, de modo a despertar nos leitores em 

formação a imaginação e encorajá-los a expressar suas subjetividades a partir das histórias.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática envolvendo a moralidade é um fenômeno de ordem milenar, pois desde as 

mais longínquas tradições filosóficas, questões que discorrem sobre o comportamento e 

costumes humanos, têm sido suscitadas nos mais diversos contextos históricos. No caso do 

cristianismo, os ensinamentos morais de Cristo, contidos em suas parábolas, são exemplos 

ilustrativos da importância da moralidade para a humanidade. 

Concebemos o Jesus histórico como argumentador politizado, que nos fornecerá 

elementos que formará o corpus para nossa análise. Sua argumentação, através da linguagem 

figurativa das parábolas, demonstra o quão importante era esse recurso para que ele pudesse 

transmitir seus ensinamentos morais àqueles presentes em suas pregações. 

Mark Turner (1996) afirma que a mente é narrativa e, através de parábola e pequenas 

narrativas, procura-se entender e explicar o cotidiano de sentidos em que os seres humanos 

vivem. A forma predileta pela qual Jesus Cristo realizava seus ensinamentos morais era através 

de parábolas. Segundo Turner (1996, p. 4-5): 

 
O imaginar narrativo – estória- é o instrumento fundamental do pensamento. 

As capacidades racionais dependem disso. É nosso principal meio de olhar 

para o futuro, de prever, de planejar e de explicar. É uma capacidade literária 

indispensável à cognição humana geral. 

 

Mark Turner (1996) afirma que a mente é narrativa e, através de parábola e pequenas 

narrativas, procura-se entender e explicar o cotidiano de sentidos em que os seres humanos 

vivem. A forma predileta pela qual Jesus Cristo realizava seus ensinamentos morais era através 

de parábolas.  
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Diante disso propomos a escolha de duas (2) parábolas de Cristo contidas no livro de 

Lucas, seu discípulo, e posteriormente a análise dessas parábolas com enfoque em um método 

misto de pesquisa, utilizando a leitura introspectiva e o MIP (Metaphor Identification 

Procedure) e finalmente analisando a moral contida em cada parábola e alinhando-as com os 

modelos cognitivos de moralidade, se enquadram em molde conservador, progressista ou se 

pertence a ambos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Essa é uma pesquisa qualitativa e bibliográfica de cunho hipotético-dedutivo cujo 

objetivo principal é analisar as parábolas de Jesus Cristo a fim de verificar se seu discurso moral 

é conservador, progressista ou biconceptual.  Para a composição do corpus da pesquisa, 

escolhemos o gênero parábola. A escolha se justifica pelo fato desta apresentar um discurso que 

busca o ensinamento moral.   

Para essa pesquisa utilizamos um corpus composto por 2 (quatro) parábolas do 

evangelho de Lucas, as quais fazem parte do Novo Testamento. O evangelho de Lucas 

apresenta, ao todo, 28 (vinte e oito) parábolas, das quais faremos um recorte delimitador com 

base no potencial temático das parábolas. Sendo este o evangelho escolhido pois é o que 

apresenta o maior número de parábolas dentre todos. 

Para identificarmos as metáforas recorremos a um método misto de pesquisa, a leitura 

introspectiva, que consiste em uma leitura atenta com enfoque na metaforicidade do texto em 

nível lexical, e também utilizaremos um método apontado por Semino (2008, p. 11-12) 

denominado MIP (Metaphor identification procedure), desenvolvido pelo Pragglejaz Group 

que consiste em: Ler o texto-discurso inteiro para estabelecer um entendimento geral do sentido 

e determinar um significado básico e um significado contextual para cada unidade lexical 

contida no texto, porém não vemos necessidade de analisar unidades lexicais como artigos, 

preposições ou outros termos que não tenham potencial metafórico.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para análise e discussão de dados, escolhemos duas parábolas, as quais são: a parábola 

do fermento e a parábola do grão de mostarda. A escolha desses textos se justifica pelo fato de 

os textos serem narrativas curtas, o que foi ao encontro do período de tempo estipulado para a 

pesquisa.  



 

 

Apoiados nas leituras de Turner (1996), destacamos o papel fundamental das parábolas 

no ensinamento moral de Jesus Cristo. Elas são meios de se transmitir, de forma didática, as 

ideias morais de Cristo, considerando o contexto sócio-histórico em ele viveu. O uso de 

parábolas traduz, sobretudo, uma capacidade fundamental da mente humana, a imaginação 

narrativa, a qual permite ao ser humano prever, planejar e explicar os eventos que acontecem 

em sua evolução histórica. Jesus usava as parábolas como narrativas projetadas, as quais 

buscavam explicar fatos ocorridos ou prever situações que pudessem ser resultados das ações 

morais de um indivíduo, como a conhecida parábola do filho pródigo, na qual o exemplo de 

amor incondicional de pai, ocorrido na história, é projetada na vida daqueles que seguem e 

ouvem os seus ensinamentos.  

Elaboramos uma tabela comparando as duas parábolas, considerando os aspectos 

linguísticos-corpóreos, suas metáforas conceptuais e as respectivas moralidades implícitas – 

conservadora ou progressista - desses enunciados linguísticos.  

 

Parábola do fermento: 

 

“A que compararei o reino de Deus? É 

semelhante ao fermento que uma mulher tomou 

e escondeu em três medidas de farinha, até que 

tudo ficasse fermentado.” 

Parábola do grão de mostarda: 

 

“E dizia: A que é semelhante o reino de 

Deus, e a que o compararei?  É semelhante 

a um grão de mostarda que um homem 

plantou na sua horta; e cresceu e fez-se 

árvore; e as aves do céu aninharam-se nos 

seus ramos.” 

Faz uso de termos do mundo físico para se 

transmitir um conteúdo abstrato 

Faz uso de termos do mundo físico para se 

transmitir um conteúdo abstrato 

Domínio-fonte: Fermento  

Domínio-alvo: O reino de Deus 

Domínio-fonte: Grão de mostarda 

Domínio-alvo: Reino de Deus 

Metáfora conceptual: 

ATIVIDADE ESPIRITUAL É COZINHAR  

Metáfora conceptual: 

ATIVIDADE ESPIRITUAL É 

CULTIVAR 

Moralidade implícita na parábola? 

Textualmente, a parábola não representa um 

discurso conservador ou progressista, pois é uma 

narrativa que pode ser projetada tanto na 

argumentação conservadora quanto progressista. 

Moralidade implícita na parábola? 

Textualmente, a parábola não representa um 

discurso conservador ou progressista, pois é 

uma narrativa que pode ser projetada tanto 

na argumentação conservadora quanto 

progressista 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Enfim, após as análises do corpus da pesquisa, juntamente com as leituras que 

embasaram as discussões acerca da temática da moralidade de cristo em suas parábolas, 

concluímos que a imaginação narrativa e a linguagem metafórica desempenharam um papel 



 

 

fundamental nos ensinamentos morais de Jesus Cristo. O estudo também corroborou o caráter 

corporificado da linguagem humana desde tempos remotos. Isso foi evidenciado através das 

escolhas linguísticas que Jesus fazia para criar suas parábolas, as quais eram inspiradas nas 

interações experienciadas de mente e corpo, como nas parábolas do grão de mostarda e do 

fermento, elementos comuns no cotidiano de alguém que vivia na mesma época de Cristo.  
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A REALIDADE DA FORMAÇÃO DOCENTE NA DÉCADA DE 1950 NA ZONA 

RURAL DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DO OESTE 

 

Ana Paula Ferreira de Oliveira 1 

José Tallyson Moreira Rocha2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer da história a profissão docente no Brasil passou por um longo período de 

aperfeiçoamento no que se refere às aulas e a formação dos professores, os problemas 

enfrentados pelos docentes não são recentes, mas perduram por vários anos. Estudar como  

ocorria a formação dos professores, sua preparação, orientações recebidas, todo o percurso 

histórico até chegarmos ao método de formação utilizado atualmente, junto com o relato de 

experiência fez com que observássemos lacunas na formação de professores que, atrasaram e 

dificultaram o avanço da educação em nosso país, particularmente, as condições precárias de 

ensino, sem um local próprio ou material adequado para dar continuidade ao processo de 

aprendizagem dos estudantes.   

Este trabalho tem por objetivo discutir a formação dos docentes no Brasil na década de 

1950 a partir de uma entrevista realizada com uma professora que atuou como docente neste 

respectivo período de tempo. Buscamos relacionar formação da professora entrevistada com a 

maneira formativa em vigor neste período de tempo assim como, analisar as condições de 

ensino, material e estrutura da educação na zona rural da cidade que hoje é São Francisco do 

Oeste, RN, embasados em Vincentini (2009).  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O presente trabalho iniciou-se com uma entrevista que foi proposta no componente 

curricular História da Educação Brasileira no segundo período do curso de pedagogia, 

ministrado pela Professora Iandra Fernandes, realizou-se a transcrição da entrevista, para qual 

seguimos as normas Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil – Cpdoc de ALBERTI.   

A pesquisa prima pela abordagem que segundo qualitativa, segundo Minayo (2012, p. 
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621) “O método qualitativo de pesquisa é aqui entendido como aquele que se ocupa do nível 

subjetivo e relacional da realidade social e é tratado por meio da história, do universo, dos 

significados, dos motivos, das crenças, dos valores e das atitudes dos atores sociais”.  

O respaldo bibliográfico fora embasado por Nóvoa (2000), assim como a obra: O ciclo 

de vida profissional dos professores Michael Huberman (2007) que foi de grande ajuda assim 

como, todas as discussões via google meet.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A profissão Docente em nosso país nunca foi a mais valorizada das profissões, Vicentini 

(2009), em sua obra: História da profissão docente no Brasil: representações em disputa nos 

traz o percurso histórico da Profissão Docente no Brasil, os avanços, as metodologias utilizadas, 

as formações que eram exigidas, de certo modo, para que atuassem. Segundo Vicentini (2009), 

a vigência o modelo de Escolas Normais, que perdurava desde sua criação em 1827, no ano de 

1950, já passara por diversos avanços, inclusive, buscavam incluir disciplinas como química, 

botânica e física na grade escolar. Para que se pudesse lecionar nas escolas normais, segundo 

Vicentini, (2009), com a licença oficial, deveriam ser considerados os seguintes requisitos: 

atestado de boa conduta e moral, idade mínima de 21 anos, já existia nesta época o diploma da 

Escola Normal, porém, o mesmo não era exigido.   

A entrevistada, F.B.S.R, (2021) relatou que não teve nenhuma formação específica para 

atuar como docente cursou apenas até a quinta série, pois no sitio em que morava ofertavam até 

este nível e para dar continuidade teria que ir para outra cidade:   

 
Estudei no Barro Vermelho, no Sítio Tigre, aqui no Tigre estudei em três 

lugares. Aí fui embora pro São Raimundo, passei dois anos estudando o 5° 

ano porque meu pai não deixou ir para Pau dos Ferros estudar, ficar na casa 

de ninguém. E aqui só tinha até o 5°. (F.B.S.R., 2021).  

 

Relacionando a época de ensino com a formação dos docentes de anos anteriores 

podemos observar que existiam professores que não cursavam além a quinta série como é o 

caso da entrevistada, que alfabetizou várias pessoas utilizando apenas, a cartilha usada na sua 

própria formação. Certamente, existiam vários outros casos de professores que tiveram a 

mesma formação e atuaram durante anos, com contratos em prefeituras que, em alguns casos 

eram conseguidos por apadrinhamento.  

Ao que se refere à divisão dos alunos em sala de aula, naquela época existia as chamadas 

atualmente salas multisseriadas, presentes até hoje na educação rural, onde, vários alunos de 



 

 

diferentes níveis participavam no mesmo espaço físico da aula, com a diferença que, 

antigamente, todos estes alunos utilizavam o mesmo material, estudavam os mesmos assuntos 

básicos, aprendiam a escrever o nome, iniciavam a leitura. Está é mais uma das características 

da escola normal, onde alunos de diversas idades participam da aula em um mesmo ambiente, 

além de não terem conteúdos previamente definidos, era ensinado o que os professores 

julgavam como necessário. A senhora F.B.S. R relatou que:   

 
Quando eu tinha 13 anos, papai arrumou essa escola, não tinha em São 

Francisco do Oeste essa coisa ainda, só em Portalegre. Aí ele arranjou e tinha 

muitos alunos aqui, quando eu morava na casa de papai. Tinha seis bancos 

assim, tinha cadeira não, tudo era nos bancos. Ensinava a eles tudinho só um 

horário só pra tudinho (F.B.S. R, 2021).   

 

As aulas aconteciam em casas, sem uma estrutura adequada acontecia algumas de 

durante o ano letivo mudar a localidade da escola. E, segundo a entrevistada iniciou como 

professora aos 13 anos, pois seu pai conseguiu o emprego com o prefeito, ou seja, o 

apadrinhamento, outro fator histórico é que ainda não existia São Francisco do Oeste. O 

território hoje conhecido como São Francisco do Oeste era conhecido como Salamandra, ligada 

à cidade de Portalegre, e emancipada somente em outubro de 1963. Mesmo seguindo algumas 

características da Escola Normal, o ensino na zona rural se mantinha atrasado, nem ao mesmo 

um prédio fixo para suas aulas possuía, eram necessárias mudanças constantes no local de aulas.  

A história da entrevistada perpassa sua própria vida e nos conta a história do início da 

educação rural que perdura até hoje em nosso município, hoje, com mais qualidade, mas, para 

que isso fosse possível o caminho foi árduo.   

 

4 CONCLUSÃO 

 

Por meio deste tão rico relato, foi possível conhecer além da própria entrevistada a 

história de muitas pessoas as quais foram seus alunos e alunas as dificuldades enfrentadas por 

cada um deles, e pela educação em seus primeiros passos em nosso município, o amor pela 

profissão docente estava estampado nos alhos da entrevistada. Mesmo em meio à falta de 

materiais, de um local, nunca deixou de ensinar a seus alunos e dar o seu melhor em sala de 

aula.   

É perceptível que as lutas travadas pelos profissionais da educação não são fáceis, ouvir 

a história de uma profissional que enfrentou diversas dificuldades é inspirador. Como alunos 

vindos da educação do campo, neste mesmo sítio sentimo-nos inspirados a não parar, cada dia 



 

 

lutar por uma educação melhor e de maior qualidade, sobretudo, na zona rural onde na maioria 

dos casos vivem os menos favorecidos e os que mais necessitam da educação para seguir e 

vencer na vida.   
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ANÁLISE DA ESTRUTURA E CONTEÚDO SOBRE O ENSINO DOS SOLOS NO 

LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA 
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Elisângela de Almeida Gomes2 

Vanessa Mirli Costa Conrado3 
 

1 INTRODUÇÃO  

  

Os solos são recursos naturais limitados, cuja existência é imprescindível, já que 

constituem a base da sobrevivência de todos os seres vivos do planeta Terra, desempenham 

funções importantes tanto para o equilíbrio e manutenção ecológica, quanto para o 

desenvolvimento das diversas atividades humanas, sejam elas as mais simples, desde o 

caminhar, até as atividades mais complexas, como a agricultura, as construções de edificações, 

entre outros. 

A definição do conceito de solos, varia de acordo com as ciências e os autores que as 

estudam, e com as atividades neles desenvolvidas, segundo Lepsch (2011, p. 22) o solo 

caracteriza-se como “[...] O material mineral ou orgânico inconsolado sob a superfície da Terra, 

o qual, durante certo tempo, sofreu a influência de fatores genéticos e ambientais do clima, de 

macro e micro-organismo, e foi condicionado pelo relevo.” Por tanto, é primordial a 

conservação dos nossos solos, que veem sendo cada vez mais agredidos por meio das atividades 

antrópicas, nas quais as técnicas agrícolas e a pecuária são as atividades mais degradadoras, de 

acordo com Capache (2004, p. 10): 

 

Como degradação do solo, entende-se a deterioração ou desgaste de suas 

características químicas, físicas, morfológicas e biológicas, como por 

exemplo a perda da quantidade de solo e de seus nutrientes, a destruição da 

matéria orgânica, a compactação, a poluição causada por adubos químicos e 

pesticidas etc. 

 

 
1 Discente do Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/Campus Avançado 

de Pau dos Ferros. Licenciando em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail:      

Milenacarvalho@alu.uern.br 
2 Discente do Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/Campus Avançado 

de Pau dos Ferros. Licenciando em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: 

Elisangelaalmeida@alu.uern.br 
3 Discente do Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/Campus Avançado 

de Pau dos Ferros. Licenciando em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte E-mail: 

Vanessamirli@alu.uern.br 

mailto:Milenacarvalho@alu.uern.br
mailto:Elisangelaalmeida@alu.uern.br
mailto:Vanessamirli@alu.uern.br


 

 

Essa degradação ocorre por meio de práticas como as queimadas, os desmatamentos, os 

pisoteio dos animais, a aração, entre diversas outras extremamente agressivas para com os 

nossos solos, sendo motivos da perda de várias toneladas por ano. No meio urbano, a agressão 

se dá por meio da impermeabilização, das construções em locais de riscos, poluição dos solos, 

destaca-se ainda a aceleração dos processos erosivos naturais, uma vez que, a erosão é o 

principal agente de degradação dos solos. Todos esses cenários nos mostram um descaso com 

um recurso natural tão importante e limitado, de acordo com Melo pesquisador da Empresa 

Brasileiro de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) a cada 1 cm de solo, demora cerca de 400 anos 

para se formar. 

Essa conservação é não só indispensável, mas também possível e viável a partir da 

utilização de práticas menos agressivas, com manejo adequado dos solos, como as curvas de 

nível, terraceamento, associação de culturas, etc.  Por intermédio das discussões de tais 

assuntos, esse trabalho consolidou-se por meio de uma proposta avaliativa na disciplina de 

Pedologia, no curso de Geografia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no 

Campus Avançado de Pau dos Ferros e visa a construção de um resumo expandido, visando a 

análise dos conteúdos a respeito dos solos nos livros didáticos do 1° ano do Ensino Médio. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Essa pesquisa foi realizada utilizando o método qualitativo, de maneira analítica e 

crítica, por meio de levantamentos bibliográficos, no qual foi feito uso dos seguintes autores: 

Lepsch (2011), Capache (2004), Melo, Santos et al (2018). O livro didático empregado para a 

análise foi “Geografia Geral e do Brasil”. Foi realizada a análise dos conteúdos e exercícios 

presentes no livro, bem como os complementos e ferramentas aplicadas, visando averiguar a 

completitude do mesmo para a facilitação do processo de ensino-aprendizagem dos indivíduos 

que os utilizam. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos conteúdos sobre os solos foi realizada, baseado no livro didático do 1° 

ano do Ensino médio: Geografia geral e regional do Brasil, dos autores João Carlos Moreira e 

Eustáquio de Sene, da editora Scipione, edição 2016. Esse conteúdo encontra-se concentrado 

no  “Capítulo 7 Solos”(MOREIRA; SENE, 2016, p. 143), que é dividido em 2 momentos 

distintos, subdivididos em tópicos, no primeiro momento, denominado: “1 A formação do 



 

 

solo”, (MOREIRA; SENE, 2016, p. 145), os autores destacam a importância dos solos, os 

diferentes conceitos dos solos, sendo esses relacionados às ciências que os estudam e as 

atividades neles desempenhadas, como ocorre e quais são os processos e fatores de formação 

dos solos, bem como os elementos que os constitui, a estrutura e caracterização de um perfil de 

solo, e a “lei do mínimo” da escola de Liebig. No segundo momento, chamado: “2 Conservação 

dos solos”, (MOREIRA; SENE, 2016, p. 148), vem discutir a problemática da degradação dos 

solos, seja por causas naturais ou por meio de ações antrópicas, apresenta práticas agrícolas 

para a desaceleração da erosão dos solos, maneiras de cuidar e melhorar a fertilidade, e por fim 

a conservação dos solos em floresta.    

Ao longo de todo o capítulo, observa-se uma linguagem clara e coesa, compatível com 

o ano ao qual está direcionada, apesar da tecnicidade do tema, com o uso de uma abordagem 

bem contextualizada, inter-relacionada, sequencial e lógica, objetivando facilitar a 

compreensão dos leitores. Ainda com o mesmo intuito, percebe-se a utilização de ótimos 

complementos pelos autores, como por exemplo, definições de conceitos, de palavras, quadros 

complementares denominados “Para Saber Mais”, (MOREIRA; SENE, 2016, p. 150), com 

textos relacionados ao tema, entre outros. Já no tocante a indicação do material complementar 

constata-se uma falta do mesmo no capítulo, os autores optaram por dispor de todo o material 

complementar ao final do livro, o que não favorece o acesso, nem a pesquisa imediata, em caso 

de necessidade do aluno. Encontra-se também no capítulo, dois tipos de exercícios, chamados 

“Pensando no ENEM” (MOREIRA; SENE, 2016, p. 151) com questões objetivas a respeito do 

tema, esse, no entanto, localiza-se no meio do segundo ponto, interrompendo de maneira 

inoportuna a continuidade do conteúdo. O segundo, ao fim do capítulo, intitulado 

“ATIVIDADE”, (MOREIRA; SENE, 2016, p. 154), traz questões discursivas, bem 

contemplativas e críticas, contudo, sente-se a necessidade de atividades práticas que exercitem 

os conteúdos aprendidos pelos alunos, como experimentos, aulas de campo, etc. Em relação às 

imagens, nota-se uso de diversas imagens para ilustrar os conteúdos, todavia essas expressaram 

uma insuficiência em visão dos assuntos discutidos, os autores poderiam ter feito um uso mais 

abrangente, com imagens auto explicativas, como também é imprescindível a utilização de 

mapas, já que esses não se encontram-se no capítulo. É importante ressaltar que em relação aos 

conteúdos presentes no capítulo analisado, distingue-se uma excepcional utilização e 

conciliação pelos autores da geografia descritiva, conceitual e a geografia crítica, favorecendo 

assim, o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento do pensamento crítico, 

refletido, principalmente no segundo ponto do capítulo. 



 

 

Com relação à abordagem dos conteúdos no livro didático analisado, os autores atingem 

os objetivos referentes às habilidades de orientar os discentes a compreender e analisar o 

espaço, levando em consideração a inter-relação em homem-sociedade-natureza, de acordo 

com o quadro das “Competências e Habilidades para a Geografia no Ensino Médio”.  No 

condizente, aos conteúdos, apesar do empenho e formulação dos autores, discerne-se a ausência 

de alguns assuntos imprescindíveis ao aprendizado dos alunos sobre os solos, sendo eles, o que 

são os sistemas de classificações e quais são suas funções, especialmente o Sistema Brasileiro 

de Classificação dos Solos (SiBCS), que é: 

 

[...] o sistema taxonômico oficial de classificação de solos do Brasil. É uma 

prioridade nacional compartilhada com várias instituições de ensino e 

pesquisa do País desde as primeiras tentativas de organização, a partir da 

década de 1970, com base em aproximações sucessivas, buscando definir um 

sistema hierárquico, multicategórico e aberto, que permita a inclusão de novas 

classes e que torne possível a classificação de todos os solos existentes no 

território nacional. (SANTOS et al, 2018, p. 25). 

 

Enfocando na nomenclatura e características dos solos brasileiros, bem com suas 

predominâncias nas distintas regiões do país. Assim como também, uma discussão mais 

aprofundada dos impactos das atividades antrópicas e suas consequências para os solos, desde 

dos problemas ambientais, até as problemáticas do uso de agrotóxicos e os conflitos de 

interesses pelas terras férteis nos mais diversos âmbitos e esferas, desde o político, econômico, 

administrativo e social. 

Em suma, é de fundamental importância que o docente que fizer a utilização do livro 

didático em questão, responsabilize-se ao procurar referências extras para complemento do 

assunto, bem como recomendar e demonstrar sites de pesquisa referente aos assuntos dos solos, 

exemplo a EMBRAPA, assim como as diferentes ferramentas e tecnologias dos estudos das 

ciências dos solos, como os mapas pedológicos, entre outros. Além de também buscar 

metodologias mais dinâmica, como propostas de trabalhos no campo, em casa, na escola ou 

mesmo dentro da própria sala de aula, com a fabricação de materiais didáticos, de maneira que 

os alunos possam comparar o conteúdo aprendido em sala de aula com a realidade de sua 

comunidade ou município e exercita-lo de forma interdisciplinar e coletiva. 

 

 

 

 



 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa análise é relevante por razão da averiguação dos conteúdos existentes nos livros 

didáticos e a contribuição desses para a formação intelectual e social dos indivíduos, sendo 

assim é de grande pertinência trabalhar no ambiente escolar o ensino de solo, contribuindo para 

a aprendizagem dos alunos. Podemos observar de acordo com esse referido trabalho, que os 

autores do Livro didático “Geografia Geral e do Brasil” do 1° ano do ensino médio, fazem uma 

boa abordagem a respeito do solo, todavia tem apenas 1 capítulo que é distribuído em tópicos 

que vêm relatando sobre os solos, sua formação e características, e suas particularidades 

apresentando imagens e atividades que auxiliam na fixação sobre a temática estudada. 

O livro didático é um instrumento importante utilizado pelo professor no 

desenvolvimento de sua aula, é fundamental também o ensino dos solos nas aulas de Geografia, 

pois é um conteúdo relevante para o conhecimento dos alunos, uma vez que é nele onde nós 

pisamos, edificamos nossas residências, onde plantamos e colhemos os alimentos para suprir 

nossas necessidades, também é fonte de renda para as pessoas. Trabalhar na sala de aula a 

respeito dos solos, além de motivante é essencial, pois cabe ao docente ajudar no 

desenvolvimento de seres críticos, autoconscientes e socialmente responsáveis, que cuidem e 

preservem nossos recursos naturais, entre eles nossos tão essenciais solos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação do homem com o ambiente que o cerca, sempre se deu de maneira bastante 

conflituosa, se estabelecendo historicamente em uma relação de poder e dependência. De todos 

os condicionantes naturais, talvez, a relação do homem com o solo seja a mais emblemática, 

visto que o seu manejo e utilização para a agricultura, tem sido apontado como um dos 

principais condicionantes para o processo de sedentarismo humano.  

Mesmo com essa importância, notamos que o solo vem sendo contaminado desde muito 

tempo graças à ação antrópica, e com a chegada de novas tecnologias agrícolas, o seu processo 

de desgaste vem se intensificando cada vez mais, principalmente com o uso de agrotóxicos e o 

desmatamento. Tais processos gerama perca dos nutrientes, empobrecendo o solo e diminuindo 

a sua agricultabilidade.  

Os processos degradativos do solo, não afetam somente o processo de produção de 

alimentos, o uso de aditivos químicos possibilita a poluição do solo e contaminação do lençol 

freático e o desmatamento acelera o processo natural de lixiviação, bem como ocasiona 

desmoronamento de encostas. Entendemos que é relevante que os alunos consigam entender 

essas dinâmicas em sala de aula, para que assim possam fazer uma melhor leitura da realidade. 

Salientamos que esse trabalho foi fruto de uma atividade avaliativa da disciplina de 

Pedologia, cursada no 4º período, do curso de Licenciatura Plena em Geografia, pela 

Universidade do Estado do Rio grande do Norte (UERN), Campus Avançado de Pau dos Ferros 

(CAPF) transcorrida no ano de 2020. Tendo como objetivo geral analisar o conteúdo de solos 

presente em um livro didático do ensino médio, nos aportando com os debates travados durante 
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as aulas da disciplina de Pedologia.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O Trabalho aqui apresentado, se apoiará na pesquisa qualitativa, na qual 

compreendemos que “[...] não procura enumerar e/ ou medir os eventos estudados, nem 

emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesses 

amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve” (GODOY, 1995, p. 58). 

Desse modo, procuramos aqui estabelecer uma ideia de qualidade no que se diz respeito ao 

conteúdo de solo.  

Utilizaremos como método a pesquisa bibliográfica, na qual se entende por “[...] um 

conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, 

por isso, não pode ser aleatório” (LIMA e MIOTO, 2007, p. 38). Desse modo, utilizaremos esse 

método para visualizar autores que contribuem para a propagação da temática de solo, 

ocasionando assim uma experiência mais aprofundada.  

Após esse processo faremos uma análise do livro didático “Geografia Geral e do Brasil: 

A erosão e a contaminação dos solos” tendo como autores do livro Lúcia Marina e Tércio, na 

qual serão observadas a forma como os assuntos referentes ao solo são tratados, buscando 

refletir sua aplicabilidade no contexto de sala de aula.  

O solo é considerado como sendo um corpo natural formado pela desagregação das 

rochas, que são variados e formados pela desintegração das partículas que fazem a composição 

da rocha, sendo denominado de processo do intemperismo. Para SANTOS et al. (2005, p. 1) a 

três definições de solo, mas a que é mais utilizada, principalmente em pesquisa é essa:  

 
Corpos naturais independentes constituídos de materiais minerais e orgânicos, 

organizados em camadas e, ou, horizontes resultantes da ação de fatores de 

formação, com destaque para a ação biológica e climática sobre um 

determinado material de origem (rocha, sedimentos orgânicos etc.) e numa 

determinada condição de relevo, através do tempo.  

 

Já no sistema Brasileiro de classificação dos solos de SANTOS et al. (2018, p.27), 

vem fala que: 

 

Quando examinados a partir da superfície, consistem em seções 

aproximadamente paralelas, organizadas em camadas e/ou horizontes que se 

distinguem do material de origem inicial, como resultado de adições, perdas, 

translocações e transformações de energia e matéria, que ocorrem ao longo do 

tempo e sob a influência dos fatores clima, organismos e relevo. Os horizontes 



 

 

refletem os processos de formação do solo a partir do intemperismo do 

substrato rochoso ou de sedimentos de natureza diversa. As camadas, por sua 

vez, são pouco ou nada afetadas pelos processos pedogenéticos, mantendo, 

em maior ou menor proporção, as características do material de origem.  

 

Tomando como base essas duas conceituações supracitadas, partimos para a análise do 

Livro Didático, onde constatamos que o conteúdo de solo se encontra no capítulo 06, tal 

capítulo e dividido por tópicos como: A erosão do solo, impactos ambientais causados pela 

agricultura e o problema do lixo.  

De início os autores apresentam o solo como um recurso natural, já bastante desgastado 

por causa dos seus agentes modificadores, logo em seguida eles destacam a influência que o 

homem tem na erosão do solo, levando a crer na possibilidade de um aprofundamento crítico 

nessa parte. Os autores propõem-se a explicar a importância do solo para a humanidade citando 

as principais causas da erosão, utilizando-se mapas, imagens e gráficos facilitando assim a 

compreensão do leitor.  

No tópico reservado para tratar dos desmatamentos e queimadas, percebemos o destaque 

dado as florestas tropicais, onde a maior parte da biodiversidade encontra- se no seu interior. 

Os autores destacam ainda que o desmatamento contribui bastante para a extinção e redução da 

biodiversidade como também no processo de assoreamento dos leitos dos rios e o rebaixamento 

do lençol Freático. Sentimos nesse ponto, a falta de imagens que ilustrassem esse processo, 

facilitando assim o trabalho do professor.  

Enfatizamos aqui, a colocação dos autores referente a agricultura (intensiva e 

monocultora) que não atua somente na erosão, mas como também ocasiona graves problemas 

para o meio ambiente acabando por poluir o ambiente com o uso de agrotóxicos e a falta de 

rotação de culturas, favorecendo no empobrecimento do solo.  

No final do capitulo nos é apresentado a questão do lixo. Onde se destacam a forma 

incorreta em que os resíduos são descartados, apresentando que a construção de “lixões” acaba 

atraindo pessoas de classes menos favorecidas, que procuram por alimentos e objetos que 

possam ser aproveitados ficando assim sujeito a contaminações. Sendo um problema que 

perpassa a questão pedológica, e adentra no campo das desigualdades sociais. 

Ainda nesse tópico notamos que os autores de forma breve explicaram cinco tipos de 

lixo: o lixo doméstico (compostos de resíduos orgânicos), o lixo que merece atenção especial 

(podem ocasionar algum tipo de dano tanto para o homem quanto para o meio ambiente) o lixo 

hospitalar, o lixo comercial (resíduos de restaurantes, lanchonetes entre outros), e o lixo 

industrial (responsável por grande parte dos impactos ocasionados no meio ambiente). 



 

 

Salientamos ainda a importância da coleta seletiva para que seja feito a reciclagem de materiais 

inorgânicos e a diminuição da contaminação pelo descarte inadequado.  

Por fim o capítulo traz um teste que tem cujo tema é: teste sua cidadania- ecoteste. 

Trazendo assim a curiosidade do estudante em saber a partir da somatória das questões se ele é 

um protetor da natureza, tendo como base o dia-a-dia do discente. Também são postas no final 

do livro algumas fontes para reflexões e pesquisas, como referência de três livros e cinco 

referências de sites, incentivando assim o aluno a buscar novas fontes que possa contribuir para 

o seu conhecimento.  

 

3 CONCLUSÃO 

 

Diante da interpretação realizada, consideramos que o conteúdo exposto no livro é 

apresentado de forma clara, porém, sentiu-se a falte de um maior número de imagens que 

pudessem representar melhor alguns fenômenos. Outro ponto que pode ser revalidado, tange a 

construção de um pensamento crítico no aluno, embora o material trate de questões importantes 

ao interesse da educação ambiental, sentimos falta de uma leitura mais propositiva.  

Ressaltamos, por fim o interesse que o trabalho proporcionou para estudos e análises 

futuras para a temática de solos. Destacarmos ainda, a importância do livro didático como 

suporte nas aulas é inegável, pois é através dele que possibilita uma melhor orientação na hora 

das aulas, e na hora do planejamento como também as adequações conceituais, sendo por vezes 

o único recurso disponível e a acesso dos alunos no cotidiano.  
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ANÁLISE DO USO DA MULTIMODALIDADE EM UMA ATIVIDADE REALIZADA 

POR ALUNOS DE INGLÊS NO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO  

 

João Vitor Manoel de Araújo Amorim 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As questões que envolvem manipulação e edição de imagens vêm se tornando cada vez 

mais presentes e fáceis, proporcionando as mais diversas produções até mesmo no campo 

educacional. Através de ferramentas de edições, as pessoas produzem diferentes combinações 

de modos e recursos semióticos, garantindo cada vez mais o uso efetivo da multimodalidade.  

Pode-se até mesmo invocar Martinec e Salway (2005, p. 337) para corroborar com o discutido, 

com a seguinte afirmação: “devido ao ritmo implacável da evolução das tecnologias de 

comunicação e informação, texto e imagens estão cada vez mais juntos criando textos 

multimodais”. Ao que Oliveira (2006) irá defender, também, ao afirmar que a construção de 

sentido, passou de mono modal, para multimodal, combinando diferentes modalidades 

comunicativas, ao considerar marcas tipográficas, topológicas e pictóricas.  

Nesse sentido, o presente trabalho busca analisar o uso da multimodalidade na produção 

de uma atividade de alunos do segundo ano do ensino médio de uma escola pública do Brasil, 

focando principalmente no letramento visual. Observando o alinhamento entre as linguagens 

verbal e visual. Ao passo em que discute o letramento digital, observando o uso das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) pelos alunos.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O presente trabalho parte de uma pesquisa analítica-discursiva, de natureza qualitativa.  

Com isso, busco perceber como os alunos utilizam-se das ferramentas digitais para articular as 

habilidades que envolvem o letramento visual e digital, ao passo que fazem uso inconsciente 

da multimodalidade. Vale ressaltar que as produções utilizadas são de alunos do segundo ano 

do ensino médio de uma escola pública da cidade de Pau dos Ferros, localizada no Rio Grande 

do Norte, no Nordeste do Brasil.  

Primeiramente os alunos tiveram acesso a uma imagem-inspiração, que consistia em um 

avatar (ou personagem) que representava um aluno, e ao seu redor estavam pequenas frases 

que constituíam um bom aluno. Em seguida, a professora responsável pela atividade instruiu 



 

 

os alunos a produzirem uma atividade semelhante a imagem-inspiração. A justificativa para a 

produção era o próprio Dia do Estudante. Assim sendo, após o período de produção, os alunos 

tiveram a oportunidade de apresentar suas produções em uma aula especial que reunia alunos 

de primeiro, segundo anos. No entanto, o presente trabalho foca nas produções de alunos do 

segundo ano.  

Por último, a luz dos conceitos de letramento visual e digital, foi feita a análise das 

produções dos alunos, tendo em vista a relação que eles estabeleciam com as ferramentas 

digitais de edição de imagem e a organização dos diferentes modos presentes em um texto 

imagético. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para esta análise foram utilizadas algumas produções dos alunos do segundo ano do 

ensino médio para a data comemorativa: Dia do Estudante. A atividade consistia na produção 

de um avatar cercado por algumas frases em inglês que se relacionava com a questão principal 

da atividade: “What kind of student are you?” (Que tipo de estudante você é?). Os alunos 

tiveram como inspiração uma imagem disponibilizada pela própria professora de inglês da 

turma.  

 

Imagem 1 – Inspiração para produção de atividade 

 

Fonte: https://versionweekly.com/news/exams/how-can-i-be-the-best-student-in-my class/ 

 

A partir disso foram selecionadas três atividades que se diferem entre elas, no que diz 

respeito às ferramentas utilizadas para a produção.  A primeira produção a ser analisada consiste 

em um exemplo de uso efetivo da multimodalidade, além de certa compreensão do letramento 

visual, constando também o uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(letramento digital):  

https://versionweekly.com/news/exams/how-can-i-be-the-best-student-in-my%20class/


 

 

Imagem 2 – Produção de aluna 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Nessa primeira imagem, a aluna utlizou um aplicativo de celular para edição de imagens. 

Podem ser observadas diversas características que podem ser consideradas como um uso efetivo 

dos modos imagéticos e verbais. A cor de fundo (bege) faz com que o texto verbal e imagético 

se destaque. Atenção ainda para a fonte utilizada, a cor das palavras, o efeito de sombra branca 

para fazer um destaque acentuado das palavras. Também tem o personagem que a representa, 

reproduzindo as características da aluna: cabelo cacheado, óculos, olhos claros e sobrancelhas 

finas. Além disso, temos dois outros elementos interessantes: a máscara e o computador, onde 

na tela estaria escrito EAD (Ensino a Distância), mas houve um corte na imagem que não 

possibilitou a completude da sigla. Ambos os elementos se relacionam com o contexto atual 

dos alunos, onde devem usar máscaras para evitar contaminação pela corona vírus e estudam a 

distância utilizando notebooks, computadores, celulares. 

 

Imagem 3 – Segunda produção 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Nessa segunda produção, na imagem podemos observar um uso interessante das 



 

 

ferramentas. Primeiro a aluna responsável pela produção escreveu as frases relacionadas à 

questão do dia dos estudantes, em seguida fez a impressão de uma imagem de uma garota (para 

representa-la), coloriu a imagem e por último juntou as duas produções através de uma edição. 

Apesar de que ela poderia fazer uso de uma ferramenta de edição e produzir tudo digitalmente, 

talvez sua inexperiência buscou uma forma criativa de produzir a atividade. Ela digitalizou 

ambas as produções e juntou em uma edição, atingindo o objetivo proposto pela professora: 

produzir um avatar e responder à questão em inglês.  

 

Imagem 4 – Terceira Produção 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Nessa produção pode ser observado, além das habilidades que a autora tem para 

desenhos, um uso interessante da multimodalidade. Cada palavra que definia, na opinião da 

autora, um bom estudante está colocado em balões pintados, garantindo um destaque para elas. 

Além do título que está em um retângulo pintado, o que também o destaca. Obviamente essa 

produção poderia ter sido realizada através de alguma ferramenta digital, mas isso não garante 

que a aluna teria tanta desenvoltura quanto apresenta na sua produção manual. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Com o presente trabalho foi possível observar o nível de letramento visual e digital que 

os alunos apresentam e a forma como eles utilizam os diferentes modos para a produção de suas 

atividades. Pode-se observar ainda que mesmo que de forma inconsciente, o letramento virtual 

e digital se tornou algo muito necessário nos dias atuais, uma habilidade que se relaciona 

intimamente com a sociedade. Uma vez que diariamente somos bombardeados pelos mais 



 

 

diversos tipos de textos imagéticos.  

Conclui-se então que a multimodalidade apresenta um potencial de produção de 

significado altíssimo, e junto com as novas tecnologias, alunos podem produzir diversos 

materiais, até mesmo didáticos, fazendo uso desses diferentes modos de produção de sentido.  

Assim sendo, o presente estudo confirma que os alunos têm noção de letramentos (digital e 

visual) e que fazem uso inconsciente deles. Apresentando até mesmo maestria na manipulação 

dos diferentes modos através das tecnologias, resultando em produções de atividades que 

articulam bem a multimodalidade.  
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E O LIVRO DIDÁTICO NO ENSINO DE LÍNGUA 

INGLESA FRENTE À UMA EDUCAÇÃO HÍBRIDA: CRENÇAS E EXPERIÊNCIAS 

DE PROFESSORES E ALUNOS 

 

Kaique Kayonan Lopes Delfino1 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Há muitos anos, as tecnologias digitais vêm sendo objeto de estudos em diversos 

âmbitos da educação, essas discussões surgiram e tem surgido em relação à sua inserção no 

sistema educacional. Isso porque haviam diversas críticas para com essa nova metodologia 

adotada pelos professores, pelo fato de estar ganhando espaço no contexto escolar.  

Essas críticas existiam pelo fato de não conhecer as devidas procedências delas nesse 

contexto, se haveriam pontos positivos e negativos no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos. Então, por ser considerada uma perspectiva nova nesse ambiente, os professores e o 

material didático tiveram que adaptar-se a esse novo contexto de ensino. Segundo Paiva (2008, 

p. 1), “as máquinas dominam as comunicações no mundo moderno. O ambiente linguístico tem 

sido recriado artificialmente e o professor e o livro têm sido forçados a se integrarem a esses 

novos meios de transmissão”.   

A tecnologia faz parte da aprendizagem de línguas em todo o mundo e em todos os 

níveis diferentes. Nós somos tão propensos a encontrá-lo tanto no setor primário quanto na 

educação de adultos. Esta pesquisa tem como objetivo investigar as experiências e as crenças 

de professores e alunos sobre o uso do livro didático e as tecnologias digitais usadas na sala de 

aula de línguas frente à uma educação hibrida. O campo da pesquisa sobre as experiências está 

atrelado às nossas atividades diárias, que, por sua vez, influenciam as nossas crenças e as 

expectativas que temos sobre essas mesmas atividades (MICCOLI, 2010b). Discutir os 

elementos constitutivos das experiências humanas, dessa maneira, pode ser visto como uma 

forma de refletir sobre as abordagens, as interações e o uso da linguagem nas práticas sociais, 

no nosso caso específico, o espaço da sala de aula. Segundo Miccoli (2010a, p. 142), “a 

definição de experiência é complexa por remeter a uma constelação de eventos nela aninhados”. 

Essa complexidade das experiências está ligada aos diversos aspectos que se inter-relacionam 

no processo de formação do indivíduo. Podemos afirmar que as experiências são, em grande 
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parte, uma das principais fontes de todo conhecimento humano, e, por esse motivo, são 

importantes para a investigação científica e, sobretudo, para a pesquisa sobre crenças.  

No que diz respeito às crenças, podemos afirmar que são um conceito bastante antigo e 

fundamental para compreendermos a razão de nossas ações, ou seja, entendermos porque 

professores agem da maneira que agem. O estudo das crenças sobre o ensino-aprendizagem de 

línguas tem sido objeto de investigação da Linguística Aplicada no Brasil e no exterior, desde 

1980. Por ser uma forma de pensamento, construídas a partir de nossas experiências, as crenças 

são instáveis e emergentes, sociais e individuais com um grande valor para a investigação 

científica no campo das ciências humanas (BARCELOS, 2006). Muitos são os termos utilizados 

pelos pesquisadores para indicar a relação da ação com as crenças, por exemplo, imagens, 

concepções, representações, teorias, cultura (BARCELOS, 2004). Por ser uma área com essas 

características investigativas de dispersão semântica, as crenças são consideradas um tema 

paradoxal, complexo e confuso, com uma conotação afetiva e avaliadora.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A metodologia de uma pesquisa está relacionada ao caminho e/ou maneira com que o 

pesquisador busca para se chegar ao pensamento e a prática no contexto real em que o estudo 

está inserido. Nesse sentido, pode-se chegar a uma conclusão que a metodologia atua como 

ponto fundamental no entrelaçamento entre o interior das teorias e como a metodologia faz 

referência a essas teorias. Lênin (apud GIL, 2002) faz uma afirmação sobre as metodologias 

adotadas em uma pesquisa e afirma que “o método é a alma da teoria, distinguindo a forma 

exterior com que muitas vezes é abordado tal tema do sentido generoso e metodologia com a 

articulação entre conteúdos, pensamentos e existência”.  

Com base nas influências sobre a utilização das novas tecnologias digitais e do livro 

didático no processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa no contexto escolar, e 

especificamente com relação às crenças e às experiências de professores e alunos. É de notável 

importância a realização de uma pesquisa interpretativista e descritiva, levando em 

consideração a exploração e interpretação dos relatos dos professores e dos alunos sobre suas 

crenças e experiências, de caráter qualitativo, para que se possa fazer um aprofundamento da 

teoria. De acordo com essa base teórica, surge a necessidade de verificar quais as crenças e às 

experiências dos professores e alunos de língua inglesa sobre a utilização das novas tecnologias 

digitais e do livro didático, e se elas podem contribuir positivamente nesse processo. Minayo 

(2004, p. 21) explana um pouco sobre as pesquisas de caráter qualitativo e afirma que,   

 



 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundos das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis.   

 

Na passagem supracitada, o autor busca mostrar como as pesquisas qualitativas são 

estruturadas. Mostrando que as pesquisas qualitativas estudam as entrelinhas dos discursos, e 

não a quantidade de sujeitos pesquisados, ou seja, busca estudar os significados de cada de cada 

relato, a qualidade, por diversos motivos, como, as razões, crenças, experiências, entre outros.  

Volpato (2013) busca mostrar como as pesquisas qualitativas se diferem das pesquisas 

quantitativas, partindo do pressuposto de suas bases empíricas. Na concepção de Volpato as 

pesquisas quantitativas buscam se preocupar com a quantidade de informações, ou seja, quanto 

maior o número de informações mais credibilidade terá na pesquisa já mencionada. Enquanto 

que, nas pesquisas de cunho qualitativo, seu próprio nome já faz menção ao seu caráter, está 

preocupada com a qualidade dessas informações, ou seja, ela não se preocupa com a quantidade 

e sim com a qualidade, estando assim em oposição a quantidade (VOLPATO, 2013, p. 83). 

Na caracterização do corpus será necessário investigar seis (6) professores e seis (6) 

alunos, dos ensinos fundamental e médio, da rede pública, com intuito de investigar como são 

estabelecidas as crenças e as experiências dos professores e alunos para com a utilização das 

novas tecnologias e do livro didático no contexto educacional, pois surgiu o interesse de se 

explorar as diferentes realidades sobre essa prática frente à educação hibrida.  

A coleta de dados será abordada através de autorrelatos, que são instrumentos em que o 

informante relata suas experiências educacionais de maneira livre, onde os professores irão 

discorrer sobre suas visões e experiências com a utilização das novas tecnologias em sua prática 

pedagógica.  

Na coleta de dados serão investigados seis (6) professores e seis (6) alunos, nas quais 

terão sigilo total na preservação de suas identidades, sendo assim terão suas identidades 

preservadas por pseudônimos, com o intuito de não revelar, em nenhuma hipótese a identidade 

dos professores investigados.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Podemos concluir que, é esperado que a maioria dos depoimentos dos professores e dos 

alunos apresentem aspectos positivos quanto à eficiência do livro didático e das tecnologias 



 

 

digitais em conduzir o ensino de língua inglesa frente à uma educação híbrida, apresentando, 

também, os principais desafios vivenciados ao longo desse novo contexto. Através desses 

relatos, podemos imaginar como os professores têm conquistado o interesse e a motivação dos 

os alunos e como os alunos realizaram todo esse processo. Esse aspecto é muito importante, 

uma vez que compreendemos que a utilização do livro didático e das tecnologias digitais são 

perspectivas importantíssimas para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

Nesse processo de ensino-aprendizagem, os professores precisam despertar o interesse e a 

motivação, haja vista que, os seus alunos, estão cansados do ensino voltado apenas com o livro 

didático. Podemos ressaltar ainda que, os resultados alcançados, nesta investigação, são que os 

professores buscam, de diferentes formas e metodologias, utilizar o livro didático e das 

tecnologias digitais dentro do contexto escolar. Consequentemente, serão observados o devido 

reconhecimento do livro didático e das tecnologias digitais como elementos importantes para o 

desenvolvimento das atividades de sala de aula. Sendo notório os benefícios trazidos pela 

inserção dessa nova prática no processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa dos 

estudantes.  

Quadro 1 – Seções do resumo expandido 

Introdução Materiais e 

métodos 

Resultados e 

discussão  

Conclusão  Referências 

1  2  3  4  5 

X  X  X  Y  Y 

0  x  0  X  0 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Volpato (2010). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A intenção desta pesquisa é adquirir uma visão do uso do livro didático e das tecnologias 

digitais no processo de ensino e aprendizagem dos alunos de Língua Inglesa frente à uma 

educação híbrida. Em nossa opinião, é esperado que grande parte seja alcançado. Nosso escopo 

com esta pesquisa, portanto, é discutir o uso do livro didático em língua estrangeira e a sua 

relação com as tecnologias digitais no espaço da escola pública. Temos a convicção de que as 

tecnologias digitais exercem um fascínio e um poder sobre as pessoas, contudo, precisamos 

descobrir até que ponto esses mecanismos são positivos para o avanço metodológico da 

educação. Acreditamos que as experiências e as crenças dos professores e alunos podem nos 



 

 

dizer muito sobre os limites do uso livro didático e das tecnologias digitais no ambiente de 

ensino e aprendizagem de línguas na educação híbrida.  
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BREVES REFLEXÕES SOBRE O CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL E A 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa discutir, brevemente, “a história do curso de pedagogia no Brasil, e 

atuação dos profissionais pedagogos nos espaços não formais de ensino.” desde a sua criação 

até os dias atuais. Construído a partir revisão e literatura referenciada em Libâneo (2010), 

Aranha (2006), Furlan (2008), Bzerzinski (1996). Esta revisão oportunizou uma visão, mais 

ampla sobre o curso de pedagogia e seus avanços desde a sua criação.  

No decorrer do tempo os conceitos foram se aprimorando e então o pedagogo passou a 

ser um profissional ligado a educação, e a pedagogia chegou até as universidades para a 

formação das pessoas. E nisso o curso de pedagogia foi se aprimorando cada vez mais, até 

chegar aos espaços não formais.  

A pedagogia é ampla, abrange diversas áreas e atua não somente nos espaços escolares, 

mas também em espaços não escolares, possibilitando ao pedagogo desenvolver e atuar nestes 

espaços chamados educação não formal. É notório que existe ainda uma visão errônea sobre o 

curso de pedagogia e sua amplitude, pois em contextos passados da história “na Grécia o 

pedagogo surgiu apenas como um escravo que conduzia a criança até a escola. (ARANHA, 

2006).”  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Esse trabalho trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa, que será fundamentada 

basicamente através de uma revisão sistemática de literatura na área. É uma pesquisa reflexiva 

sobre a atuação do pedagogo nos espaços não formais do ensino, e para o alcance dos objetivos 
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da mesma, foram realizadas leituras referentes ao objeto da temática em questão.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 A pedagogia no Brasil  

 

A história do curso de pedagogia começa na década de 1930, é válido ressaltar a 

importância de como surge o curso de pedagogia no Brasil. Segundo Furlan (2008), o marco 

desse surgimento é a criação dos movimentos dos pioneiros da Escola Nova. Este movimento 

tinha como característica basilar a luta pela educação e pela Universidade no Brasil. O curso de 

pedagogia surge logo após a criação da Faculdade de Filosofia e Letras sendo essas os pilares 

do começo da educação superior no Brasil. Muitas perguntas foram sendo colocadas no 

contexto da pedagogia no Brasil durante todos esses anos de sua existência.  

 

Recentemente tem-se perguntado para que formar o pedagogo, para qual 

função ele é preparado? Qual sua identidade? Longe da pretensão de 

responder a tais questões, o que se pretende é ampliar a compreensão da 

história do curso permeada de conflitos e de lutas e recheada de decretos e 

leis, mudanças, avanços e retrocessos, e principalmente de crises, e levando-

nos em alguns momentos, a duvidar de sua necessidade. (FURLAN, 2008, p. 

3863).  

 

Nesse sentido, pode-se perceber que curso de pedagogia no Brasil vem passando por 

muitas análises, desde a década de 1930 com sua criação, até os dias atuais com os novos 

contextos, tanto da educação como do próprio curso e sua identidade. As questões de adaptação 

do curso, segundo Furlan (2008), é que vem sendo realizadas muitas vezes para adaptar-se ao 

mercado de trabalho. Atualmente o trabalho pedagógico é concretizado em duas vertentes, 

trabalho docente e não docente, dentro da sala de aula e fora da sala de aula. E isso representa 

um grande avanço na sua normatização.  

 

3.2 Espaços não formais de educação  

 

O curso de pedagogia tomou uma considerável proporção na sociedade, não somente 

nos espaços escolares, mas em espaços não formais. De acordo com o magistério e o parecer 

currículo do curso de pedagogia, preza-se pela formação do professor para as séries iniciais de 

ensino. Assim os licenciados em pedagogia têm toda sua formação “voltada e concedida 



 

 

primeiramente a educação infantil e as séries iniciais. (BRZEZINSKI, 1996)” Vale ressaltar 

que o curso de Pedagogia também forma o Pedagogo stricto sensu, forma profissionais 

qualificados para atuar em vários campos educativos e que esses profissionais possam atender 

as demandas socioeducativas de tipo formal e não formal e informal, abertos a novas realidades, 

novos atores sociais e novas tecnologias. (LIBÂNEO, 2010). Pode-se destacar também, 

segundo Libâneo (2010), uma caracterização do profissional pedagogo stricto sensu, que é 

necessária para distingue-se do Profissional docente, já que todo professor poderia considerar-

se pedagogos latu sensu.  

 

[...] Por isso mesmo, importa formalizar uma distinção entre trabalho 

pedagógico (atuação profissional em um amplo leque de práticas educativas) 

e trabalho docente (forma peculiar que o trabalho pedagógico assume na sala 

de aula), separando, portanto, curso de Pedagogia (de estudos pedagógicos) e 

cursos de licenciatura (para formar professores do ensino fundamental e 

médio). Caberia, também, entender que todo trabalho docente é trabalho 

pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente. [...]. 

(LIBÂNEO, 2010, p. 39).  

 

Com isso pode-se considerar que o curso de pedagogia passou por inúmeras 

transformações desde sua criação, até os dias atuais com as mudanças e adaptações feitas, 

abrindo assim, esse leque amplo de atuação do pedagogo e do trabalho pedagógico nos diversos 

ambientes entre eles podemos destacar espaços hospitalar, empresas privadas, no trânsito e 

outros diversos espaços aqui não citados, sejam eles espaços formais ou não formais de ensino.  

 

4 CONCLUSÃO   

 

O referente trabalho visou discutir e refletir, como a formação do pedagogo vem se 

desenvolvendo na sociedade, os lugares onde o pedagogo pode atuar, como se deu o processo 

de amplitude do curso de pedagogia, tendo em vista que teve uma grande contribuição do meio 

capitalista para que assim o curso de pedagogia também fosse adaptando-se ao mercado de 

trabalho.  

Pode considerar também, que o trabalho pedagógico é do meio educacional sendo assim, 

qualquer profissional pedagogo está ligado a educação, mas podendo desenvolver o trabalho 

em diversas áreas, vale ressaltar e como já citado, existe um grande desafio na 

contemporaneidade sobre conhecimento do profissional pedagogo, por muitos é considerado 

um corpo estranho dentro dos espaços não formais ensino. 

Contudo pode-se concluir que este trabalho e os demais que são desenvolvidos acerca 



 

 

deste tema, contribui para um melhor entendimento social da real importância do curso de 

pedagogia e do trabalho pedagógico nos diversos âmbitos sociais.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da segunda metade do século XIX, tautócrono às reflexões em torno do 

fenômeno das crises que afetaram a economia global desde a Revolução mundial, o estudo 

sobre a teoria dos ciclos econômicos ganhou força e importância. Os ciclos econômicos (CES) 

podem então ser definidos como uma flutuação periódica e alternada de expansão e contração 

de toda atividade econômica de um país ou de um conjunto de países. Um ciclo típico teria um 

período de expansão econômica, seguido posteriormente por uma recessão, de um período de 

depressão e um novo movimento ascendente ou de recuperação econômica, assim, para a 

economia avançar e crescer, estes ciclos seriam consequências necessárias, pois a economia 

não avança uniformemente como cresce uma árvore afirma Schumpeter5. Cada período de 

duração de um ciclo é determinado por um termo econômico, o ciclo Juglar, Ciclos de 

Kondratieff e o ciclo Kitchin.  

O trabalho divide-se em quatro partes, primeiro a introdução que aborda 

superficialmente a temática na qual será discutida, posteriormente virá a metodologia do 

trabalho, seguido da periodicidade dos ciclos onde será abordado com mais profundidade o 

tema na análise de alguns autores influentes na área, finalizando nas considerações finais.  

 

2 METODOLOGIA  

 

Tendo como base a periodicidade em que ocorre os ciclos, este trabalho por meio de 

uma revisão bibliográfica composta pelos principais autores e economistas da área, busca tecer 

uma apresentação sobre os estudos relacionados às durações dos ciclos econômicos, de curto e 
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longo prazo. Dito isto, a pesquisa será baseada em estudos de autores, como por exemplo, 

Kondratieff – que dá nome a um dos períodos dos ciclos -, Joseph A. Schumpeter, Joseph 

Kitchin, entre outros pensadores. Entretanto, é importante salientar que o corpus de autores 

tende a aumentar mediante a evolução da leitura a ser desenvolvida.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O termo “ciclo” (econômico) se apresenta em uma ordem pré-estabelecida, ou seja, não 

significa dizer que este seja equilibrado e que exista a mesma duração para cada período. Dentro 

de todo esse processo existem as variáveis, onde são usadas para definir um ciclo econômico 

ao fazerem um co-movimento, que demonstram certos padrões regulares com previsibilidade 

ao longo do ciclo. Este co-movimento é corriqueiro e persistente, pois é capaz de resistir ao 

choque inicial. Constatando-se assim, a imprevisibilidade e a regularidade dos movimentos dos 

Ciclos econômicos. (SANDRONI, 1999). 

Vários indicadores econômicos - como é o caso do Produto Interno Bruto (PIB) - 

acompanham o movimento dos Ciclos econômicos, com seus valores flutuando de forma ampla 

e forte em torno de uma linha de tendência de crescimento de longo prazo existente dentro do 

ciclo. Essas flutuações foram definidas por Schumpeter (1939) em quatro fases, sendo elas:  

boom ou pico (peak), recessão, depressão ou vale (through) e recuperação (como é mostrado 

na figura 1) (SHUMPETER, 1939; LOPES & VASCONCELLOS, 2013). 

 

Figura 1 - Ciclo Econômico 

 
Fonte: Adaptado do Financial Planning Body of Knowledge (2014). 

 

Análise de funcionamento dos Ciclos econômicos, segundo Amorim (2018) se dá a 

partir de um olhar profundo aos constantes acontecimentos que afetam de forma direta ou 

indireta a economia, dividindo o Ciclo Econômico em duas fases que alternam. A de expansão, 



 

 

de caráter mais longo, quando a economia cresce até alcançar um novo boom. Nessa fase, são 

produzidos desequilíbrios macroeconômicos que, para sua correção, requer ações que fazem 

com que a economia pare de crescer, consequentemente, iniciando-se à fase seguinte, a de 

contração. Esta, terá duração até que estes desequilíbrios alcancem uma redução suficiente para 

que seja retomado o crescimento da economia. (AMORIM, 2018). 

Em sequência a essa primeira fase, surge um novo ciclo econômico com a expansão. A 

mesma se divide em subfases, sendo elas: a 1ª dura até que o boom anterior seja atingido 

novamente, sendo o período de recuperação; a 2º vai até um novo boom, denominado de 

prosperidade, quando é alcançado pela sociedade níveis de produção e renda jamais alcançados 

antes. (AMORIM, 2018). 

Segundo Galbraith (1989) a esquemática clássica não compreendia propriamente a 

existência de depressões, como base para argumentação temos a Lei de Say, que explicita a 

diminuição de absorção da oferta apenas como diminuição da demanda. A clara exposição de 

que os debates em torno da problemática estavam em seu estágio inicial. Evidenciado por Lima 

(2011), as duas vertentes disseminadas no campo de delimitação de ciclos econômicos tratam 

de maneiras distintas a expressar a origem e os postulados. (GALBRAITH, 1989; LIMA, 2011). 

Autores como Samuelson (1939) e Kaldor (1940) sustentam a versão 

acelerador/multiplicador onde questões monetárias são guiadas diante de expectativas e 

realização do consumo, em outras palavras, o consumo atua na multiplicação de riqueza e as 

expectativas em sua aceleração de investimento no setor, fundamentando que tal investimento 

desprende-se apenas do tipo de atividade de capitais vigentes, mas exerce orientação da taxa de 

variação de nível de atividade. A outra origem do pensamento econômico se faz do 

entendimento no qual define identidades de propagação, havendo particularidades em ciclos 

econômicos que definem sua trajetória como apontou Carvalho (1988), e a relação dada por 

momentos críticos provindos de atividades exógenas como reconhecido por Friedman & 

Schwartz (1963). Logo, se faz certo compreender a interpretação da conformidade às quais 

esses momentos críticos seguem, posteriormente um estudo à parte, de cunho científico, a fim 

de identificar as irregularidades e excepcionalidades geratrizes dos ciclos. (SAMUELSON, 

1939; KALDOR, 1940; CARVALHO, 1988; FRIEDMAN & SCHWARTZ 1963).  

A periodicidade dos ciclos estudada por Schumpeter (1935) aloca uma tipificação dos 

ciclos tendo por fito distinguir o comportamento territorial. Nikolai Kondratieff explica que a 

observação do avanço tecnológico proveniente de tecnologias como o vapor e eletricidade 

intensifica a extensão do ciclo econômico - podendo se prolongar de 40 a 60 anos - o qual foram 

responsáveis por influenciar. Ao refletir sobre a variação na inflação, desemprego e 



 

 

investimento, Clément Juglar estabelece que ciclos menores, entretanto definidos como “longo 

prazo” (6-11 anos) foram responsáveis por traçar o caminho inglês em meados do século XIX.  

Por fim, o ciclo de Kitchin em sua percepção mais analítica à produção conta com a variação 

na taxa de juros do capital adquirido, custos de dispêndio e demanda pelo artigo produzido.  

Contextualizando e caracterizando sua tese numa periodicidade de em média 40 meses. 

(SCHUMPETER, 1935).  

 

4 CONCLUSÃO   

 

Diante do tema e aporte teórico utilizado, podemos tecer algumas considerações perante 

a delimitação dos ciclos econômicos e análise de determinado período, caracterizam a distinção 

do comportamento territorial como afirma Schumpeter (1935), salientando a relevância para os  

estudos macroeconômicos – principalmente -, e que, perante sua evolução, ponderações sobre  

novas denominações e recortes de novos períodos concebidos, como os vistos no caso de  

Kitchin com ciclos de 40 meses, e Juglar com duração de análise de 6 a 11 anos. Entende-se 

que a temática estudada necessita de um olhar mais cuidadoso, enfatizando a relação que há 

entre os ciclos econômicos e o desenvolvimento de uma economia, abrindo espaço para futuros 

questionamentos científicos com fito de enriquecer o debate econômico.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, estudo dos ciclos econômicos começou a apresentar novas análises 

que permitiram uma modificação em sua teoria. Dessa forma, as novas teorias clássicas, ao 

contrário do tradicional modelo clássico, no qual uma política fiscal expansionista ao aumentar 

a taxa de juros levaria à eliminação dos gastos privados, no novo modelo clássico o aumento 

da oferta de mão-de-obra tem consequentemente um impacto sobre o produto. Portanto, o 

presente trabalho tem por objetivo mostrar como se dá o funcionamento dos ciclos econômicos 

enfatizando a nova teoria clássica, bem como os ciclos reais de negócios. Essas novas teorias 

que foram desenvolvidas para explicar os ciclos econômicos são oriundas do modelo 

neoclássico. Os ciclos de negócios são explicados por teorias advindas desse referencial 

clássico, neste ciclo, os choques tecnológicos são os principais transtornos em que a economia 

está sujeita, uma vez que estes aumentam a produtividade do trabalho, gerando dessa forma, 

um aumento na demanda de mão-de-obra. Assim, os ciclos econômicos podem ser definidos 

como flutuações periódicas e possibilidade de expansão de toda atividade econômica de um 

país ou de vários países.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O presente trabalho foi iniciado através da disciplina de Teoria Macroeconômica III, 

para que possa ser estudado de forma mais aprofundada, os chamados ciclos econômicos. Dessa 

forma, buscamos fazer a análise da nova teoria surgida nos ciclos econômicos, oriundas do 

modelo clássico. A metodologia utilizada no trabalho foi de cunho bibliográfico, onde 
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procuramos entender de forma mais detalhada o assunto discutido por meio tanto de artigos, 

como de livros.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As principais explicações para os adeptos da teoria de concorrência perfeita, no qual 

acreditam que os mercados sempre se ajustam, é baseada na existência de erros nas 

informações, fazendo com que os agentes econômicos se iludam acerca dos valores reais das 

variáveis na tomada de decisões. As novas teorias, portanto, que explicam os ciclos econômicos 

são oriundas do modelo neoclássico. Já a origem das flutuações econômicas, as quais são 

advindas de informações incompletas, são provenientes do discurso de Friedman (1968).  

Friedman em suas teorias, apontou que a política monetária expansionista ocasionava impactos 

sobre a produção e o emprego, já que os agentes econômicos aguardavam a estabilização para 

então fixar os preços e salários, apoiados nessa expectativa. Para tanto, pode-se dizer que as 

expectativas dos agentes econômicos geram consequências na economia, e é a partir dessas 

expectativas que serão tomadas as decisões. A expansão monetária gera um deslocamento na 

demanda para a direita, provocando consequentemente um aumento no nível geral de preços, 

este aumento acaba por fornecer erros de interpretação por parte dos agentes econômicos, uma 

vez que estes consideram esse aumento como sendo nos preços relativos e não no nível geral 

de preços, provocando dessa forma, um aumento na oferta. Já com relação aos trabalhadores, o 

aumento dos salários nominais é interpretado por eles como um aumento dos salários reais, 

induzindo-os a ofertar uma maior quantidade de trabalho. Portanto, ao se examinar que os 

agentes econômicos agem conforme às expectativas racionais, um dado aumento da demanda 

resultará em um aumento também na oferta, entretanto isso causará flutuações econômicas, uma 

vez que o nível de preços efetivo se divergirá com o nível esperado. (LOPES & 

VASCONCELLOS, 2008, p. 324-329). 

Desta maneira, considera-se que os agentes econômicos agem conforme as suas 

expectativas racionais, no qual um choque de demanda ocasionará um aumento da quantidade 

ofertada. As expectativas racionais, por sua vez, são uma linha de pesquisa oriunda das novas 

teorias clássicas, no qual os modelos desenvolvidos são os de ciclos econômicos reais, onde 

estes são explicados a partir de choques nos mercados competitivos, em que os salários e os 

preços são flexíveis. Sendo assim, de acordo com Paulo Sandroni (1999, p. 320) as expectativas 

racionais podem ser definidas como:  

 



 

 

Conceito da corrente monetarista que interpreta a ação dos agentes 

econômicos com racional, no sentido de que tais agentes formam suas 

expectativas (e agem de acordo com elas) sobre o desenvolvimento futuro da 

economia não apenas examinando o passado, mas também o presente, ao levar 

em consideração todas as ações governamentais e do mundo dos negócios 

(nacionais e internacionais) que possam influir, por exemplo, sobre a taxa de 

inflação.  

 

Dessa forma, pode-se dizer que os agentes através das expectativas racionais, tomam 

suas decisões futuras baseadas tanto no passado, como também no presente, além de atentar-se 

às ações governamentais e o ocorrido no mundo dos negócios.  

Para que se compreender o que são ciclos econômicos, é importante antes fazer uma 

breve explicação. Os ciclos econômicos são mudanças que ocorrem dentro da economia de um 

país, sendo essas mudanças positivas ou negativas, sendo isso, algo natural dentro da economia.  

Para entender os ciclos econômicos sempre há um estudo de mercado, buscando analisar os 

fatores de crise ou de algum boom. Dessa forma, quatro fases marcam o ciclo econômico:  

expansão, boom, contração e recessão. A expansão está caracterizada pelo levantamento da 

economia de um país após sofrer um período de recessão, durante essa etapa as taxas de juros 

estão baixas e dessa forma o consumo aumenta. O boom por sua vez, é a fase que a economia 

está em seu auge após a expansão, ou seja, é o ponto máximo onde está ocorrendo uma grande 

produção e consumo. A contração vem logo após o boom, pois a economia não fica em alta 

para sempre, dessa forma, o ritmo produtivo e de consumo vai diminuindo, gerando aumento 

na taxa de desemprego. Após vivenciar as três fases, a economia chega novamente a recessão, 

onde a economia vai sofrendo um declínio na produção e consumo, as consequências da 

recessão são o aumento na taxa de juros e desemprego, podendo-se levar a uma crise 

econômica. (JAÍNE JEHNIFFER, 2021). 

Em relação às flutuações econômicas podem ser destacadas as contribuições 

apresentadas por Edward Prescott (1996), no qual ele apontou que as flutuações econômicas 

poderiam ser vistas sobre a ótica dos choques tecnológicos, cujo salários e os preços seriam 

flexíveis nos mercados competitivos. Portanto, os surgimentos de novos choques tecnológicos  

geram um aumento na produtividade, elevando dessa forma, o produto, ou seja, o aumento da 

produtividade provoca um aumento no salário e este torna-se um mecanismo de atração para o 

trabalhador, levando estes a trabalhar mais. Dessa maneira, elevações na produtividade 

provocam aumentos no produto e no emprego, e isso pode ser visto na realidade. Por outro lado, 

as flutuações na demanda afetam o nível de preços e não atingem a quantidade produzida. 

(BLANCHARD, 2017, p. 560-561; LOPES & VASCONCELLOS, 2008, p. 324-329)  



 

 

No que se refere a oferta de mão de obra, deve-se levar em consideração a chamada substituição 

intertemporal na oferta de mão-de-obra, ou seja, o trabalhador poderá decidir o momento mais 

favorável para ofertar o seu trabalho. Uma variável crucial para essa escolha é o salário real, 

isto é, quando há um aumento desse salário real os trabalhadores poderão escolher trabalhar 

mais hoje e menos no futuro, do mesmo modo que poderá ocorrer o inverso. Para tanto, como 

é o salário real quem desloca a oferta de mão de obra, ou seja, sempre que houver um aumento 

no salário, haverá um aumento na quantidade ofertada, da mesma forma que se o salário real se 

reduzir, a quantidade ofertada de trabalho também cairá. Já com a adoção da substituição 

intertemporal na oferta de trabalho, será, portanto, a própria taxa de juros quem afetará a 

quantidade ofertada. (LOPES & VASCONCELLOS, 2008, p. 324-329). Além disso, o choque 

tecnológico aumenta a produtividade marginal do capital, gerando um aumento no 

investimento, o que consequentemente expandirá o estoque de capital da economia. Já as 

expansões econômicas causadas por inovações tecnológicas, ocorrem quando as empresas ao 

inovarem acabam ampliando seus gastos para se adequarem à nova tecnologia, fomentando 

assim a economia. Com base na teoria dos ciclos reais, existem também os choques 

tecnológicos negativos que geram uma redução na produtividade dos fatores, diminuindo o 

produto potencial. Um exemplo desses choques negativos seriam problemas climáticos, pois a 

ocorrência deste gera um impacto negativo à produção. Através destes choques negativos, pode 

se explicar tanto o crescimento da economia, quanto a contração desta. (LOPES & 

VASCONCELLOS, 2008, p. 324-329). 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Conforme o que foi apresentado no texto, pôde-se observar que o surgimento da nova 

teoria clássica dos ciclos econômicos, gerou um incremento na discussão acerca das flutuações 

econômicas, pois é a falta de informações completas que acabam gerando estas flutuações. Os 

agentes econômicos, portanto, agem conforme as suas expectativas racionais, no qual, um 

aumento de demanda ocasionará um aumento da quantidade ofertada, mas pela falta de 

informações o nível de preços efetivo se divergirá com o nível esperado, causando as flutuações 

econômicas. Edward Prescott foi um importante contribuinte para a análise das flutuações, no 

qual ele apontou que estas flutuações poderiam ser vistas sobre a ótica dos choques 

tecnológicos. Os choques tecnológicos geram elevações na produtividade, e estas elevações, 

provocam aumentos no produto e no emprego, como de fato acontece. Entretanto, baseada na 

teoria dos ciclos reais, existem também os choques tecnológicos negativos, os quais, geram 



 

 

uma redução na produtividade dos fatores, diminuindo o produto potencial. Portanto, é por meio 

destes choques negativos que se pode explicar tanto o crescimento da economia, quanto a 

contração desta. De acordo com a abordagem realizada podemos concluir que os agentes 

econômicos reagem de acordo com as suas expectativas racionais, entretanto, estas acabam por 

gerar variações na economia, em virtude da absorção de informações incompletas. Estas 

variações econômicas podem ser chamadas de ciclo reais de negócios, dessa forma, quando há 

um crescimento acelerado no PIB, os negócios variam positivamente, por outro lado, quando 

há uma queda do PIB, os negócios acabam apresentando problemas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade, devido à sua crescente complexidade, vive de contínuas mudanças 

estruturais representadas por ciclos econômicos. A economia de países capitalistas está baseada 

na produção de bens e serviços, apresentando sempre cenários de expansão e contração. Dessa 

forma, caracteriza-se um ciclo econômico pelas flutuações que ocorrem na economia em curto 

prazo, envolvendo uma alternância de períodos de recuperação e prosperidade, com períodos 

de relativa estagnação ou recessão. O termo recessão refere-se ao período de declínio de certa 

atividade econômica, o qual pode ser superado em um breve período ou se estender de forma 

prolongada. 

Entende-se, portanto, que a teoria dos ciclos econômicos está preocupada com o fato de 

porque as economias não crescem de modo suave, mas sim apresentam flutuações recorrentes. 

A partir do século XIX, estudos sobre a teoria dos ciclos econômicos foram realizados, 

analisando também o fenômeno das crises que afetaram a economia mundial desde a Revolução 

Industrial. De acordo com o Sandroni (1999), uma crise econômica se caracteriza como um 

desequilíbrio entre produção e consumo, sendo motivada na economia capitalista pela 

superprodução. 

O estudo dos ciclos econômicos se torna indispensável para se entender o 

desenvolvimento da sociedade, analisando os grandes momentos de expansão e retração 

econômica no processo capitalista. Entender e preverá oscilação das economias de mercado é 

um dos principais desafios da pesquisa macroeconômica e da proposição de políticas de 

estabilização nas economias avançadas. 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é pontuar as teorias dos ciclos econômicos, 

tanto antigas quanto recentes, apresentando as fases dos ciclos e evidenciando o motivo de sua 

existência.  
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2 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho fez-se necessário o estudo de publicações 

recentes sobre os ciclos econômicos e a situação da economia brasileira e mundial, assim como 

as teorias mais antigas que embasam o estudo do desenvolvimento econômico, embasado em 

pesquisas bibliográficas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A sociedade como um todo, é afetada pelos ciclos econômicos e suas consequências, 

sendo que em períodos recessivos, por exemplo, a economia nacional e até a internacional 

sofrem com desequilíbrios que podem se multiplicar, agravando a situação. Um ciclo 

econômico apresenta como característica principal uma mudança padronizada numa economia 

capitalista, gerando movimentos regulares que podem ser observados e tratados empiricamente. 

No caso das crises está representado o rompimento da estrutura do ciclo em vigor, nesse caso 

então o sistema capitalista se mostra incapaz de dirigir a produção e assegurar o consumo, dessa 

maneira ocorre ao mesmo tempo, superprodução quanto subconsumo. 

Já nas economias avançadas, o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) varia 

de modo recorrente e sem regularidade, mas apresentando pequena amplitude. Observa-se, 

ainda, que os componentes dos gastos privados são pró-cíclicos, enquanto o gasto médio do 

governo é acíclico. Algumas variáveis sistematicamente se antecipam às flutuações durante o 

ciclo, como estoques, utilização da capacidade instalada, preços das ações, saldos monetários 

reais, enquanto outras reagem de modo defasado, como a inflação e a taxa de desemprego. Há 

ainda outras que coincidem com o ciclo, como a taxa de juros. Observa-se, então que o 

investimento especialmente em estoques é mais volátil e o consumo menos volátil do que o PIB 

(BRUE, 2005). 

Um ciclo econômico é formado por quatro estágios principais:  

- Expansão: Período quando a economia do país apresenta crescente disponibilidade de 

mercadorias/serviços, com taxas de juros baixas, o que posteriormente pode estimular pressões 

inflacionárias; 

- Boom: Este é o pico do ciclo, fase da qual a produção de bens e serviços alcança o seu ponto 

máximo, onde ocorrem então desequilíbrios econômicos, como o aumento da inflação e a 

conseqüente necessidade de elevação da taxa de juros; 



 

 

- Contração: Nessa etapa ocorre uma diminuição da atividade econômica e a taxa de 

desemprego se eleva de forma crescente; 

- Recessão: Ocorre quando se atinge o ponto mais forte da crise macroeconômica, com alto 

desemprego, sobras relevantes de capacidade instalada e altas taxas de juros; 

Os ciclos normalmente seguem sua dinâmica exatamente nessa ordem, porém, os 

períodos de duração de cada fase são completamente desconhecidos e imprevisíveis 

(SCHUMPETER, 1939). 

Há algumas abordagens fundamentais sobre a natureza dos ciclos econômicos. Uma 

delas trabalha com o conceito de que os ciclos são oscilações inerentes a uma economia 

capitalista, apresentando fenômenos que seguem uma determinada ordem, em que as crises não 

podem ser consideradas de forma ocasional. Nesse caso se espera que, passada a fase de crise, 

cada ciclo se renove. Os modelos teóricos que representam essa visão são aqueles conhecidos 

como aceleradores ou multiplicadores. 

Na abordagem keynesiana, a produção dá-se para atender ao consumo, ao investimento 

e às variações de estoques e o investimento depende das expectativas. Já na abordagem 

multiplicadora keynesiana, o investimento é determinado conforme a variação da produção 

ocorrida no período anterior. Se em dado momento amplia-se o investimento autônomo, tem-

se um crescimento do produto em relação ao nível anterior, o que leva a crescimentos adicionais 

do investimento, com impactos que diminuem de acordo com diminuição da variação da renda 

(KEYNES, 1998). 

Outra abordagem sobre a natureza dos ciclos econômicos diz respeito aos modelos de 

propagação, onde cada ciclo é visto como único, se iniciando quando um estado de repouso na 

economia sofre perturbações exteriores, sendo sua absorção determinante para a caracterização 

do fenômeno cíclico. A versão mais influente da teoria dos ciclos por propagação deve-se a 

Schumpeter (1939), que indicou que a perturbação exógena é dada por uma inovação a qual 

envolve expectativa incerta, então busca-se um novo equilíbrio, ou adaptação a uma situação 

que perturbou o sistema de maneira rápida e considerável (FERREIRA, 2009). 

As novas teorias que se tem desenvolvido para explicar os ciclos partem das hipóteses 

do modelo neoclássico, incorporando um elemento de percepção equivocada por parte dos 

agentes, impondo que o impacto imediato de uma política monetária expansionista se dá sobre 

a produção e o emprego. Uma série de pesquisas recentes tem buscado fundamentar em termos 

microeconômicos a existência de ciclos a partir de um referencial denominado novo 

keynesiano, que incorpora imperfeições de mercado e rigidez de preços, determinando que 

oscilações da demanda afetem principalmente o produto e o emprego (LOPES, 1999). 



 

 

4 CONCLUSÃO 

 

As teorias que explicam as causas das oscilações na economia se dividem em dois 

opostos, onde uma considera as flutuações cíclicas como características do modo de produção 

das economias de mercado, e outra consideram as flutuações como desvios do produto em 

relação à sua tendência de longo prazo, refletida pelos choques externos de demanda e de oferta, 

mas em ambas diversas variáveis estão diretamente responsabilizadas pelos ciclos econômicos, 

como distúrbios de todos os tipos, monetários ou reais. 

Entende-se, portanto, que o ciclo econômico sempre foi um fato existente na história da 

economia mundial e o seu entendimento é de extrema importância para analisar e determinar 

as mudanças que ocorrem na economia do país e até mesmo na economia global. 
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CRENÇAS SOBRE A REPRESENTATIVIDADE IMAGÉTICA DO NEGRO NO 

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vivemos o ápice da comunicação rápida, da profusão de imagens, das 

linguagens sintéticas, das novas formas de organização, das mensagens multimodais e da 

exigência de domínio das variadas linguagens. Com isso, o indivíduo deve estar apto a interagir 

com diversas formas de linguagens e, não apenas como condição de comunicabilidade, mas 

como condição de apropriação do conhecimento e, consequentemente, de desenvolvimento 

cognitivo.  

Visando uma formação abrangente do ensino de Língua Inglesa (doravante LI), 

atribuímos a esta disciplina e a outras, como Português ou Espanhol, o desenvolvimento de 

estudos sobre as diversas práticas da língua(gem), a saber: leitura, escuta, produção de texto 

(oral e escrito). Para isso, é preciso analisarmos a língua(gem) como instrumento que busca 

estabelecer relacionamentos sociais, ordenar dados e informações, compreender as linguagens 

não verbais, avaliar o dito e o escrito, organizar e registrar conhecimentos adquiridos, etc. 

(BAKHTIN, 2007).  

Sendo a língua um instrumento da língua(gem) enquanto fenômeno de natureza social 

(LYONS, 1982), considera-se também que a prática de ensino da língua deve contribuir para o 

enriquecimento cultural do aluno, portanto precisamos pensar no ensino de modo que possa 

contemplar a diversidade étnica-racial, sexual e ideológica. 

Para que o ensino da LI não seja excludente, é preciso que sua abordagem seja focada 

nos diversos gêneros do discurso presentes nos materiais didáticos. Na perspectiva de Bakhtin 

(1997), compreendemos gênero do discurso, sejam eles orais ou escritos, como formas 

padronizadas de enunciados que se manifestam pela língua. Por sua vez, no que diz respeito ao 

material didático, Tomlinson (1998) os define como instrumentos pedagógicos que podem 

facilitar a aprendizagem da língua.  Sendo assim, percebemos que o livro didático (doravante 

LD), objeto de estudo desta pesquisa, caracteriza-se como o material didático mais usado no 

ensino de LI nas escolas públicas.  
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Dentre as diversas temáticas que possibilitam o desenvolvimento do letramento crítico 

visual, a que escolhemos para ser objeto de estudo desse trabalho é a questão de raça nas 

imagens dos livros didáticos de Língua Inglesa da coleção Alive High do Ensino Médio, dos 

autores Vera Menezes, Junia Braga, Ronaldo Gomes, Marisa Carneiro, Marcos Racilan e 

Magda Velloso, 2º Edição 2016, Editora: SM. Para tanto concordamos com Hall (2006) na 

compreensão de raça como social e historicamente construída. A razão da escolha do livro em 

questão é por fazer parte das coleções de Língua Inglesa aprovadas pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) de 2018 que foram distribuídas para o Ensino Médio das escolas 

públicas em 2019. No percurso deste trabalho, analisaremos a existência de políticas de 

igualdade racial nos discursos vinculados nos textos visuais do livro didático de LI com o 

propósito de expor a promoção de estereótipos e preconceitos sociorraciais. Sendo assim, é 

possível analisar e incentivar a produção de livros didáticos que obedeçam a legislação vigente 

sobre a valorização e promoção da História e Cultura Afro-Brasileira, possibilitando diminuir 

as desigualdades sociais.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Utilizamos os procedimentos metodológicos específicos dos estudos da linguagem, que 

conferem privilégio à leitura e análise dos textos, bem como análise do corpus contemplado 

nesta pesquisa, considerando também os estudos modernos acerca do ensino de Língua Inglesa 

e Base Nacional Comum Curricular, Teoria dos Multiletramentos e Multimodalidade.  

Como suporte metodológico, faz-se necessário utilizarmos o método quantitativo, para 

verificar a presença de textos cuja temática seja contemplada pela Lei 10.639/2003, sendo 

essencial, em seguida, fazermos a utilização do método qualitativo para nos auxiliar nas análises 

dos textos quantificados na primeira etapa.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Ainda vivemos uma sociedade que adota padrões de legitimidade e modelos que os 

membros devem seguir ou ser, fazendo imperar de algum modo alguns estereótipos negativos 

que se estendem até aos materiais didáticos. Sendo assim, o LD, objeto de estudo desta 

pesquisa, é o material didático mais acessível aos professores LI, que muitas vezes determina 

como o ensino deve ser. 



 

 

Nessa perspectiva, o livro de LI por ser bastante comum entre os professores da rede 

pública, porquanto requer muita atenção no momento de avaliação e escolha do LD mais 

adequado. Almeida Filho (1994) defende a ideia que o LD deve ser escolhido com cautela, 

reflexão e estudo. A análise de coleções didáticas de línguas estrangeiras indicadas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) se tornou foco de muitos estudiosos a partir de 

2010, quando o PNLD passou a distribuir livros para aprendizagem de inglês a alunos do Ensino 

Médio. As análises do LD são de extrema relevância, pois nos permitem verificar as adequações 

aos documentos oficiais e reforçar a necessidade de considerar as questões de raça no currículo, 

por exemplo. As atividades, textos escritos e visuais do LD devem contribuir para formação 

crítica e libertadora do aluno, para que esse seja agente transformador da sua realidade e das 

injustiças sociais.  

Por esse viés referente à influência do autor, o LD de língua estrangeira tem o poder de 

privilegiar e legitimar identidades de raça, nesse caso a branquidade, enquanto criminaliza e 

ilegitima outros grupos, no caso, a negritude como mencionado por Pennycook (2001). A 

invisibilidade e estereotipação da negritude nos livros didáticos de LI ainda é recorrente, mesmo 

com diretrizes que falam explicitamente sobre a elaboração dos materiais didáticos das escolas 

públicas conforme encontramos nos estudos de Ferreira (2014). Nesse contexto, podemos falar 

de Silva (2011) que aponta os estereótipos e preconceitos em relação ao negro no LD. Para 

autora a ideologia do embranquecimento é intrínseca às instituições e ao Estado, que de várias 

formas se difunde através dos materiais didáticos mostrando uma imagem estereotipada 

negativa do negro e uma imagem estereotipada positiva do branco, sendo assim, fazendo com 

que o branco seja tido como bom, perfeito e modelo, por outro lado, fazendo com que o negro 

fuja de si próprio, dos valores e de seus semelhantes. Assim, a raça negra é apagada em grande 

medida das páginas do livro, divergindo da realidade da vida social brasileira, já que o IBGE 

divulgou em 2019 que 56,1% da população do Brasil se declara negra. 

Portanto, é possível a partir das reflexões feitas enfatizar que o LD seja submetido a um 

processo de avaliação crítica para apontar divergências com os princípios de uma educação 

libertadora e inclusiva. As discussões apresentadas sobre as identidades de raça em livros 

didáticos no campo de LI abordam a necessidade do engajamento do professor e do aluno no 

desenvolvimento de uma postura crítica frente aos discursos presentes nos textos visuais.  

 

 

 

 



 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Como vimos, este trabalho deu ênfase aos textos visuais do LD de LI, pois sabemos que 

as imagens são extremamente importantes nas atividades dos livros didáticos e na comunicação 

humana. Além disso, como ponderam Kress e van Leeuwen na proposta da Gramática do 

Design Visual (GDV), as imagens não são veículos neutros desprovidos de seu contexto social, 

político e cultural, mas enquanto códigos são dotados de significados. Dessa maneira, um texto 

visual pode expressar a realidade cultural e histórica de uma sociedade, possibilitando promover 

discursos estereotipados em desfavor das pessoas negras. Nesse sentido, a GDV permite 

analisar imagens nos aspectos estrutural e composicional, e assim discutir questões raciais 

pertinentes à educação das relações étnico-raciais.  

Dessa forma, as imagens do LD podem ratificar preconceitos e estereótipos que são 

comumente encontrados nos discursos do dia a dia das pessoas. Sobre isso, Santos (2013) 

afirma que os discursos se materializam nos textos e carregam significados dentro de um 

contexto social. Sendo assim, o aprendizado da LI também deve provocar raciocínio crítico 

quanto às estruturas sociais estabelecidas e possibilitar o aluno repensar os seus valores e 

conhecimentos, pois a língua está vinculada ao contexto social e essa é capaz de promover e 

modificar os discursos sociais que constroem a representação do negro. 
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DO ALUNO AO PROFESSOR – MEMÓRIAS DA FORMAÇÃO 

 

Amon Abrantes de Lima1 

Maria Vanessa Fernandes2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a trajetória educacional da professora 

aposentada da Rede Básica da Educação Pública Fátima Oliveira (F.O)3, atualmente 

aposentada, discente e docente entre as décadas 70 e 2000. Neste processo buscamos identificar 

e evidenciar quais as marcas e influencias que se destacaram na sua jornada formativa enquanto 

discente e docente para a construção da sua identidade. A análise está pautada numa abordagem 

qualitativa que se insere no campo autobiográfico, para levantamento das informações 

realizamos uma entrevista, que foi gravada e transcrita conforme às normas do Programa de 

História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – 

CPDOC.  Contamos ainda, com um roteiro previamente estabelecido com questões 

direcionadas a despertar memórias e emoções referentes a trajetória escolar, a formação e a 

atuação profissional docente. 

Dessa forma, não intencionando esgotar o tema, ou esvaziar sua complexidade, 

traçaremos um breve cenário da educação proposta na época da Ditadura, experienciada pela 

entrevistada e explicitada em alguns trechos de seus relatos, analisados sob a ótica da pedagogia 

de Paulo Freire (1996) e dos apontamentos de Antonio Nóvoa (1992) sobre a construção 

identitária do professor e sua importância para a construção das práticas e das políticas de 

educação. Os estudos e práticas da pedagogia freireana fazem parte dos paradigmas inovadores 

da educação, promovendo uma educação, ética, digna e autônoma do educando, tornando-se 

assim libertadora e emancipatória. A valorização das suas especificidades e necessidades 

permitem ao aluno vivenciar e experienciar o seu desenvolvimento social e sua aprendizagem 

no processo dialógico de sala de aula, estando no polo oposto da proposta do Regime Militar.   
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Enfim, buscamos explicitar a interferência e os impactos que a política educacional do 

Regime Militar teve sobre a sua formação profissional e desenvolvimento pessoal, depois de 

vivenciado o modelo de escola tecnicista, baseada no autoritarismo e centralização de poder. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Através da abordagem de pesquisa qualitativa, partindo da transcrição da entrevista 

conforme ensinos de Verena (1998) e posteriormente pela análise das falas, foram identificados 

os pontos sobre o cenário educacional experienciado nas décadas de 1980, nos papéis de 

discente e docente pela professora entrevistada F.O. que mais a marcaram, e consequentemente, 

influenciaram sua trajetória. Foram destacados alguns pontos que envolvem a visão particular 

da entrevistada enquanto aluna e professora da rede básica de educação, estando assim, sujeita 

às práticas e políticas educacionais em vigor à cada época/momento e seus respectivos 

contextos conforme estudado em Nóvoa (1992). 

Supomos que haja aspectos mais profundos diante desse cenário, porém o intuito neste 

momento, é fazer uma breve apresentação histórica que nos permita estabelecer um recorte 

sobre a educação por ela vivenciada. Com isso, pretende-se destacar as mudanças e as 

adequações dos currículos educacionais no período que visaram o favorecimento do Regime 

Militar no controle político, social e econômico do país. Bem como evidenciar e reforçar, a 

necessidade da mudança de paradigma a fim de favorecer as práticas educacionais democráticas 

cada vez mais significativas no presente e para o futuro do País. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nascida em uma pequena cidade do interior, filha de uma família pobre e numerosa F.O 

encontrou na educação sua missão e seu refúgio. Diante da análise do material, pudemos 

identificar nos processos educacionais, por ela vividos e relatados, uma grande influência do 

modelo de educação em vigor durante a Ditadura Militar onde o sistema rígido e hierarquizado 

pretendia desenvolver valores sociais por eles hipervalorizados como respeito, obediência e 

amor à pátria através de práticas educadoras mecânicas e impositivas baseadas nos princípios 

do civismo e militarismo, bem como no controle e favorecimento de um currículo com forte 

caráter ideológico a fim de incutir na população um sentimento de nacionalismo exacerbado. 

Vimos que sua história educacional influenciou diretamente o seu desenvolvimento enquanto 

discente e sua prática enquanto docente, ao relatar o início sua carreira profissional nos anos 



 

 

80, aos 15 anos de idade, lecionando para os alunos do MOBRAL – Movimento Brasileiro de 

Alfabetização que buscava a alfabetização funcional de jovens e adultos, criado em 1970 e 

extinto em 1985. 

Desde sempre, a educação é pensada para orientar o comportamento dos seres humanos 

na sua convivência em sociedade, como forma de moldar a conduta e o pensamento dos sujeitos 

em suas ações individuais, mas que se materializam no meio coletivo. Essa educação está 

estruturada dentro de uma lógica sistêmica, e acontece, genuinamente, no processo de 

transmissão de conhecimentos que favoreçam a perpetuação das regras sociais e do modo de 

vida dominante.  Conforme conclui Brandão (1981, p. 22), “Assim, tudo o que é importante 

para a comunidade, e existe como algum tipo de saber, existe também como algum modo de 

ensinar.” 

Na década de 1980, o Brasil ainda sofria, em diversas áreas, as consequências do 

Regime Militar que perdurou até 1985. Neste contexto, as políticas para a educação estavam 

sob rígido controle governamental e se baseavam na prática de censura, perseguição e castigos. 

Além disso, havia uma escolha rigorosa de conteúdos que corroboravam com o modelo militar 

com viés totalmente ideológico, incutindo em todos os níveis de ensino os ideais patriotas e 

nacionalistas. As normas e regras impostas visavam principalmente adesão e submissão às 

políticas adotadas pelo Regime. Tais políticas, se concretizavam em práticas para a efetivação 

do controle ditatorial, partindo do condicionamento a obediência às leis. Conforme podemos 

identificar no trecho escolhido da entrevistada F.O enquanto aluna: 

 

fazia isso em 80 [fala referente a década, anos] eu acho… [tenta recordar 

melhor] eu tinha concluído 79,  em 1980 eu fui pra Pau dos Ferros, e aí fiz o 

primeiro ano unificado, e a gente tomava a decisão se ia pra contabilidade, 

se ia para o magistério ou se ia pra auxiliar de escritório, eu acho que era 

esses três cursos que tinha no 31 de Março (escola de Pau dos Ferros) aí eu 

escolhi o  magistério, já com a vontade de ser professora, né?! [fala com ar 

de garantia de amor] E aí a gente era bem descriminada nesse tempo! [ar 

de risos] nossa farda era uma saia pregueada e o sapatinho preto com as 

meias brancas, lembro uma fardinha assim [gesticula insinuando a roupa no 

corpo necessariamente as mangas de uma suposta camiseta] azul, eram os 

tempos... mas que eu não sabia, mas era a ditadura, a gente cantava o hino 

nacional às quintas-feiras, e a diretora, ela passava a gente de revista e 

assim, naquele tempo tinha a rebeldia de uma forma tão… [pausa para 

encontrar palavras] não sei… mas assim, tão sutil! Era uma forma até 

lúdica de eles se rebelarem, aqueles rebeldes da escola não passavam disso, 

né?! Eles se escondiam no banheiro para não cantar o hino, era uma forma 

de resolução [risos envergonhados] mas a diretora avisava o porteiro para 

procurar nos banheiros e trazia. (F.O. 2021). 

 



 

 

O relato nos evidencia como as regras impostas eram supervisionadas e aplicadas dentro 

da escola, dividida claramente por classes sociais, sendo os postos de poder estabelecidos 

hierarquicamente, ocupados por indivíduos devidamente escolhidos dentro dos padrões 

econômicos e costumes sociais valorizados pelas elites. Neste sentido, nos questionamos sobre 

a motivação da escolha da Escola para exercer tais ações doutrinadoras de cerceamento da 

liberdade, divisão de classes, usar práticas repetitivas, impedir a interação social e a construção 

e compartilhamento de saberes. E encontramos em Freire (1996, p. 30-31) um caminho para 

reflexão; “Porque dirá, um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada que 

ver com isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos. 

Aprendidos, estes operam por si mesmos.” Ou seja, após aprendidas as lições, seriam 

devidamente reproduzidas sem maiores questionamentos. 

Já em sua experiência docente, destacou-se como marcante, a inserção obrigatória nos 

currículos das disciplinas OSPB – Organização Social e Política Brasileira e EMC - Educação 

Moral e Cívica pelo Decreto Lei 869/68 e a retirada das disciplinas de Filosofia e Sociologia, 

revogadas apenas em 1993 pela Lei nº 8.663 pelo então Presidente Itamar Franco.  

 

E aí, o tempo foi passando, né… conto mais? [questiona] Sim!!!! [recorda a 

entrevistada] nesse tempo tinha o magistério e educação agrícola, eu acho... 

[relembra vagamente] era um nome assim… [fala com incerteza] mas a gente 

lecionava em todos, e nesse tempo, para quem é pós ditadura, eu ensinei uma 

matéria chamada OSPB, já ouviu falar? [questiona e acrescenta] 

“Organização Social e Política Brasileira” eram disciplinas que vinham de 

lá, né, quinto e sexto ano, quer dizer, quinta e sexta série, nesse tempo, 

estudava Educação Moral e Cívica, que era ensinando os direitos, que 

direitos e deveres tinham as crianças e depois para os maiores do oitavo ano, 

era OSPB, já era ensinando como era, eu dava aula assim, os símbolos 

nacionais, o respeito que a gente tem que ter quando passava na frente da 

bandeira (do Brasil), de tirar o chapéu se tivesse uma bandeira exposta, se 

não tirasse o chapéu, venha [ironiza e gesticula com ação de recolher nas 

mãos], cantar o hino, por quê cantar o hino, significado de patriotismo, 

essas coisas assim, os poderes… Aí isso foi extinto depois que passou e veio 

a democracia, aí claro que extinguiram essas disciplinas mais rígidas, viu 

como tem coisa? [risos], [fala feliz e de certo modo aliviada]. (F.O. 2021). 

 

O modelo de educação para o Brasil, teve base em ideias imperialistas compondo um 

cenário de educação para a subordinação e voltado para satisfação das elites minoritárias, de 

outro modo, esclarece Freire (1996, p. 26), “nas condições de verdadeira aprendizagem os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo.”, não sendo este o projeto 



 

 

político das elites dominantes do poder à época, pelo contrário, investindo em uma educação 

fragmentada e tecnicista para a formação de mão de obra barata.  

Por fim, a entrevistada expõe em um trecho do seu relato que define o modelo de 

educação que recebeu em sala de aula e qual o modelo profissional era o padrão da época; 

“Porque você tá falando disso, se eu ensinei assim?” [...] “então, que não podia fugir daquele 

textinho que eles escreviam, não”. Expondo de maneira definitiva uma prática pedagógica 

baseada em repetição e cópia de conteúdo, sem nenhum tipo de reflexão ou construção de 

conhecimentos em nome do projeto de poder das elites brasileiras. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Por meio dos recortes escolhidos das falas do relato da professora F.O, foi possível 

identificamos que a sua vivência escolar é fator preponderante na construção de sua identidade. 

Nos permitindo ainda, enxergar como o cenário histórico da política educacional adotada pelo 

Regime Militar (racionalista-tecnicista) vem a compor, de certo modo, sua identidade 

profissional ao ser internalizada durante sua vivência discente. Neste mesmo sentido, fica clara 

a intencionalidade do projeto de Educação posto pelo Regime Militar no Brasil que nos mostra 

que disciplina é poder, que após a adesão e a internalização dos valores e princípios basilares 

do modelo, estes irão influenciar, e por vezes, determinar as maneiras do ser e agir enquanto 

docente. Por fim, concluímos que o processo de construção da identidade é algo complexo e 

individual e que se dá num campo de batalhas internas, objetivas e subjetivas, mas que por meio 

do compartilhamento das histórias de vida e experiências dos professores podemos 

compreender melhor como se tá todo este processo. 
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ENSINO DE GEOGRAFIA E SEMIÁRIDO: PESQUISA E PRODUÇÃO DE 

MATERIAL DIDÁTICO NA ESCOLA MUNICIPAL TARCÍSIO MAIA, PAU DOS 

FERROS (RN) 

 

Paloma Raulino Rodrigues1   

 Cicero Nilton Moreira da Silva2 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Geografia em sua fundamentação apresenta um universo de espaços e 

assuntos para ser explorados, com isso proporcionando de maneira positiva na formação de 

seres críticos e protagonistas do seu espaço. Tendo em vista a necessidade de uma educação 

contextualizada com a realidade do aluno onde os mesmos se sintam agentes efetivos de 

transformações e possam desenvolver diversas habilidades como a representação e 

interpretação do seu meio seja ele natural ou modificado, hoje um dos maiores desafios 

enfrentados por professores em diversas áreas do conhecimento, pois, recorrentemente o livro 

didático traz apenas conteúdos fechados e prontos, limitando a autonomia do professor de 

buscar assuntos e materiais para além do livro. 

Frente a essas inquietações que permeiam no ensino de Geografia procuramos refletir 

juntamente com alguns autores como: Kaercher (2007) vai dizer que “a Geografia é frágil 

epistemologicamente”, pois muitas vezes os conteúdos ficam soltos, sendo o que acontece com 

o livro didático, quando boa parte não representa fielmente ao que é visto e vivenciado no 

semiárido. Em contraponto, Élisée Reclus e Piotr Kropotkin (2014) defendem o uso de 

metodologias criativas como materiais didáticos e menos uso do livro, mais pesquisa, e menos 

passividade. 

Nessa perspectiva o presente trabalho aborda a importância da pesquisa e produção de 

materiais didáticos voltados à temática do semiárido, como materiais que possam retratar as 

peculiaridades sociais e ambientais do semiárido brasileiro, no que se refere a uma proposta 

curricular para a Geografia Escolar. Desse modo, com base na produção de materiais didáticos 

esperamos contribuir para tornar mais significativo processo de ensino -aprendizagem numa 
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escola municipal de ensino fundamental, na cidade de Pau dos ferros (RN). Logo, acreditamos 

que com conteúdo e didáticas diversificadas os alunos ficarão mais atentos e participativos nas 

aulas, pois, estarão estudando o seu próprio meio e terão mais naturalidade e intimidade com o 

assunto, do mesmo modo que poderão atingir de maneira satisfatória os resultados esperados.   

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A ausência de materiais didáticos voltados à temática do semiárido nordestino é uma 

realidade enfrentada no ensino de Geografia e, mais especificamente, na escola pesquisada. 

Dessa forma, diante da problemática em questão, o presente trabalho consiste em uma pesquisa 

qualitativa, considerando que o mesmo capta singularidades do ambiente pesquisado, além de 

proporcionar ao pesquisador uma ligação e observação do objeto em estudo mais diretamente, 

permitindo um favorável diálogo entre pesquisador e a comunidade escolar. Para Arilda S. 

Godoy (1995, p. 57), “[...] O que interessa nesse tipo de pesquisa é a forma como os dados são 

coletados, priorizando o contato direto do pesquisador com o objeto estudado, valorizando 

instrumentos com a entrevista, a análise documental e as observações diretas”. 

Dessa forma foram realizadas pesquisas bibliográficas como forma de aprofundar e 

buscar um entendimento claro sobre o assunto, fundamentadas em autores como: Kaercher 

(2007), Elisée Reclus é Piotr Kropotklin (2014), que discutem justamente em suas obras a 

necessidade de uma nova geografia. Posterior a essa leitura foi elaborado e direcionado ao 

público-alvo (docentes da escola) uma pesquisa de campo, que foi aplicado em formato de 

formulário investigativo, para dois professores licenciados em geografia da Escola em estudo, 

localizada na zona urbana de Pau dos Ferros (RN), onde a mesma oferta ensino fundamental II 

do (6º ao 9º ano). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A necessidade de se pensar no ensino de Geografia é de fundamental importância, 

considerando suas dimensões e vários caminhos possíveis de se abordar diferentes temáticas, 

como é o caso do semiárido brasileiro, afim desenvolver possíveis práticas que proporcionem 

uma melhoria que venha impactar de maneira ampla e significativa, tanto quem ensina mais 

como também quem aprende. Desse modo, aplicamos o formulário investigativo a um dos 



 

 

professores Licenciados em Geografia que atuam na escola durante o turno matutino. Afim de 

preservar o anonimato do professor, o mesmo se denominará “Soares”.  

Aplicado o formulário, foram realizadas perguntas a respeito das metodologias 

utilizadas em sala de aula, se o mesmo aborda com frequência o tema do semiárido e, o mesmo 

respondeu que: “Sim. O Semiárido é um tipo de clima ligado ao clima de estepes, que prevalece 

em regiões quentes, que apresentam pluviosidade baixa, altas temperaturas e longos períodos 

de estiagem. Também encaixa como sendo uma área de transição entre o clima desértico”. 

Como observado na fala do professor Soares, a temática do semiárido nos oferece um vasto 

caminho de assuntos, como também formas de desenvolver conteúdo dentro de sala de aula, 

considerando aspectos do clima, temperatura, relevo, vegetação, hidrografia, geologia além de 

fatores sociais da região.  

Em relação ao livro didático o professor assinalou que sempre consegue conciliar o livro 

didático com conteúdo do semiárido, sempre fazendo relação, não deixando de lado o livro, 

mas também não somente utilizando-o como único instrumento de aprendizagem. Levando em 

consideração a importância de estudar o meio onde o indivíduo está inserido, o professor relata 

que: “[...] o estudo das regiões, paisagens e biogeografia do semiárido, é imprescindível para 

o homem poder se relacionar com o meio em que vive, e dele extrair os elementos básicos para 

sua convivência”. Assim, compreendemos que se trata de um ótimo ponto de vista, já que o 

professor, por ser o mediador dessas aulas, precisa ser o primeiro a notar a necessidade de o 

aluno conhecer e refletir acerca de sua própria realidade – estimulando essa atitude ao longo da 

formação estudantil do mesmo.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Na oportunidade dessa pesquisa foi confirmado que existe uma grande necessidade de 

produção de materiais didáticos voltados ao contexto do semiárido. Entretanto, pudemos 

constatar, preliminarmente, que para cada experiência existe uma particularidade. Através do 

relato do professor foi possível analisar o ensino de Geografia na escola objeto de estudo, onde 

foi viável tomar conhecimento do esforço, por parte do professor, em inserir em suas aulas 

assuntos do cotidiano do aluno, deixando assim para trás o ensino tradicional “decoreba” – no 

qual somente o professor detinha conhecimento e tem o poder e a autonomia dentro de sala de 

aula. As atribuições de metodologias e materiais didáticos diversificados, abarcando temas da 

realidade do aluno, contribuem dinamizar o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de 

Geografia, conciliando com assuntos propostos pelo livro didático, proporcionando, dessa 



 

 

forma, um promissor diálogo entre a vivência do aluno com temas mais relacionados ao seu 

contexto de vida socioespacial: o semiárido. 
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EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS COM PROGRAMA “PIBID” 

 

Eloiza Graziele Gomes Oliveira1 

Thalia Silva de Queiroz2 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente documento – denominado como resumo expandido – busca apresentar 

considerações pessoais sobre experiências vivenciadas no programa para bolsistas da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o PIBID. Neste trabalho, temos como intuito 

principal relatar complexidades e êxitos encontrados nessa nova modalidade de ensino: o 

remoto. Como marca a BNCC, “As experiências das crianças em seu contexto familiar, social 

e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas 

tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e a 

formulação de perguntas.” (pág. 58) Dessa forma, buscamos seguir a premissa de que todos os 

interesses e necessidades dos estudantes exercem papel importante para sua formação, tanto 

acadêmica como pessoal. 

Tendo como objetivo habilitar e preparar cada vez mais os alunos graduandos de 

licenciatura, o projeto PIBID inseriu os estagiários na escola Severino Bezerra, em Pau dos 

Ferros, RN, buscando a imersão dos alunos diretamente no contexto escolar, fazendo com que 

os mesmos observem aulas de língua inglesa uma vez a cada mês. Visamos trazer, para este 

trabalho, um grande referencial teórico: Jeremy Harmer (1998). Para ele, “[...] bons professores 

precisam ser flexíveis o suficiente para lidar com imprevistos [...]”3 (HARMER, 1998, p. 

157). Dessa forma, constatamos a importância da flexibilização das táticas de ensino, em sala 

de aula. Educadores não devem seguir somente ao cronograma pré-estabelecido, mas também, 

saber adaptá-lo conforme às exigências e dificuldades pessoais de seus alunos.  

Além do PIBID, consolidamos o subprojeto “Hurry Up to English”: um minicurso 

ofertado aos alunos do ensino fundamental em escolas públicas da cidade de Pau dos Ferros, 

RN. O minicurso supracitado serve como um reforço de conteúdos apresentados em sala de 
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aula, contando com vocabulário, gramática, atividades lúdicas, e etc. Já para os estagiários, é 

visto como mais uma oportunidade de se sentir cada vez mais como um professor.   

 

2 METODOLOGIA 

 

Falando sobre Metodologia, o objeto de pesquisa foi a observação com base em 

experiências pessoais vividas dentro do PIBID e do minicurso “Hurry Up to English”. 

Procuramos analisar estas experiências supracitadas de maneira qualitativa, observando a 

importância desse contato direto com os estudantes e as práticas de ensino. Depois disso, 

dissertamos sobre as complexidades encontradas em nossas vivências, tendo em vista o 

contexto pandêmico da COVID-19 e o ensino remoto.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No programa PIBID, nos reunimos todas as quintas, a partir das 17h00 para discutirmos 

como estão indo as observações nas escolas, a nossa administração nas aulas do minicurso, 

nossos planejamentos, pautas envolvendo textos teóricos que nos auxiliam em nossas pesquisas, 

tudo isso mesclado entre o professor orientador e a professora supervisora. O primeiro encontro 

obteve um viés mais teórico (com a apresentação da BNCC e dos PCN), informações iniciais, 

dicas e planejamentos de como iríamos levar o projeto a partir dali. Já no encontro seguinte, 

debatemos a criação do nosso mini curso e como ele iria ser planejado e posto em prática. 

Diante disso, houve a separação das duplas para cada turma do ensino fundamental, tanto para 

a observação como para a oferta das aulas.  

As observações das aulas de língua inglesa foram divididas da seguinte maneira: aulas 

síncronas nas segundas, quartas ou sextas-feiras, com um intervalo de 20 dias entre elas, e 

assíncronas com atividades referentes ao tema apresentado na aula síncrona. Notamos que a 

participação dos estudantes do oitavo ano pode ser considerada média, em relação às atividades 

assíncronas, a devolução das atividades é um pouco maior em relação às participações das aulas 

síncronas. Outro quesito bastante importante que buscamos enfatizar aqui é que, como as aulas 

presenciais ainda não foram aprovadas na escola, a instituição busca entregar cestas básicas 

equivalentes à merenda escolar, que é ofertada no modo não remoto. 

Seguindo o nosso roteiro de programação, depois de muitos debates com os nossos 

professores orientadores e colegas de curso, foi lançado, finalmente, o “Hurry Up to English”. 

Buscando informar o máximo possível os pais e os alunos de como esse minicurso iria 



 

 

funcionar, foi realizada uma reunião por meio da plataforma Google Meet, contando com quase 

50 pais, alunos e professores. Nessa reunião, não tratamos somente de pautas sobre o minicurso. 

Também houve gincanas e sorteios de brindes para o incentivo e agrado dos alunos das escolas 

de Pau dos Ferros, RN.  

As aulas do minicurso tiveram início no dia 14/08/2021. Foi uma aula de apresentação 

dos discentes para com os educadores e a introdução dos conteúdos e metodologias que iríamos 

nos utilizar, em aula. Apesar do objetivo de o minicurso ser reforçar conteúdos passados em 

aula, pudemos notar que nem todos os alunos do oitavo ano fizeram sua inscrição e participam 

do projeto, apenas 3 ou 4 alunos comparecem às aulas. Dessa forma, nos utilizamos de conteúdo 

do livro didático da turma do oitavo ano e mesclamos com atividades lúdicas, como música, 

formulários envolvendo quis, e etc, adaptando sempre ao nível dos estudantes.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Não há dúvidas de que o PIBID nos ajuda em nossa formação acadêmica e, também 

pessoal. Uma vez que a experiência está sendo posta em prática, a sensação estar tendo êxito 

em atividades que demandam dedicação, é de grande agrado. Com o minicurso, podemos 

influenciar positivamente no aprendizado dos estudantes do ensino fundamental e, também, 

podemos explicitar a importância da expressão de suas ideologias e ideias. Nesse projeto 

pedagógico, somos ensinados ou instruídos a saber a importância da flexibilização quando um 

imprevisto acontece e saber, também, pôr em prática a arte do improviso. Buscar entender as 

perspectivas dos alunos, suas ideologias e vontades é essencial para um ensino promissor, e 

isso, sempre é relembrado no programa PIBID. 
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EXPERIÊNCIAS E RELATOS QUE CONSTROEM A TRAJETÓRIA DOCENTE 

 

   Maria Beatriz de Souza Silva1 
Maria Fernanda Leandro Jesus² 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme citado por Jennifer Nias (1991), “[…] o professor é a pessoa; e uma parte 

importante da pessoa é o professor”. Esse pensamento está diretamente relacionado com as 

abordagens sobre as histórias de vida dos professores. Considerando o que fora apontado, pode-

se ver que a trajetória do professor se interliga entre sua vida pessoal e profissional, trazendo 

experiências que influenciam na construção do ser docente. 

Nessa perspectiva, esse resumo foi construído por intermédio da disciplina Profissão 

Docente, ministrada pela professora Iandra Fernandes Pereira Caldas, no 3º período do curso 

de Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Sob esse viés, o 

seguinte resumo tem por objetivo apresentar a experiência profissional no ensino básico e 

superior, através de relatos que norteiam a sua jornada docente, fazendo uso da entrevista 

pedagógica, sendo esta, um método que abarca grande quantidade de informações e reflexões 

sobre o sujeito da pesquisa.  

E se faz importante destacar que “A literatura pedagógica foi invadida por obras e 

estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos profissionais, as biografias e 

autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal dos professores” (NÓVOA, 1992, p. 15). 

Dessa forma, pode-se ver que o interesse pela história de vida dos professores se tornou algo 

cada vez mais recorrente nos estudos acadêmicos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa se deu através de uma abordagem qualitativa onde foi utilizado para 

obtenção de dados a entrevista pedagógica, feita por meio da plataforma virtual google meet, 

logo após sendo realizada a transcrição. A abordagem qualitativa por sua vez, irá responder a 

questões particulares. Ela se envolta num nível que não pode ser quantificado, pois trabalha 
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com motivos, crenças, valores e atitudes que irão corresponder a algo mais profundo, que não 

se reduz a variáveis. (MYNAIO, 2002).  

A entrevista foi efetuada com somente um docente que tem como pseudônimo 

professora T, sendo mediada através de um roteiro. Para o levantamento de dados desta 

pesquisa, a entrevista foi primordial, em detrimento de sua eficiência.  

 
A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados considerada como sendo 

uma forma racional de conduta do pesquisador, previamente estabelecida, 

para dirigir com eficácia um conteúdo sistemático de conhecimentos, de 

maneira mais completa possível, com o mínimo de esforço de tempo. (ROSA 

e ARNOLDI, 2006, p. 17). 

 

Foi utilizado como meio de auxílio para o desenvolvimento da entrevista, o livro 

“Manual de História Oral” da autora Verena Alberti, que contribuiu apresentando as normas e 

os meios para a concretização da transcrição, sendo assim, de suma importância para o 

cumprimento desta pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise da entrevista realizada com a professora T, é notório que as 

experiências vividas no âmbito familiar despertaram seu interesse pela profissão docente. “[...] 

E aí eu tenho 5 irmãos, 3 mulheres e 2 homens [...] então, dessas irmãs, essa irmandade, nós 

somos as 3 professoras”. Ainda no seu processo de alfabetização, vivenciou uma educação com 

parâmetros retrógrados, onde a forma de ordem disciplinar dispunha de muita rigidez. 

 

[...] Mas, apesar de tudo isso, havia ainda ali a influência de uma tradição que 

torna as escolas retrógradas por natureza. Os métodos fascinam as pessoas 

como varas de condão e, às vezes, infelizmente fazem com que certas pessoas 

se descuidem dos conteúdos em função dos métodos. Os métodos valem para 

quem é capaz de se beneficiar deles e jamais substituem o conteúdo, do 

contrário se tornam fins em si mesmos, ou máquinas que produzem robôs e 

não seres de capacidade de reflexão intelectual. (CAGLIARI, 2001, p. 22). 

 

Nessa perspectiva, foi visto que com o passar dos anos houve uma mudança significativa 

no modo de ensino que regia a educação básica, sobretudo nas práticas dos professores, como 

propôs a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que com o passar das épocas veio modificando suas 

regulamentações. Conseguinte, ainda sendo professora leiga e logo após se direcionando ao 

magistério, a professora T teve como influência uma docente de filosofia, a qual despertou a 

sua ânsia pela profissão. 



 

 

A influência despertada pela professora, refletiu em sua busca e alcance dos 

conhecimentos sobre a pedagogia e suas diversas interfaces como mencionado na entrevista: 

“Muitos professores ainda mesclam a pedagogia tradicional com a pedagogia progressista 

que está dentro da pedagogia critico social que está nos conteúdos de Saviani [...] ainda 

mesclam a pedagogia tradicional com essa pedagogia libertadora de Paulo freire”. Sendo feito 

o uso desse conhecimento em sala de aula, dado por essa pedagogia libertadora. “Ensinar não 

é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 2010, p. 47). 

Pode-se observar que os desafios enfrentados em sua vida pessoal refletiram na sua vida 

profissional, tendo em vista as dificuldades domésticas, bem como a carência de tempo para 

desempenhar as atividades do magistério. Porém, como a mesma cita: “[…] eu fui só crescendo 

e desenvolvendo esse conhecimento do ponto de vista não só profissional, mas como pessoa”. 

Com isso, evidencia-se a sua pretensão de lecionar de uma forma mais acolhedora e humanista 

com seus alunos de nível básico e superior.  

Observou-se que em uma de suas memórias foi pontuado um dos momentos de 

superação de sua vida, quando relata sobre o seu ingresso na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, como professora.  

 

[...] eu era ASG, e quando estava na escola varrendo e passando o pano eu 

dizia assim “eu vou ser professora! Eu vou ser professora” [...] eu encontrei 

uma professora que trabalhava nessa escola e que conversando comigo, eu 

disse que era professora na UERN ela disse ‘Que conversa professora T, você 

realizou seu sonho’ (PROFESSORA T, 2021). 

 

Foi identificado por meio dos relatos dados na entrevista, toda a sua persistência diante 

das dificuldades que se fizeram presente da infância até o seu âmbito de trabalho e que, de certa 

forma, foi fundamental para moldar a sua índole docente, porém, não ocasionou a sua 

desistência em detrimento do seu propósito de ser professora. Quando questionada sobre o seu 

legado, a mesma aborda que:  

 

[...]a palavra-chave, também nesse sentido é o afeto[...], [...] porque o afeto, 

essa questão das emoções, ela é muito significativa para todos nós, 

principalmente nos dias atuais em contexto da sala de aula, não é?!  Então 

eu resumiria nisso, nessa palavra do afeto, a sensibilidade. [ruído] porque se 

nós não tivermos essa capacidade de sensibilizar-se, de humanizar-se [...] 

(PROFESSORA T, 2021). 

  



 

 

Ou seja, trazendo sempre essa perspectiva de pedagogia humanista para sua sala de aula, 

querendo ser lembrada pelo afeto, pela sensibilidade que tem pelos seus alunos e o amor à sua 

profissão. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

A partir das reflexões desenvolvidas e da análise da entrevista, percebemos que a 

trajetória da professora T, desde seu início até a sua atuação, é reflexo de lutas e desafios 

marcados pela rotina corrida e dividida entre o seu trabalho, a maternidade e o lado doméstico, 

e pelas experiências que contribuíram para a sua construção como docente, quando como fez o 

magistério, o que lhe proporcionou um caminho árduo, tendo em vista a exigência dessa 

qualificação na época. Ademais, essa profissão está continuamente se modificando em 

detrimento das mudanças que provém do meio educacional e, sobretudo, de um pensamento 

mais ético e humano por parte dos professores. Portanto, apesar de todas as mudanças que 

houveram na profissão docente, a mesma conseguiu manter o seu modo complacente de ensino 

desde os anos 90 até a Universidade. 
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EXPLORANDO O LETRAMENTO LITERÁRIO E A MULTIPLICIDADE DE 

CULTURAS NAS HQs: A REPRESENTATIVIDADE DOS HERÓIS COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Elizandra Rannally Batista Almeida1  

Silvane dos Santos Matias2  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta uma proposta realizada como atividade prática da 

disciplina de Metodologia II (Inglês), orientado pela professora Dra. Maria Zenaide Valdivino 

Silva, e se justificando pela indispensabilidade de abordar o letramento literário e a 

multiplicidade das culturas nas histórias em quadrinhos (HQs), através da representatividade 

dos heróis com necessidades especiais, de forma que essas necessidades desses personagens do 

contexto ficcional sejam contempladas no código escrito e visual da Língua Inglesa (LI). Desse 

modo, explicitamos a importância do desenvolvimento do senso crítico dos estudantes sobre a 

inclusão de grupos distintos no meio social, propiciando a interação e viabilizando noções e 

práticas de respeito às diferenças entre sujeitos.  

Logo, essa proposta objetiva, de modo geral: reconhecer de forma ativa, na construção 

da aprendizagem e inclusão, os alunos e demais sujeitos sociais com necessidades especiais, 

oportunizando-os ao ingresso do mundo literário por meio das HQs. Ademais, como objetivos 

específicos, buscamos: desenvolver estratégias de letramento que capacitem os alunos ao 

entendimento e respeito sobre a inserção de pessoas com necessidades especiais nos contextos 

sociais; desenvolver as competências comunicativas a partir do letramento literário em 

situações discursivas, aperfeiçoando a capacidade leitora a partir das HQs.  

Como pressuposto teórico, referenciamos as autoras Descardeci (2002), citando Kress 

e Van Leeuwen (1996) em sua obra, conforme embasamento à teoria de Semiótica Social; 

Oliveira (2006) concernente à produção e compreensão de texto visual e leitura crítica; 

Lourenço (2011), utilizando de considerações realizadas acerca do letramento literário 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse trabalho consiste em uma proposta de atividade a ser realizada na Educação Básica, 

e os recursos utilizados para a aplicabilidade são: imagens impressas ou digitais apresentando 

personagens com necessidades especiais; folhas sem pauta; aparelho celular ou computador 

para pesquisas na internet (serviços do Google) e acesso aos textos utilizados; dicionário; 

caneta; lápis de cor. Esses materiais e ferramentas são sugeridos no propósito do 

desenvolvimento de ensino híbrido – aulas no método presencial ou virtual – na educação 

básica, especificamente em turma escolar de ensino médio. 

Na sequência, esta proposta está dividida em quatro seções: (1) menções e 

especificações sobre o nível de ensino escolhido para a aplicação da atividade, (2) recursos 

utilizados, conteúdo, autores que fundamentaram esse trabalho e abordagens utilizadas; (3) 

passo a passo da proposta, teoria de embasamento das nossas escolhas e modos visuais para 

propiciar uma exitosa compreensão; (4) resultados obtidos nessa elaboração.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O conteúdo do gênero textual escolhido elucida os interesses dos alunos em leituras 

ficcionais sobre protagonistas heroicos. Na oportunidade, esses representantes são retratados de 

forma inclusiva, garantindo uma perspectiva de respeito e aceitação aos grupos distintos que 

convivem no âmbito social, atendendo aos seus direitos e necessidades 

O letramento literário é fundamental para compreender os mais variados modos (visual, 

gestual, escrito, etc.) de leitura crítica. Assim, isso nos faz entender o quão necessário se faz o 

desenvolvimento desse letramento nas salas de aula, todavia, percebe-se a dificuldade de sua 

circulação, principalmente pela prevalência de gêneros clássicos em detrimento às produções 

que permeiam a atualidade – HQs, best-sellers, seriados, filmes, etc. (LOURENÇO, 2011). Por 

isso, nos questionamos como as atividades que visam o letramento literário vão ser acessíveis 

ao nosso público-alvo, principalmente na disciplina LI, considerando os textos impressos e, 

também, as altas demandas dos meios digitais.  

A atividade se sucede conforme a descrição das seções citadas nos materiais e métodos, 

ponderando a relação professor-aluno e propiciando a compreensão dos estudantes durante o 

uso de recursos imagéticos e código escrito, dispostos na sala de aula e demais espaços de 

ensino-aprendizagem. 



 

 

1º PASSO: propiciar aos alunos a leitura crítica do código visual e linguístico, que são 

apresentados nas imagens de HQs, corroborando com a concepção da Semiótica Social – 

múltiplos modos (visual, gestual, escrito, etc.) de expressar as intenções e significados dos 

autores em suas mensagens (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996 apud DESCARDECI, 2002), 

sendo como exemplo, os efeitos de sentido expressos nos elementos visuais e escritos das 

imagens abaixo.  

 

Figura 1 – Professor Charles Xavier          Figura 2 – Demolidor (Daredevil) 

(X-men: Evolution) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Barbara Gordon (Batgirl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

https://www.legiaodosherois.com.br/lista/10-herois-portadores-de-necessidades-especiais-da-dc-e-da-

marvel.html#list-item-9 

 

2° PASSO: elaborar questionamentos como os exemplos que seguirão, explorando a 

composição imagética das histórias em quadrinhos designadas, buscando desenvolver o senso 

crítico dos alunos a partir da visualização dos elementos constitutivos da imagem, relacionando 

à vivência desses estudantes. Assim, nos reportamos à Oliveira 2006, citando Lemke, 1998, 

para ressaltar que, em termos visuais, a função representacional indica o que nos está sendo 

https://www.legiaodosherois.com.br/lista/10-herois-portadores-de-necessidades-especiais-da-dc-e-da-marvel.html#list-item-9
https://www.legiaodosherois.com.br/lista/10-herois-portadores-de-necessidades-especiais-da-dc-e-da-marvel.html#list-item-9


 

 

mostrado, o que se supõe esclarecido, o que está acontecendo, ou quais relações estão sendo 

construídas entre esses elementos apresentados. Por isso, é possível questionar aos alunos, 

também, a função composicional refletida através das perguntas: o que é mostrado na imagem? 

O que está acontecendo? Que valores/atitudes a imagem comunica? 

1. Quais características físicas você pode ver nos personagens mostrados nas fotos acima?3 

2. Você acha que alguém que você conhece pode se sentir representado nessas fotos?4 

3. Você acha que os heróis com necessidades especiais são fracos? Justifique.5 

3º PASSO: desenvolver o letramento literário dos alunos através da leitura de duas 

partes (1 e 2) da ficção em HQ sobre Matthew Murdock, o herói Demolidor (Daredevil). Nesse 

ponto, ponderamos Lourenço (2011) – letramento literário nas aulas de LI – destacando a 

necessidade de despertar o senso crítico dos estudantes através de reflexões sobre vivência e 

diferenças estabelecidas entre grupos sociais, bem como as múltiplas culturas que abarcam as 

identidades distintas de cada sujeito. 

 

Figura 1 – O acidente que o tornaria cego            Figura 2 – Stick foi o seu mestre 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.aficionados.com.br/demolidor-marvel/  

 

4º PASSO: explorar a interpretação dos alunos acerca dos trechos apresentados da 

narrativa supracitada, visando o entendimento e opinião crítica sobre a ideia principal e a 

inclusão de um personagem (Matthew – Demolidor) no meio social, viabilizando, através de 

questões, algumas formas de refletir sobre a superação de desafios.  

1- O que retrata a história em quadrinho acima? 

2- Quais traços escritos e visuais são percebidos na composição da história em quadrinho 

acerca de superação?  

 
3 What physical characteristics can you see in the characters shown in the pictures above? (Tradução nossa).  
4 Do you think someone you know can feel represented in these pictures? (Tradução nossa). 
5 Do you think the heroes with special needs are weak? Justify. (Tradução nossa).  

https://www.aficionados.com.br/demolidor-marvel/


 

 

3- Agora que você realizou a leitura e interpretação da HQ, utilize sua criatividade e 

represente, de forma ilustrada, alguém que você conhece (amigo, familiar, famoso, etc.) 

com necessidades especiais e superpoderes. Em seguida, utilize narração ou fala do 

personagem em Língua Inglesa, formulando frases escritas nesse idioma, e expressando 

os seus sentimentos através de traços visuais.  

Por isso, ressaltamos Oliveira (2006) argumentando que “[...] o texto visual fornece a 

possibilidade de diferentes visões de mundo, cujas percepções dependem em grande parte do 

contexto cultural em que os espectadores estejam inseridos. (p. 22)”.  Dessa forma, é necessário 

pensar e praticar o inglês considerando as vivências dos aprendizes dessa língua, utilizando de 

gêneros textuais contemporâneos e estimulantes para a fluidez do senso crítico. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

As perspectivas apresentadas durante o percurso dessa proposta nos proporcionaram 

contato com as fundamentais obras e autores supracitados, que nos levaram a evidenciar o quão 

importante se faz a prática de letramento literário e, mais ainda, no que tange esse 

desenvolvimento aos alunos com necessidades especiais, os quais, em sua maioria, são 

excluídos de propostas inovadoras para a sua aprendizagem. Assim, acreditamos que esse 

trabalho, ao tornar-se aplicável pelos professores, será de grande valia, haja vista que a inclusão 

se faz necessária, sabendo sobre os efeitos positivos da abordagem com o letramento literário: 

refletir para uma cidadania crítica e reflexiva dos alunos, quer sejam com necessidades especiais 

ou não. 

Por isso, os trabalhos de Descardeci (2002), Oliveira (2006), Lourenço (2011), 

colaboraram de maneira significativa com os postulados de seus textos para que pudéssemos 

compreender a importância de um embasamento teórico na construção dessa proposta. Assim, 

esse trabalho evidencia a importância de fomentar novas propostas e um novo olhar voltado à 

comunicação real em LI e à prática pedagógica do letramento literário.  

Dessa forma, esperamos que essa proposta constituída de relevantes significados para 

nós, de alguma maneira, possa contribuir para os professores, de modo que almejem e 

concretizem sua aplicação em salas de aula do ensino médio. Ainda, expectamos que os pontos 

negativos a serem encontrados em sua aplicabilidade possam ser sucumbidos pelos aspectos 

positivos das práticas pedagógicas fundamentadas na criticidade, sendo possível propiciar uma 

busca em torno de uma educação mais humanizada, onde a construção do diálogo e o respeito 

às diferenças possam formar cidadãos mais ativos e críticos na sociedade. 
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GÊNERO E SEXUALIDADE: COMO ESSAS QUESTÔES SÂO TRATADAS COM 

ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE INTERNAÇÃO?  

 

Jeferson Rodrigo da Silva1
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Maria Roberta de Alencar Oliveira3 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente resumo tem como objetivo geral compreender como as questões de gênero e 

sexualidade são tratadas nas unidades socioeducativas. Para isso adotamos como objetivos 

específicos: I) Compreender as questões relacionadas a Gênero e Sexualidade; II) Entender 

como o tratamento dessas questões dentro de unidades socioeducativas podem influenciar nas 

concepções do adolescente sobre o tema; III) Refletir sobre a marginalização e a construção de 

estereótipos nesse ambiente de ensino.  

Para entender o que é gênero e sexualidade utilizaremos para enriquecer nosso 

referencial teórico a pesquisadora Louro (1997) que pesquisa a temática no âmbito da educação; 

além disso, se fará necessária a análise dos Eixos do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), que orienta a prática dos socioeducadores para tratar desse tema. 

Nos embasamos também na Constituição Federal (CF) que nos diz que a educação é um direito 

de todos assim como a garantia de igualdade e permanência na escola e, por fim, no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) que assegura o direito da criança e do adolescente de ser 

tratado com respeito e dignidade, assim como, ratifica os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana.  

Após o capítulo introdutório, esse trabalho será composto por um capítulo dedicado aos 

aspectos metodológicos que guiarão essa pesquisa, seguido de um capítulo focado em expor 

algumas discussões levantadas, logo após, traremos um capítulo conclusivo. Pensando no fato 

de ainda ser uma pesquisa em andamento, nossos resultados e conclusões se voltarão, nesse 

momento inicial, para aspectos bibliográficos de nossa pesquisa.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Após os aspectos introdutórios levantados no capítulo anterior, se faz necessário uma 

contextualização metodológica, afim de apresentar o caminho para a fundamentação dessa 

pesquisa, para isso optou-se por fazer um estudo de caráter qualitativo. De acordo com Minayo, 

Deslandes e Gomes (2009) “A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela 

se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado[...]”. Dessa forma, o estudo qualitativo é a base de uma pesquisa que se deseja 

realizar através de leituras e pesquisas e de levantamentos teóricos que enriquecem os saberes 

para a produção científica.  

Para essa pesquisa se fará necessário a análise da legislação, tais como; O Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), a Constituição Federal (CF) e o Estatuto 

da criança e do adolescente (ECA), que orientam e asseguram o entendimento desse tema que 

é de extrema importância para a elaboração de uma educação mais humanista. Para Marconi e 

Lakatos (2003) a pesquisa documental, e em especifico, de documentos oficiais, é 

extremamente autêntica, e “constitui geralmente a fonte mais fidedigna de dados. Podem dizer 

respeito a atos individuais, ou, ao contrário, atos da vida política, de alcance municipal, estadual 

ou nacional.” A pesquisa do tipo documental consiste em extrair dados de alguns documentos 

que podem ser encontrados de forma escrita em espaços físicos ou em âmbito virtual. Os dados 

vão ser encontrados em documentos oficias e de fontes duráveis.  

Em nosso estudo serão analisados o posicionamento de educadores e administradores, 

da unidade Centro Educacional do Adolescente (CEA), na cidade de Sousa/PB, através de 

questionários que terão como objetivo acompanhar como estão sendo trabalhadas as questões 

de Gênero e Sexualidade na referida instituição. Para isso elaboraremos um questionário sobre 

o tema afim de coletar os dados necessários para entender como essa questão é trabalhada. 

Serão encaminhados dois questionários para a unidade (um direcionado para os educadores e 

outro à Diretora).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Tendo levantado o nosso traçado metodológico, buscaremos agora levantar questões que 

consideramos de suma importância para o seguimento desse trabalho, por se tratar de uma 

pesquisa ainda em andamento, nossos resultados se mostram ainda inconclusivos à medida que 

almejamos atingi-los durante o curso dessa pesquisa.  



 

 

Para tanto, realizamos um estudo de cunho bibliográfico e através de uma discussão 

teórica, percebemos que a concepção de gênero está relacionada a uma construção social, sobre 

isso Louro (1997, p. 22) afirma que “O conceito pretende se referir ao modo como as 

características sexuais são compreendidas e representadas ou, então, como são "trazidas para a 

prática social e tornadas parte do processo histórico".  

Através de um levantamento teórico, fica claro que existe uma diferença entre os 

conceitos de gênero e sexualidade, vale ressaltar isso, pois a compreensão dos conceitos pode 

acontecer de forma equivocada e muitas vezes é comum elas estarem associadas como 

sinônimos, quando na verdade como afirma Louro (1997, p. 26)  

 

Suas identidades sexuais se constituiriam, pois, através das formas como 

vivem sua sexualidade, com parceiros/as do mesmo sexo, do sexo oposto, de 

ambos os sexos ou sem parceiros/as. Por outro lado, os sujeitos também se 

identificam, social e historicamente, como masculinos ou femininos e assim 

constroem suas identidades de gênero.  

 

Em outras palavras, a sexualidade está relacionada ao modo de manifestar seus desejos 

e sentimentos, já o gênero é forma que você se identifica como sujeito. Esclarecido o espaço 

entre o conceito de gênero e de sexualidade podemos dizer que em síntese, alcançamos uma 

compreensão acerca dos conceitos bem como a diferença entre ambos, concepções que são 

fundamentais para a construção dessa pesquisa.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Após explicitarmos os aspectos introdutórios, metodológicos e teóricos, nesse item 

tratamos de levantar alguns aspectos para uma pesquisa ainda em andamento, por tanto, 

buscamos não uma conclusão definitiva, mas sim um incentivo para a continuidade dessa 

pesquisa, tendo em vista a importância desse tema e do impacto que tais esclarecimentos podem 

trazer para a sociedade,em específico para os jovens em medidas de internação, que vivem um 

contexto particular, e que são frequentemente marginalizados.  

A Lei N° 12.594 do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), em 

seu Art. 35, sobre a execução de medidas socioeducativas, estabelece a; “não discriminação do 

adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação 

religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria[...]” bem 

como, assegura em seu capítulo cinco, a atenção a saúde sexual e reprodutiva do adolescente, 

sendo assim, através da educação como uma forma de amenizar os problemas de saúde 



 

 

causados por falta de orientação e instrução (a depender de como tais aspectos são tratados).  

Gênero e sexualidade são aspectos importantes da vida humana e de definição 

complexa, é considerado um assunto bastante subjetivo e acaba sendo algo de difícil acesso 

para pesquisadores e estudiosos dessa temática. Porque cada indivíduo vivencia seu gênero e 

sua sexualidade de uma forma diferente, e também existem os tabus e mitos que cercam o tema, 

dessa forma, o diálogo sobre o gênero e a sexualidade acabam sendo bastante escassos.  

Percebemos então que o gênero e a sexualidade humana são conceitos estritamente 

sociais (embora tenham relações com aspectos biológicos) e que, por tanto, fazem parte da 

construção do indivíduo no meio em que ele está inserido, levando em consideração a 

particularidade de cada pessoa, bem como a vastidão de experiências que cada sujeito vivencia, 

sendo esse também um aspecto subjetivo de cada um, o que torna complexo, mas também rico 

o estudo sobre essas condições da vida humana.  
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GEOGRAFIA E CINEMA: O CONCEITO DE LUGAR NA ANIMAÇÃO “AQUI 

ESTAMOS NÓS” 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao explanar sobre os desafios e perspectivas do ensino contemporâneo, Moran (2005) 

salientam a necessidade do uso de novas abordagens e metodologias no processo de ensino-

aprendizagem por parte dos professores, permitindo a superação de antigos modelos de aulas, 

baseadas apenas na explicação teórica dos conteúdos e no uso limitado dos livros didáticos. 

Com isso, uma gama de novas ferramentas pode ser usada pelos docentes para a abordagem 

dos conteúdos escolares em sala de aula.  

Dentro desse contexto, o presente trabalho visou apresentar o conceito geográfico de 

lugar a partir de sua abordagem na perspectiva do cinema, e especificamente da obra “Aqui 

Estamos Nós: notas sobre como viver no planeta Terra”, uma vez que tal ferramenta possibilita 

a materialização do imaginário, ideal para contextualização de conceitos abstratos, permitindo, 

assim, a autoidentificação do aluno no roteiro cinematográfico. (RIVERO, 2007). 

Dessa forma, o cinema acaba se estabelecendo como um dos modelos metodológicos de 

caráter lúdico indicados para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem 

conceitual referente ao lugar nas aulas de Geografia, visto que conforme salientam Azevedo e 

Olanda (2018), tal conceito chave da disciplina apresenta um aspecto abstrato e individual, 

relacionado às ideias de identidade, ainda que em graus diferentes. Assim, nessa perspectiva, o 

lugar não é um ponto definido por coordenadas geográficas, mas a articulação da espacialidade 

com as relações sociais estabelecidas entre os seres humanos e os elementos que compõem esse 

espaço, sendo necessário que tais experiências individuais sejam consideradas no ensino escolar 

como parte da construção do aprendizado científico. 
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2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho fez o uso do método de pesquisa qualitativa para estabelecer a 

abordagem e correlação entre a obra cinematográfica analisada com o conceito geográfico 

proposto, visto que segundo Tozoni-Reis (2007), o método em questão possibilita a análise e 

compreensão de dados dentro de seus próprios contextos, proporcionando o sentido a diversos 

componentes, sejam sociais, econômicos ou culturais. Além disso, as discussões em torno da 

conceituação teórica do conceito de lugar foram estabelecidas a partir da revisão bibliográfica 

de autores como Lisboa (2007) e Tuan (1983). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A obra cinematográfica “Aqui Estamos Nós: Notas sobre como viver no planeta Terra” 

é uma animação baseada no livro bestseller do autor Oliver Jeffers. O filme, lançado em 2020 

pela Apple TV, conta com a direção do inglês Philip Hunt. A narrativa de “Aqui Estamos Nós” 

gira em torno de um garoto de sete anos, Finn. A princípio, nos é apresentado os momentos 

comuns da vida do protagonista, com cenas desde o seu nascimento até os momentos atuais, 

assim como os relacionamentos entre a sua família e o espaço em sua volta. O pequeno 

apartamento em que reside, desde sempre, e o parque natural de sua cidade são cenários 

constantemente destacados pela obra. Esses espaços possuem vida, cores e singularidades 

próprias. Para Finn, esses locais são familiares, sendo muito mais que meros espaços de sua 

cidade. Essas localidades são a parte do mundo que o garoto conhece e estabelece laços desde 

sua origem, onde desenvolve as suas perspectivas de compreensão e interpretação de tudo que 

está a sua volta. 

No “Dia da Terra”, após incansáveis tentativas por parte do garoto, Finn convence os 

seus pais a irem com ele visitar o Museu de Tudo, com uma infinidade de exposições sobre os 

mais variados temas. É dentro desse contexto que Finn entrará em contato pela primeira vez 

com uma perspectiva de mundo bem mais ampla do que aquela que ele conheceu durante toda 

sua vida, ocorrendo a partir da exposição do museu sobre as características de todo o planeta 

Terra. Nessa exposição, Finn conhece as complexidades presentes nas estruturas internas do 

planeta, a alteração do relevo pelos mais diversos agentes, a importância das camadas 

atmosféricas para toda forma de vida, além da quantidade de outros territórios e populações 

presentes nesse grande mundo. Após essa experiência, o garoto se sente pequeno e perdido em 

um mundo tão vasto, que vai muito além do seu apartamento e do pequeno parque de sua cidade. 



 

 

Após observar a preocupação de Finn, seu pai lhe dá um conselho que aprenderá há muito 

tempo: em meio a coisas tão grandes, se deve começar por aquilo que está ao alcance, pelo que 

se conhece primeiro. O mundo é grande e complexo, mas deve-se ter como ponto de partida o 

lugar pequeno que pertencemos. Assim, Finn passa a compreender o mundo de forma cada vez 

mais complexa, mas também entendendo e valorizando a importância dos seus lugares para a 

construção de suas próprias perspectivas. 

A partir da explanação dos principais pontos do enredo, é possível estabelecer diversas 

conexões da abordagem do filme com o conceito geográfico de lugar. Como destaca Lisboa 

(2007), o conceito de lugar se refere a uma escala da realidade local ou regional, que estabelece 

aos indivíduos, que ali residem, laços e conexões efetivas com esses espaços geográficos. Esses 

espaços são palcos da vida cotidiana desses indivíduos, é a partir deles que se originam as 

experiências e o envolvimento com o mundo a sua volta, sendo fundamental para a construção 

dos sentimentos de pertencimento e identidade pessoal deles mesmos.  

Essa é justamente a relação presente entre o protagonista da obra, Finn, com o espaço 

em que vive. O pequeno apartamento em que nasceu, o seu bairro e o parquinho da cidade 

fazem parte do mundo que é conhecido pelo garoto. É a partir desses espaços que ele interage, 

relaciona e interpreta o mundo a sua volta, sendo esses, os seus lugares. Ao visitar um museu e 

perceber que o mundo é muito maior e complexo do que ele conhece, Finn sente a sua 

identidade de pertencimento fragilizada, uma vez que o espaço geográfico vai muito além do 

lugar do qual ele pertence, vive e está conectado desde o seu nascimento.  

Para Tuan (1983), é justamente no lugar que os indivíduos desenvolvem sentimentos de 

segurança e conforto, o que é refletido pelo medo de Finn quando se depara com o novo e o 

desconhecido. Entretanto, após uma conversa com o pai, Finn entende a importância que o lugar 

possui para a construção de sua compreensão de mundo, sendo fundamental para a sua própria 

formação enquanto indivíduo. Dessa forma, tais abordagens, presentes na obra analisada, vão 

de encontro com as discussões teóricas acerca da caracterização e importância do conceito 

geográfico de lugar na relação entre o indivíduo e o espaço em que está inserido, permitindo 

uma reflexão a respeito do papel exercido pelo mesmo. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

A partir da abordagem da obra cinematografia “Aqui Estamos Nós: notas sobre como 

viver no planeta Terra” com as perspectivas relacionadas ao conceito geográfico de lugar, 

discorrido por autores como Lisboa (2007) e Tuan (1983), foi possível estabelecer uma série de 



 

 

paralelos entre a narrativa do filme com as discussões teóricas propostas. Dessa forma, o 

estabelecimento de tais paralelos possibilita a aplicação da obra cinematográfica em questão 

como um recurso didático de apoio, proporcionando o desenvolvimento de métodos 

alternativos de ensino dentro do contexto educacional. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo tem por objetivo abordar as histórias de vida dos professores como  

um importante recurso para conhecermos fatos e experiências vivenciadas em outras décadas  

por professores já aposentados, para sabermos como se dava a educação naquela época, analisar  

a prática pedagógica com base na narrativa de vida e formação, identificando as marcas da  

experiência profissional e também utilizá-las como um instrumento de investigação para a  

formação docente, por compreender que: “No âmbito do ensino, o movimento socioeducativo  

das histórias de vida exprime-se, em grande medida, nas tendências para (re) centrar a formação  

de professores na formação do professor”. (NÓVOA, 2007, p. 22).  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A pesquisa utilizou-se de uma abordagem qualitativa, respalda-se nas ideias de Nóvoa 

(2007), Huberman (2007), Alves-Mazzotti (2014) e a metodologia utilizada para a obtenção de 

dados foi uma entrevista realizada de forma online via Google Meet e também através do 

WhatsApp3, com uma professora aposentada que começou a lecionar durante a década de 70 e 

que em seu período de atuação sempre ensinou na Educação Básica e na rede pública de ensino. 

Optou-se pelo formato online em razão dos protocolos de isolamento por conta da Covid-19 e 

tendo em vista que ela se encaixava em um grupo de risco. A entrevista foi aplicada no dia 6 de 

junho de 2021 e abordou questionamentos de cunho pessoal e profissional com o intuito de 

conhecer o que levou a entrevistada a escolher a profissão, seu percurso de formação e o que 

enfrentou durante sua experiência docente. Pois, “[…] é impossível separar o eu pessoal do eu 

profissional” (NÓVOA, 2007, p. 17). Depois de aplicada, a entrevista foi toda transcrita para 
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entrevistada mandasse apenas áudios para concluir a entrevista.  



 

 

melhor análise das falas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Por muito tempo a vida dos sujeitos foram negadas e deixadas de lado por algumas 

teorias como o Behaviorismo “[...] que descartou o sujeito por identificá-lo com a noção de 

consciência” (ALVES-MAZZOTTI, 2014, p. 82) mas, na década de 1980 começa a ganhar 

espaço os estudos com as histórias de vida e hoje tem crescido cada vez mais, principalmente 

no campo educacional, e “[…] tem dado origem as práticas e reflexões extremamente 

estimulantes, fertilizadas pelo cruzamento de várias disciplinas e pelo recurso a uma grande 

variedade de enquadramentos conceptuais e metodológicos”. (NÓVOA, 2007, p. 19).  

A história de vida aqui apresentada é de uma professora aposentada de 67 anos que 

atuou na Educação Básica da rede pública de ensino. Começou a lecionar em um colégio no 

Sítio Olho d´água Dantas município de São Miguel/RN, comunidade onde mora até hoje. Nesta 

escola atuou durante 25 anos depois passou por outras escolas também no município de São 

Miguel. Trabalhou como professora municipal 35 anos e na limpeza por 2 anos, totalizando 37 

anos servidos.  

Inicialmente indagamos a professora X sobre quais lembranças marcaram sua infância 

e ela fala de uma infância muito sofrida de poucos recursos financeiro que dificultava até 

mesmo o acesso à escola. Por isso iniciou tarde os estudos, apenas aos 12 anos de idade. Ao 

observar a fala da professora podemos ver a dificuldade em estudar o ciclo de vida dos 

professores pois, “[…] é particularmente arriscado integrar num mesmo grupo indivíduos que 

parecem partilhar traços em comum, mas cujos antecedentes ou meios sociais são diferentes.” 

(HUBERMAN, 2007, p. 54). Por isso, deve-se levar em conta o contexto de vida dos 

professores, porque as oportunidades não são iguais para todos.  

 

[...] eu passei a estudar a partir dos meus 12 anos porque não tinha condições, 

meus pais não tinham. E comecei com 12 anos. Nos 13 anos fiz a minha 2° 

série que era...  chamava 2°ano, não é? Que hoje já mudou tudo, não é? Mais 

antes fiz isso. E daí pronto muito sofrido, não é? para eu estudar e... continuei 

e graças a Deus cheguei  lá a onde eu mais precisava, não é?”. 

(PROFESSORA X, 2021, p. 2).  

 

A trajetória escolar na educação básica da professora X também não foi nada fácil 

porque como não tinha livros para estudar, estudava com livros que pegava emprestado dos 

seus colegas. Também era difícil porque teve que trabalhar na roça e em farinhada para ajudar 



 

 

seus pais desde muito pequena, e isso dificultava que frequentasse a escola todos os dias. 

Inicialmente estudou até a 4° série e quando foi para a 5° teve que parar por falta de condições 

e da dificuldade em ir para a escola, porque a partir da 5° série tinha que se deslocar para estudar 

na cidade de São Miguel.  

O que motivou a escolha de sua profissão foi o seu sonho de ser professora e também 

pelo o desejo de mudar sua condição social, já que, como apontado antes veio de uma família 

com poucos recursos financeiros. Com o intuito de mudar sua realidade viu na profissão uma 

saída. Mesmo ninguém acreditando que ela poderia ser professora, sendo discriminada pela 

própria irmã e amigas ela não desistiu, continuou acreditando. Seu desejo de ser professora era 

tão grande que até promessas chegou a fazer, se ajoelhando em uma estrada quando estava indo 

deixar o almoço dos pais na roça.  

 

Então, sempre eu dizia que eu tinha um sonho na minha vida de ser professora 

e sempre as pessoas me discriminavam, muitas vezes até mesmo minhas 

amigas mais minha irmã, não é? Diziam assim: “Você, você aprender nada!” 

e eu dizia: “vou, tenho fé em Jesus Cristo que um dia eu chego lá, eu vou ser 

professora!”. Aí sempre ficava assim, não é? Naquela discriminação e eu com 

aquele sonho, até promessa eu  fiz, não é? Fiz prece de joelho no meio de uma 

estrada aqui na comunidade quando eu ia deixar o almoço dos meus pais 

muito longe de casa, muito sofrido e eu pedi até a Jesus de joelho, não é? E 

pedi para que eu chegasse um dia a ser professora e com meu ganho eu 

sobreviver porque a situação financeira era muito difícil e até que graças a 

Deus alcancei. (PROFESSORA X, 2021, p. 3).  

 

Durante seu percurso de formação, iniciou lecionando no primário tendo apenas a 4° 

série. Depois com a lei da Constituinte em 1988 que se passou a exigir que para ensinar teria 

que ter o 2° grau, a entrevistada fez um curso chamado LOGOS 24 que depois mudou para 

RENASCER para que os professores terminassem os estudos e voltassem para a sala de aula. 

Quando estava fazendo o LOGOS 2 desistiu com 99 horas vencidas porque tinha crianças 

pequenas, depois conseguiu retornar no RENASCER concluindo em 2002 ficando com os 

direitos de professora formada a partir da efetivação do prefeito. Assim, é possível perceber 

através das experiências e histórias de vida, fatos de nossa história e da história da educação 

brasileira como o citado pela professora X as mudanças ocorridas com a lei da Constituinte de 

1988 que alterou a educação brasileira, exigindo maior nível de formação dos professores.  

Dando continuidade, ainda pedimos que falasse sobre suas primeiras experiências 
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profissionais.  

 

Foi muito difícil viu, porque apesar de tudo a gente não... não é como hoje 

que tem o computador, tem tudo, não é? Para pesquisar e a gente só... a 

pesquisa era feita só em livro, não é? [...] e na escola vinha aquele livro do 

professor, lá a gente tinha que fazer, tirar...elaborar as aulas fazer tudo, não 

é? Os planos da escola e a gente muitas vezes, a gente ia para a reunião não 

dava tempo fazer todos porque eram muitos planos, não é? A gente fazia... 

reunia-se com as outras professoras, as que moravam  perto e a gente ia, não 

é? Mas, tinha que copiar as provas em mãos tirada... retirada  todas dos 

livros[..]. (PROFESSORA X, 2021, p. 4).  

 

Desta forma, se percebe as dificuldades enfrentadas no contexto de sala de aula, que 

Huberman (2007) define como a “fase de sobrevivência” que é o choque de realidade, é as 

dificuldades encontradas e enfrentadas pelo professor como: a realidade das salas de aulas, a 

dificuldade em relacionar a teoria com a prática, a dificuldade de lidar com alunos problemas, 

o material inadequado e etc.  

Ainda questionamos a Professora X se, se pudesse resumir sua história pessoal e 

profissional em poucas palavras como gostaria de ser lembrada?  

 

[...] eu gostaria de ser lembrada e jamais vou esquecer, não tem nem como 
esquecer, foram todas as dificuldades, foram todos os custos que a gente 
tinha, não tinha sequer... custo nenhum para que a gente pudesse... nem 
sequer nas passagens, um deslocamento a gente não tinha, era tudo por conta 
da gente com aquela... aquele ganhozinho tão pequeno, muitas vezes não dava 
nem sequer para se pagar uma passagem. Muitas vezes... tive que ir de 
bicicleta mais o meu esposo, muitas vezes gestante... como quando iniciei, 
iniciei gestante, não é? Mas tive que seguir em frente para ter como se diz, 
para ter um objetivo... ter alcançado um objetivo como eu alcancei. Foi muito 
difícil. A minha história profissional é longa, é difícil demais, muito como se 
diz, muito a desejar, [...], mas, infelizmente resumindo, foi uma profissão 
maravilhosa. (PROFESSORA X, 2021, p. 6).  

 

Assim, se percebe por sua fala que mesmo diante de todas as dificuldades ela seguiu em 

frente para atingir seu objetivo. Todo o percurso de vida profissional e pessoal da professora X 

foi importante para a construção de sua identidade, desta forma, inferimos que “[…] um lugar 

de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão”. 

(NÓVOA, 2007, p. 16).  

 

4 CONCLUSÃO   

 

A partir do que foi exposto, a entrevista realizada e estudada nos permitiu conhecer o 

processo de formação, as dificuldades enfrentadas e as experiências da professora X e através 



 

 

delas também aprender. Foi muito importante para nós futuros docentes estudar essas histórias 

de vida e perceber que na profissão iremos enfrentar desafios mais que o mais importante é não 

desistir, é seguir o nosso objetivo. Esse trabalho é de grande riqueza pois, ele analisa também 

fatos de nossa história, como era a educação na década de 70 e através disso perceber as 

mudanças que aconteceram na educação mais sem esquecer o processo que ela percorreu para 

ser o que hoje conhecemos. 

Assim, é possível concluir que as histórias de vida são sim importantes para a formação 

docente, pois permite conhecer os percursos da educação, as experiências de outros 

profissionais e através delas nos inspirar e aperfeiçoar nossos conhecimentos.   

Foi uma experiência maravilhosa na qual pudemos ver que mesmo diante de tantas 

dificuldades enfrentadas por nossa entrevistada o desejo de ensinar falou mais alto e isto nos 

motiva a seguir em frente, pela educação e por tudo que ela pode proporcionar.  
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a trajetória educacional e profissional de uma professora 

da Rede Pública, buscando compreender os desafios, superação e experiências ao longo de sua carreira. 

A investigação está pautada em uma abordagem qualitativa e inserida no campo da história de vida, e 

para coleta de dados, realizamos uma entrevista que foi gravada, transcrita e analisada, tendo em vista 

um roteiro previamente estabelecido e composto por questões relacionadas à história de vida, educação 

básica, acadêmica e atuação profissional. Obtivemos como resultados as principais dificuldades e as 

possibilidades da formação educacional, bem como as experiências profissionais da educadora no que 

se refere à formação básica e acadêmica, os primeiros anos de atuação profissional, as descobertas, 

superações, aprendizado e construção do seu perfil profissional. 

 
Palavras-chave: História de vida; Educação; Profissão. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A história de vida dos professores se constitui como uma importante fonte de 

informação que permite a reflexão acerca dos processos formativos, uma vez que proporcionam 

o conhecimento das vivências, desafios e experiências dos sujeitos através de relatos sobre a 

trajetória educacional e profissional, (NÓVOA, 2000).   

Esse campo de pesquisa nasce de um longo período da racionalização do processo 

educacional onde se exigia da educação um meio para transformação econômica e social 

(NÓVOA, 2000). Nesse contexto, o professor era um simples cumpridor das atividades 

propostas ao ensino, não levando em consideração seus conhecimentos acerca da organização 

do ser e fazer pedagógico. 

Nessa perspectiva, Souza (2008) relata que as histórias de vida assumem caráter 

formativo e ao mesmo tempo investigativo, possibilitando através do exercício de reviver as 

lembranças do passado uma oportunidade para a construção dos saberes do presente, 

legitimando a construção da identidade docente. 
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Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a trajetória formativa e profissional 

de uma professora da educação pública, almejando compreender os desafios, erros, acertos, 

superação e experiências ao longo de sua carreira. 

Este trabalho é fruto de uma atividade encaminhada no componente curricular Profissão 

Docente ministrado pela professora Drª Iandra Caldas, cujo propósito é analisar a trajetória e 

as memórias de professores da rede pública.     

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A presente investigação está inserida no campo da pesquisa qualitativa em educação, no 

qual a mesma se preocupa com o nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando 

o universo de significados, de motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 

2001). Para Bogdan e Biklen (1997, p. 67), “[…] o objetivo principal do investigador é o de 

construir conhecimentos e não dar opinião sobre determinado contexto”. Sendo assim, a 

finalidade com esse tipo de pesquisa é compreender os sentimentos e as vivências dos sujeitos 

a partir de suas histórias de vida.  

Para embasamento teórico, atemos aos estudos de Nóvoa (2000), nas pesquisas e 

levantamentos bibliográficos, bem como nas discussões realizadas no ambiente virtual Google 

Meet, meio pelo qual é ministrado a componente Profissão Docente, proponente do curso de 

Pedagogia. 

Para coleta de dados, realizamos uma entrevista oral semiestruturada a professora da 

Rede Pública de Ensino com roteiro previamente estabelecido e composto por questões 

relacionadas à história de vida, formação escolar da educação básica, acadêmica e atuação 

profissional. A mesma foi realizada de forma presencial seguindo as normas e protocolos de 

segurança em virtude do contexto pandêmico. 

Após entrevista, sucedemos com a transcrição da mesma obedecendo às normas do 

Programa de História Oral, do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 

do Brasil - CPDOC3, o que resultou na tabulação dos dados obtidos e descritos nos resultados. 

 

 
3 ALBERTI, Verena – 1998 - O acervo de história oral do CPDOC: trajetória de sua constituição. Rio de Janeiro: 

CPDOC, 1998. 18f (disponível para download em www.cpdoc.fgv.br). ______ – 2005 - “Histórias dentro da 

história.” In: Pinsky, Carla (org.) Fontes históricas. São Paulo, Contexto, 2005, p.155-202. 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A parte inicial da entrevista estava organizada objetivando a identificação da 

entrevistada como nome, data de nascimento, endereço e família. A professora entrevistada que 

aqui denominaremos de colaboradora é de origem humilde, nascida e criada na Zona Rural do 

munícipio de Pau dos Ferros-RN, de uma família composta por seis pessoas, onde teve uma 

infância difícil, mas ao mesmo tempo tranquila, sobrevivendo da agricultura familiar, conforme 

narrou. “Tive uma infância tranquila, convivendo com a natureza e trabalhando ajudando 

meus pais nos afazeres domésticos, no plantio e cultivo”.  

Sobre a educação básica e sua formação inicial a colaboradora relatou ter feito todo seu 

percurso formativo na Escola Pública, desde os anos iniciais do fundamental, passando pelo 

ensino médio até chegar ao ensino superior. Enfatizou na sua fala que a Escola Pública é de 

qualidade e que pelas oportunidades que teve, apesar das dificuldades, defende e acredita na 

educação pública. 

Ao perguntar sobre como avaliava o ensino da época, a colaboradora narrou que o 

ensino era extremamente tradicional, voltado à memorização dos conteúdos e de pouca relação 

com a vida dos educandos, e que por isso, muitas das vezes nem sabia o porquê de se estudar 

tal conteúdo. Em resumo, era mais um processo mecânico de decoreba, de dar resposta ao que 

foi perguntado, conforme explicitado no trecho abaixo: 

 
Era um ensino tradicional voltado para os conteúdos sem fazer relação com 

a vida. Muitos conteúdos, por exemplo, da matemática, passei por ela mais 

até hoje não sei porque, para que se estudava aqueles conteúdos. Nunca me 

ensinaram como relacionar isso com a vida. [...] Era tudo mais para decorar 

aquelas perguntas, aqueles exercícios e transcrever no dia da prova.   

 

Em relação à experiência profissional e os desafios encontrados, a colaboradora expôs 

que inicialmente não se imaginava sendo professora, mas que as circunstâncias e o desejo de 

ajudar os pais a levaram à escolha da profissão. Levando em consideração que na época a UERN 

só tinha os cursos de Letras, Economia e Pedagogia, optou pelo curso de letras que acabou 

passando, onde obteve êxito em sua formação.  

Acerca da primeira experiência profissional, relatou ter sido no Ensino Fundamental I 

ainda durante sua formação. Ressaltou que sentiu muitas dificuldades, mas que com o seu 

desejo de aprender e a ajuda da equipe gestora e pedagógica da escola ela conseguiu. Após 

formada passou a ensinar a outros níveis de ensino por muitos anos, sempre buscando a 

autoformação para melhorar sua prática docente. 



 

 

Os desafios foram muitos, por que imagine eu, aos 17 anos sem ter feito 

magistério e sem experiência, mas com o apoio da equipe gestora da escola e 

com meu esforço e desejo de acertar, eu consegui. [...] Até hoje eu busco 

minha autoformação para melhorar minha prática.  

 

Sobre os ambientes de trabalho que compartilhou ao longo de sua carreira profissional 

os definiu como tranquilos, que aproveitava das boas atitudes dos colegas para enriquecer sua 

prática pedagógica e sempre aprender mais, enquanto aquelas atitudes que não concordava, as 

serviam de reflexão para que não cometesse os mesmos equívocos, relatou: 

 
Todos nós ensinamos e aprendemos, seja com atitudes positivas ou não. 

Aqueles profissionais comprometidos eu fui me inspirando, aqueles que não 

concordava com as práticas, serviam de reflexão para que cada dia mais 

pudesse mudar e melhorar, e não ser aquele modelo de profissional 

descomprometido, mas sempre voltado a dar o melhor, posso não dar, mais o 

meu desejo é de contribuir com o melhor.  

 

Ao pedir que definisse em uma frase seu percurso formativo e profissional, a mesma falou 

com muita satisfação que se reconhece como “[…] alguém que lutou, acreditou e se 

comprometeu.” Sua fala demonstra que apesar de todos os desafios, ela foi feliz na sua escolha 

profissional.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Por meio dos relatos da professora colaboradora foi possível identificar as principais 

dificuldades associadas ao início da docência como a pouca experiência em sala de aula, 

formação pedagógica em andamento, insegurança e domínio de conteúdo etc. Porém 

identificamos também as possibilidades da formação educacional, bem como das experiências 

profissionais da educadora no que se refere à formação básica e acadêmica. Na narrativa da 

colaboradora, podemos analisar que os primeiros anos de atuação profissional como uma fase 

de descoberta, superações, aprendizado e construção do seu perfil profissional. 

Desse modo, a oportunidade de escutar e compreender a trajetória formativa e 

profissional de professores que contribuíram para educação pública é enriquecedora para o 

pedagogo em formação, uma vez que estas narrativas ampliam a visão da docência, ao mesmo 

tempo que demonstra que cada indivíduo é detentor de singularidade particular, individual e 

social. 
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JOGOS E BRINCADEIRAS NO ENSINO REMOTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A criança desde cedo interage com o meio que vive e as pessoas ao seu redor, expressa-

se por meio de gestos, e todos os objetos que consegue ver e tocar, torna-se um brinquedo. 

Esses momentos são vividos de maneira prazerosa e livre, em que a criança explora e conhece 

os próprios movimentos e o mundo que está inserida. Nesse sentido, o presente trabalho busca 

caracterizar os jogos e brincadeiras como elementos indispensáveis para a prática em sala de 

aula, a partir das experiências vividas pelas residentes no Programa Residência Pedagógica 

(RP)4. Como também, analisar as possibilidades do uso de jogos e brincadeiras no ensino 

remoto. 

Os jogos e brincadeiras constituem-se como ferramentas potenciadoras durante o 

processo de aprendizagem, “isso acontece porque a criança, em início de desenvolvimento, vive 

em um meio ambiente em constante mudança e com uma imensa quantidade de objetos que ela 

não conhece e domina” (ALVES e BIANCHIN, 2010, p. 284). A partir disso, essas ferramentas 

ajudam o aluno em suas novas descobertas e, simultaneamente promove a construção de 

habilidades cognitivas, motoras, de interação, percepção, criatividade e expressividade. Nesse 

sentido, é essencial que o educador insira nas suas práticas pedagógicas esses instrumentos 

lúdicos, para que a aula se torne prazerosa e interativa, permitindo um aprendizado significativo 

e concreto dos seus alunos. Com a execução dessas metodologias, a criança poderá se sentir 

mais acolhida e motivada e o professor é levado a condição de mediador e estimulador da 

aprendizagem.  

Na visão de muitos, os jogos e brincadeiras são apenas entretenimentos ou 

“passatempo”, no entanto, esses recursos se caracterizam como “uma atividade que possibilita 
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a aprendizagem de várias habilidades” (BUENO, 2010, p. 10). De acordo com a Base Nacional 

Comum Curricular (2018), a interação durante o brincar proporciona o desenvolvimento 

potencial e integral das crianças, como também a expressão de afetos, frustações e emoções, 

permitindo ao professor mediar e solucionar esses conflitos juntamente com os alunos. Além 

disso, “a brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando-as a superar 

progressivamente suas aquisições de forma criativa” (BRASIL, 1998, p. 27). 

Com a adoção do ensino remoto emergencial, devido as medidas de isolamento durante 

a pandemia da Covid-19, os jogos e brincadeiras começaram a ganhar destaque nos 

planejamentos dos docentes. Levando em consideração que as aulas remotas dificultam a 

interação e a participação dos alunos, o uso dessas metodologias se tornou a solução para 

reverter esses impactos. Em meio a adaptação a essa nova realidade, os professores perceberam 

que os jogos e brincadeiras favorecem “[...] a concentração, a atenção, o engajamento e a 

imaginação. Como consequência, a criança fica mais calma, relaxada e aprende a pensar, 

estimulando sua inteligência” (ALVES e BIANCHIN, 2010, p. 285). Dessa forma, nota-se o 

quanto os jogos e brincadeiras são necessários para o desenvolvimento de habilidades e para a 

ampliação das capacidades das crianças. Além de permitir, um ensino instigante e prazeroso, 

que motiva a criança a participar e interagir durante as aulas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os procedimentos metodológicos deste estudo de campo são de caráter descritivo e 

exploratório, em que seu principal objetivo é a exploração e construção de hipóteses e descrição 

de características de determinada população ou fenômeno (GIL, 2008). Essa pesquisa, com 

abordagem qualitativa, é do tipo relato de experiência, haja vista que os dados coletados foram 

obtidos por meio da observação e vivências das residentes no Programa Residência Pedagógica. 

As práticas desenvolvidas durante o programa foram realizadas numa escola de ensino 

fundamental na cidade de Pau dos Ferros/RN, pelas alunas da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, via ensino remoto.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Programa Residência pedagógica é uma ação que integra a Política Nacional de 

Formação de Professores e tem como finalidade aperfeiçoar a formação prática dos alunos de 

licenciatura, promovendo o desenvolvimento de atividades na escola de educação básica, a 



 

 

partir da segunda metade de seu curso (BRASIL, 2018). Nessa perspectiva, essa pesquisa relata 

as experiências das alunas durante o programa, com ênfase nos jogos e brincadeiras utilizados 

no ensino remoto. 

De acordo com os relatos das residentes, os jogos e brincadeiras possibilitaram muitas 

interações e aprendizagens durante as aulas. Nas palavras de Alves e Bianchin (2010, p. 286), 

“o ensino utilizando meios lúdicos cria um ambiente gratificante e atraente, servindo como 

estímulo para o desenvolvimento integral da criança”.  

 

Figura 1 – Jogo “quem sou eu?” 

Fonte: Registros das residentes (2021). 

 

A figura 1 mostra um jogo produzido pelas residentes, em que sua finalidade é trabalhar 

a interação entre os alunos, a partir da apresentação de suas características pessoais. Como 

afirma Bueno (2010), as brincadeiras e jogos são muito mais que recreação, é uma das formas 

de comunicação e interação da criança, consigo e com os outros.  

 

Figura 2 – Jogo dos Dilemas 

Fonte: Registros das residentes (2021). 



 

 

O jogo dos dilemas (Figura 2), é um recurso desenvolvido para tratar da ética em sala 

de aula. As alunas de licenciatura, elaboraram alguns dilemas éticos que poderiam acontecer no 

dia a dia das crianças e pediram para que elas falassem como agiria diante dessas situações. 

“Jogando, as crianças podem colocar desafios e questões para serem por elas mesmas 

resolvidas, dando margem para que criem hipóteses de soluções para os problemas colocados” 

(ALVES e BIANCHIN, 2010, p. 285). Além disso, é possível contribuir não só para o 

desenvolvimento lógico, mas também para o social.  

  

Figura 3 – Tabuada do Dino 

Fonte: Registros das residentes (2021). 

 

Durante as aulas, foi utilizado também jogos on-line como a Tabuada do Dino (Figura 

3), proporciona a aprendizagem dos números e das operações matemáticas. Para Alves e 

Bianchin (2010), através dos jogos a criança desenvolve o seu raciocínio e conduz o seu 

conhecimento de forma descontraída e espontânea, tornando a aprendizagem prazerosa. Ainda 

hoje, as crianças sentem medo da matemática, achando que é difícil, mas com os jogos elas 

percebem que são capazes de enfrentar os desafios e, de uma maneira divertida.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Diante o exposto, considera-se que os jogos e brincadeiras constituem-se como recursos 

essenciais para envolver e chamar a atenção dos alunos, principalmente no formato remoto, 

bem como uma forma de tornar as aulas mais instigantes e prazerosas, proporcionando o 

desenvolvimento das aprendizagens de forma lúdica.  Nesse sentido, vê-se que a metodologia 

de aulas adotadas pelas residentes, vão em direção a literatura estudada, uma vez que foi 

desenvolvida com intencionalidade e dedicação, buscando a construção de saberes e 

habilidades dos alunos. A partir disso, as práticas que envolvem jogos e brincadeiras são 

ferramentas indispensáveis para se alcançar uma educação de qualidade.  Esse estudo contribuiu 



 

 

para o enriquecimento teórico do tema, para demonstrar a importância dos jogos e brincadeiras 

nas aprendizagens dos educandos e incentivar a utilização desses recursos. 
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MEMÓRIAS DA FORMAÇÃO: HISTÓRIA DE VIDA DE PROFESSORES 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é resultado de uma entrevista realizada na disciplina de História da 

Educação Brasileira – em que teremos a sua respectiva continuação na Profissão Docente – nas 

quais contamos com a orientação da professora e doutora em Educação, Iandra Fernandes 

Caldas. Nesse contexto, nossa entrevista foi concedida por uma professora da Educação Básica. 

Teremos como objetivo analisar, compreender e interpretar os aspectos pessoais e profissionais 

que marcaram sua trajetória de vida e de carreira, desde os anos iniciais do ensino enquanto 

aluna, até sua formação acadêmica enquanto docente.  Profissionais da educação, estes que, são 

de fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade.  

Também objetivamos no presente texto, a valorização profissional, cultural e social de 

forma interdisciplinar na epistemologia pedagógica e na formação da identidade docente. Pois, 

de acordo com Nóvoa “O professor é a pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor” 

(2007, p. 15). Assim, a práxis docente (teoria e prática educativa) consiste na interação dos 

diferentes campos de conhecimento, tais como: o filosófico, o cientifico e o empírico. Para tanto 

contaremos com informações acerca de fatos vivenciados por educadores que vão além das 

salas e dos muros da escola. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A abordagem metodológica empregada na realização da pesquisa carrega um caráter 

qualitativo visando a apuração, interpretação e comparações das memórias, histórias e 

sentimentos em seu cotidiano como docente e foi encaminhada através de consultas 

bibliográficas, no campo teórico e prático como instrumentos auxiliadores e instrutores em 

parte, e, principalmente, por meio de entrevista oral com profissional docente aposentada. 

Para isso, foi realizado uma revisão bibliográfica como aporte teórico e auxílio de um 

roteiro minucioso previamente criado, focando nas memórias e histórias sobre a formação 
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educacional da profissional, com questionamentos que engloba a construção da vida pessoal e 

profissional observando variáveis que implica diretamente na atuação docente em seu 

cotidiano, e, posteriormente a entrevista foi  devidamente transcrita3, com permissão assinada 

pela professora entrevistada E.M.B, para uso de suas falas na presente pesquisa. 

Com o uso desses métodos e instrumentos evidenciou muitos fatos, tantos explícitos 

quanto implícitos, que marcam a carreira e vida de um profissional docente e também observar 

de como ocorreu parcialmente a evolução da educação brasileira e muitos marcos na vida 

estudantil e acadêmica tanto como estudante quanto professora. Essas são algumas informações 

adquiridas por meio de uma entrevista presencial em forma de diálogo, focando a vida e 

formação de um profissional da educação.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Existem muitos campos do conhecimento que se dedicam a estudos sobre a memória, 

porém a Educação, com os mais diversos objetivos e em todos os segmentos, é a área que mais 

se utiliza da memória. Os dados obtidos por meio de entrevista sobre história de vida de 

professores abordados aqui, são baseados na vida pessoal, escolar e profissional, enquanto 

formação e atuação docente da entrevistada. Estas etapas, marcadas por pontos positivos e 

negativos, descrevem uma bagagem vivida desde a infância, como aluna de ensino 

fundamental, até os últimos dias em sala de aula como docente. 

 

A minha educação básica eu fiz uma primeira série, mas, já não fiz à segunda, 

quando eu vim estudar aqui na cidade já comecei a partir da terceira série, 

fiz uma avaliação e fui aprovada e fui logo fazer a terceira série, então, fiz 

toda a educação básica assim, principalmente a primeira, segunda, terceira 

e quarta série.(E.M.B, 2021).  

 

Ainda enquanto aluna de educação básica, a colaboradora teve acesso a uma cartilha de 

nome Vila Sésamo, este era o livro que ela e todos os seus colegas possuíam. Desde então, 

surge o amor pela docência, uma escolha profissional de criança. “Eu costumava a convidar 

todo mundo para minha casa, como era no sítio, todo mundo conhecia todo mundo. Então a 

gente se organizava e eu ficava ensinando, eu ficava dando aula para os meus colegas.” 

(E.M.B, 2021).  

 
3 A transcrição da entrevista obedece às normas do Programa Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil – CPDOC de ALBERTI, V. Manual de História Oral. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2005. 



 

 

Se não bastasse a Cartilha Vila Sésamo, a entrevistada também cita como uma das suas 

maiores influências a sua irmã, que na época, cursava magistério e possuía inúmeros cadernos 

de metodologias, o que lhe chamava muito à atenção. Entre as suas duas opções – psicologia 

ou pedagogia – a mesma seguiu o que predominava em suas vontades: à docência. 

Além do estudo formal, em sala de aula, a professora entrevistada sempre buscou uma 

formação fora dela. Um ensino fundamental sem a base do infantil, e um ensino médio em 

escola privada como bolsista com direito a formação do magistério. Período este – do 

magistério – que foi marcado pela escola experimental, onde todos os alunos estagiários 

trabalhavam com as crianças. Já no ensino superior, se concretizava a sua escolha de criança, o 

curso de pedagogia, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Pau 

dos Ferros. 

O início da carreira profissional em mil novecentos e noventa ocorreu quando a mesma 

estava concluindo o curso de pedagogia e foi aprovada no concurso do estado, carreira esta, que 

posteriormente, foi marcada por todos os ramos de atuação que um professor pode perpassar, 

sempre mantendo uma visão além da sala de aula. 

 

Além de ser professora, eu hoje sou aposentada, e passei por todas as 

experiências que um profissional da educação passa na sala de aula. Eu fui 

professora, passei pela supervisão, pela coordenação pedagógica e 

ultimamente terminai numa gestão escolar. Eu pude, de certa forma, adquiri 

experiências que não só contribuíram para minha vida profissional, assim, 

como professora, mas, principalmente para o lado pessoal. Porque, seja como 

professora você está aprendendo todos os dias com seus alunos, como 

supervisora, coordenadora, além de você tá adquirindo conhecimentos, 

assim, de livros que você ler, de encontros que você participa, de reuniões, de 

outros tipos de formação, você também está tendo contato com o professor, 

que é de suma importância. Porque essa relação de troca, de troca 

profissional, de experiências de vida, quer dizer... Eu acho que é a base, 

certo?  É o que dar, de certa forma a sustentação ao seu trabalho [...] (E.M.B, 

2021). 

 

Ao ser questionada sobre uma avaliação do seu processo de auto formação, à 

entrevistada afirma que gostaria de ter feito mais em nível de títulos, porém, se diz satisfeita 

pelo que conseguiu realizar. Para concluir, afirma que devemos valorizar esta profissão, pois, a 

mesma é uma das mais bonitas que existem, afirmando que: “Você trazer uma criança ao 

mundo, como um médico, é lindo! Mas também você ajudar uma pessoa a sonhar e escrever 

aquela primeira letrinha: A, B... É uma beleza imensurável.” (E.M.B, 2021). 

 

 



 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Portanto, as memórias relatadas da profissional docente já aposentada nos remete de 

como se dar o início até o fim (a aposentadoria) de uma grande carreira e vontade manifestada 

desde cedo, como profissional e também como pessoal. Assim, se torna bem observável a 

criação de um todo contexto, incluindo a infância da professora, para a formação docente em 

caráter profissional, salientando marcos no decorrer da vida, formação escolar e acadêmica e 

conquistas bem significativas a profissionais docentes.  

Com isso, notamos a grande importância da atenção a relatos e memórias de 

profissionais docentes mais experientes, possibilitando a criação e aperfeiçoamento de análises, 

metodologias e teorias, e também proporcionando o reconhecimento de profissionais docentes, 

e consequentemente a valorização da comunidade de educadores, a partir de uma entrevista 

bem fundamentada.  

O objetivo dessa pesquisa vai muito além de analisar a formação de nossos educadores 

e compreender parcial e resumidamente a história da educação do nosso país, também busca o 

autorreconhecimento dos educadores, estimulas novos discentes que desejam ser futuros 

profissionais na educação e a valorização da classe educacional.  Portanto, desejamos que 

pesquisas como essas sejam mais realizadas, proporcionando assim o registro da história e 

valorização de cada profissional docente, que realiza um trabalho nobre e imensurável.  
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MEMÓRIAS REAVIVADAS DE UMA PROFESSORA: AS EXPERIÊNCIAS 

VIVENCIADAS NA ÉPOCA DO SEU PERCURSO ESCOLAR E FORMAÇÃO 

 

Ana Beatriz Vieira1  

Luana Aquino Peixoto2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho, realizamos uma entrevista com a professora J.D.O, em que se 

pôde evidenciar as lembranças na qual a professora percorreu em sua formação da educação 

básica ao ensino superior, relatando experiências, memórias, dificuldades e desafios entre a sua 

vida pessoal entrelaçada com a sua formação, frutos colhidos, caminhos traçados para tal 

formação. O intuito da pesquisa é justamente conhecer sua história de vida em relação a 

profissão docente, em que se pôde observar que ela leciona desde os anos 90, para que assim 

pudesse entender o que a professora passou durante todo o seu processo de profissionalização 

e ela ainda enfatiza que é realizada com a sua profissão, porém quer da continuidade no seu 

processo de formação.  

O trabalho foi desenvolvido na disciplina Profissão Docente, ministrada pela professora 

Iandra Fernandes Pereira Caldas e pretende visibilizar a história da profissão docente com vistas 

a formação e ao desenvolvimento da profissão. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A nossa pesquisa segue uma abordagem qualitativa, visto que analisamos dados reais, e 

não previsíveis quanto à construção de sentidos, ou seja, não se era previsível as respostas da 

entrevistada para que assim tivéssemos a confirmação dos dados. Portanto, foi usado como 

coleta de dados a entrevista com a professora J.D.O. que leciona na educação básica, realizada 

pela plataforma Google Meet com o auxílio de aparelhos eletrônicos ocorrida no dia 24 de maio 

de 2021. Na entrevista ela relata memórias de sua vida, bem como também da vida acadêmica. 

Dando início a entrevista com relatos de como se encontra nessa fase da vida profissional e 

pessoal, em seguida trazendo para a conversa suas lembranças enquanto jovem/criança 

entrelaçando com a formação que ela obteve naquela época. Durante todo o decorrer da 

entrevista, mostrou de forma ampla, clara, objetiva e explícita, todo o seu percurso de vida em 

que foi aluna e funcionária tendo que conciliar as duas profissões, até ingressar em sua profissão 

como professora do ensino básico. 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a entrevista, pudemos observar alguns fatores, tais como: sua experiência com 

a sala de aula vivida a mais de 30 anos, atualmente ministra o componente de biologia da base 

comum e contém em seu currículo a parte diversificada.  

As lembranças do tempo em que era criança na qual brincava na praça e na igreja de sua 

cidade em Rafael Fernandes, mantendo seu foco nos estudos, ela ingressou em sua carreira 

estudantil aos 7 anos de idade, por conta que na época não tinha educação infantil. Aprendendo 

a ler e escrever já na primeiro série com auxílio do professor, pois naquela época o primeiro 

contato do professor e aluno era com a ajuda ao manuseio do lápis, isto faz ligação com o que 

falava o autor António Nóvoa (1999) do livro “Profissão professor” o escritor destaca sobre a 

mudança do ensino voltada para elite para o ensino para as massas, calçando os aparecimentos 

de diversos problemas, pois “ensinar hoje é diferente do que era a vinte anos” (NÓVOA, 1999, 

p. 96). 

Aos 14 anos de idade, tendo sido selecionada pelo vestibular para estudar em uma escola 

próxima de sua cidade, por consequência disso, começou a conciliar seu trabalho no Banco do 

Nordeste e estudos durante dia e noite, a mesma relata que foi uma experiência rica pois ela 

pôde amadurecer e ter mais compromisso com a sua vida. Após o término do segundo grau e 

mesmo não sendo a sua primeira opção ela prestou vestibular para o curso de letras, aconteceu 

que mesmo em meio a sua decisão não sendo a que realmente queria, acabou se encontrando 

no que cursou e hoje se sente muito realizada em sala de aula.  

Deu início em sua primeira experiência como professora na década de 90, assumindo 

um contrato e atuando a noite com a formação em letras. Contudo, em sua cidade não tendo 

oportunidade para tal, ela foi convidada a ministrar aula em outra cidade no mesmo colégio 

onde ela atua nos dias atuais. Portanto, percebeu que no seu campo atuante tem alguns desafios 

que são a desvalorização com a educação, a falta de recursos disponibilizados e a ausência de 

assistência aos alunos, em razão disso se houvesse esses auxílios os alunos seriam bem mais 

realizados e a aprendizagem se tornaria muito mais proveitosa. Durante o processo de auto 

formação ela cita que foi bem proveitoso, pois ela amadureceu em sala de aula.  

Assim como no texto desenvolvido por Herberman (2000, p. 38) em que ele discorre 

um pouco sobre a carreira ser um processo contínuo e não uma série sucessiva de 

acontecimentos. Pensando a partir da ideia discorrido pelo autor , a professora entrevistada 

partilha do mesmo posicionamento em relação ao processo de auto formação, na qual ela afirma 

que “diariamente aprendemos algo, e não se pode falar que já temos o conhecimento sobre todas 



 

 

as coisas, esses conhecimentos adquiridos vai se aumentando e enriquecendo a auto formação 

enquanto professor, o processo de auto formação é contínuo e diário, sempre aprendemos algo 

novo, até mesmo em uma simples entrevista” (J.D.O, 2021). A entrevistada ressalta “todo dia 

estamos nos alto formando e com isso nos realizando profissionalmente” onde podemos 

observar a semelhança na fala de Tardif  “ Os saberes inerentes à profissão docente são 

adquiridos através do tempo” (TARDIF, 2008). 

O espaço de trabalho e colegas de profissão contribuem de forma significativa para tal, 

pois se torna uma base, na educação é um fortalecimento pois um ajuda a ajudar o outro e ambos 

saem ganhando. Como todo profissional da educação existe uma forma de como gostaria que 

fossem lembrados, isso é fato, e lembrando como uma pessoa comprometida, dedicada e que 

sempre vai acreditar em seus alunos. Vale enfatizar ainda que tudo é um ciclo e 

consequentemente com a educação não seria diferente, a entrevistada J.D.O em suas últimas 

falas ressalta que seus alunos são o produto final de sua profissão, pois diariamente acabam 

encontrando aqueles que foram seus alunos dividindo a sala de aula com eles e atuando na 

mesma profissão, é o aprender hoje e o repassar amanhã! 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Por intermédio desta pesquisa com o auxílio de uma entrevista feita com a professora 

J.D.O, concluímos que para ser um professor existe muitos desafios e obstáculos para serem 

enfrentados, e isso se estende após a formação devido à desvalorização que infelizmente ainda 

existe em nosso meio, pudemos observar também que existe uma falta imensa de apoio em 

relação financeira aos nossos colégios, uma carência de apoio psicológico para com os alunos 

e professores, de fato, isso implica na aprendizagem e processo de auto formação e dificulta 

bastante no modo de repassar conhecimentos, entretanto cabe ressaltar que mesmo diante a 

diversidade de educação que existe até os dias atuais a professora se sente realizada com o seu 

campo de atuação. 
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METÁFORAS DO MUNDO DA MODA: UMA ANÁLISE COGNITIVA DA 

LINGUAGEM UTILIZADA EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS 

 

Valéria Sara Lopes de Oliveira1
  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho faz parte do programa de iniciação científica do grupo Estudos 

Cognitivos da Metáfora, da Universidade Potiguar, orientado pelo Prof. Dr. Ricardo Yamashita, 

e tem como objetivo investigar a relação da moda com o discurso e suas práticas de consumo 

sob a ótica ecológica da cognição (DUQUE, 2018). Para a concretização do trabalho visamos 

identificar as metáforas presentes nos discursos midiáticos das marcas analisadas, da mesma 

forma entender como o acionamento de determinados frames discursivos influenciam as 

práticas de consumo, e por fim examinar quais tipos de frames são ativados a partir das 

metáforas presentes nas peças publicitárias.  

Temos como base a abordagem ecológica da cognição que propõe a interação direta 

entre o organismo e o ambiente a partir da percepção (DUQUE, 2017). Além disso, usaremos 

o conceito de frames, que são circuitos neurais que constroem a cognição a partir da interação 

direta com a estrutura física do ambiente e o corpo humano (DUQUE, 2015b, 2017). Ademais, 

utilizaremos o conceito de metáfora conceptual desenvolvido por Lakoff e Johnson (1980).  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

No trabalho em questão será feita a análise com base na biografia (bio) dos perfis na 

rede social Instagram de três grifes. No Instagram, a bio fica localizada logo abaixo do nome 

do usuário, sendo uma área destinada à apresentação do indivíduo ou marca. Posto isso, 

escolhemos três empresas, sendo elas a Dior, a Miu Miu e a Carolina Herrera.  

As grifes foram selecionadas com base nos seguintes critérios: tipo de produto, público 

alvo da marca e reconhecimento internacional. O primeiro critério estabelecido é que as marcas 

devem ter como principal produto as peças de roupas, e, apesar da Dior, Miu Miu e Carolina 

Herrera venderem perfumes, maquiagens e acessórios, foram criadas para o mercado de 

vestuário. Após uma pesquisa no Instagram e nos sites das grifes já citadas, percebemos a forte 

 
1 Graduanda da Escola de Educação da Universidade Potiguar. Natal, Rio Grande do Norte. E-mail: 

svaleriasara@gmail.com. 



 

 

presença da figura feminina na construção da identidade corporativa, logo delimitamos as 

mulheres como o público-alvo das marcas. Por último, optamos por empresas conhecidas 

mundialmente com vista em investigar se os discursos utilizados por elas influenciam no 

desenvolvimento dentro do mercado.  

Para investigar as metáforas conceptuais e as metáforas como rede de integrações, bem 

como os frames que são acionados por elas, usaremos a metodologia introspectiva (TALMY, 

2000). A introspecção “consiste na análise individual do pesquisador, que busca acessar os 

conteúdos conceptuais subjacentes à estrutura da linguagem” (SANTOS, 2011). Na nossa 

pesquisa, vamos focar na construção das metáforas “MODA É PESSOA”, “MULHER É 

ANIMAL IRRACIONAL” e “MODA É CAMINHO”.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Ao longo do artigo que será desenvolvido analisaremos três marcas, a Dior, a Miu Miu 

e a Carolina Herrera, porém para este resumo iremos apresentar apenas a análise inicial das 

marcas Dior e a Carolina Herrera. Sendo assim, é necessário pontuarmos que as biografias 

aqui analisadas, estão disponíveis publicamente na rede social Instagram das marcas.  

Nas seções 3.1 e 3.2 iremos analisar as biografias das grifes Dior e Carolina Herrera 

respectivamente, as quais usaremos para exemplificar como ocorrerá a análise do corpus em 

geral. Primeiramente, faremos um levantamento e análise das metáforas utilizadas nos discursos 

das marcas, logo após examinaremos os frames que são acionados por essas metáforas e, por 

fim, falaremos sobre a possível influência dessas metáforas nas práticas de consumo do público. 

  

3.1 Análise da biografia 1 (MODA É PESSOAL e MULHER É ANIMAL IRRACIONAL)  

 

Figura 1 - biografia 1  

Fonte: Print da página da Dior no Instagram2. 

 

 
2  Disponível em: https://www.instagram.com/dior/. Acesso em: 16 ago. 2021. 



 

 

No trecho “entenderam que eu sonhava não só em torná-las mais bonitas, mas também 

mais felizes” (imagem 1), percebemos a presença da metáfora MODA É PESSOA, já que o 

autor coloca a moda como alguém que sonha e tem sentimentos. Podemos, ainda, pensar na 

moda como um ser que também realiza seus desejos, já que foi a partir dos seus esforços que 

as mulheres entenderam o que a moda desejava. Outro fragmento que corrobora para a 

construção da metáfora já citada é a assinatura do estilista no fim da sentença, visto que a marca 

é empresa ao mesmo tempo que também é homem.  

Ademais, no trecho “as mulheres com seu instinto intuitivo” podemos inferir a metáfora 

MULHER É ANIMAL IRRACIONAL. Tal metáfora é construída a partir da focalização da 

mulher como um ser instintivo, ou seja, que age pela emoção.   

 

3.2 Análise da biografia 2 (MODA É CAMINHO e MODA É CONTÊINER)  

 

Figura 2 – imagem 2 

Fonte: Print da página da Carolina Herrera no Instagram3  

 

Na imagem 2, temos duas metáforas sendo elas MODA É CAMINHO e MODA É 

CONTÊINER. Em MODA É CAMINHO o esquema imagético de TRAJETOR-MARCO é 

acionado já que a metáfora citada nos permite relacionar a moda como um caminho que deve 

ser percorrido para que o indivíduo consiga alcançar o “destino de elegância e estilo arrojados”. 

Dando continuidade, a metáfora MODA É CONTÊINER é recuperada pelo esquema 

imagético de CONTÊINER visto que nessa biografia inferimos a moda como recipiente. 

Ademais, ao evocarmos o esquema de CONTÊINER, compreendemos que existe algo que está 

depositado nesse recipiente, sendo assim, no caso da metáfora analisada, podemos entender que 

o próprio estilo e a elegância, que outrora eram conceitos subjetivos, aqui são objetos físicos e 

palpáveis que estão guardados nesse recipiente.  

Segundo Santos (2014, p. 39), o esquema “CONTÊINER atua sempre conjuntamente 
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com o esquema TRAJETOR-MARCO. Vale salientar que sempre quando a ação a ser 

verbalizada possuir um trajeto, ela possui também recipientes que a comportam”, tal afirmação 

pode ser constatada a partir da análise da biografia 2.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Após realizarmos a análise das biografias, podemos constatar que a moda utiliza de  

mecanismos metafóricos para construir seu discurso nos grandes veículos de informação. Logo, 

concluímos que as metáforas utilizadas constroem uma relação entre a moda e algo palpável  

como vemos na análise da imagem 1 que retrata da ideia da personificação da moda, bem como  

a moda como recipiente (imagem 2). 
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MULTILETRAMENTOS: DIÁLOGO COM ALUNOS DO PRIMEIRO ANO DO 

ENSINO MÉDIO  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Levando-se em consideração o atual contexto educacional no qual estamos vivendo, nos 

propomos no presente trabalho a investigar, ainda que de maneira resumida, a relação e 

contribuição dos multiletramentos para o alcance dos propósitos educacionais aos quais eles se 

propõem a cumprir, se a compreensão de multiletramentos for adotada na prática pedagógica, 

pois como Cope e Kalantzis (1996, p. 9) tal compreensão dos multiletramentos vem para incluir 

a negociação de uma multiplicidade que está presente discursos.  

Quando falamos em multiletramentos não podemos deixar de mencionar o trabalho do 

New London Group, pois foi esse grupo de estudiosos da linguagem quem cunhou o termo. 

Preocupados com as constantes mudanças nas formas de comunicação e interação acontecendo 

até então, esse grupo de educadores com uma visão ampla previram que com essas mudanças 

globais outras possíveis mudanças também ocorreriam no contexto educacional como de fato 

podemos constatar que assim sucedeu.  

Dentro da perspectiva dos multiletramentos, entendemos claramente a sua natureza 

plural e, portanto, vemos uma abertura para a inserção aqui do letramento literário e o 

letramento digital. O letramento literário como parte do uso do termo letramento se utiliza 

principalmente  da prática social da escrita. Logo, o letramento feito a partir de textos literários 

nos fornece um novo modo de inserção no mundo da escrita, tendo-se em vista que somos 

capacitados para “dominar” a palavra a partir dela mesma. Para tanto, o letramento literário 

precisa da escola como parceira para levar a cabo tal processo de domínio da palavra.  

Outro letramento que não podemos deixar de atentar, principalmente na atualidade, é o 

 
1 Graduando em Letras Língua Inglesa e suas Literaturas no Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF), 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: antoniojosedealmeida@alu.uern.br 
2 Especialista em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA). Professor no município de São Miguel (RN). Graduando no curso de Letras - Língua Inglesa, 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), lord.jhonnys@hotmail.com 
3 Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Professora do Departamento de 

Letras Estrangeiras (DLE), do Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF), Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN). E-mail: mariazenaide@uern.com 



 

 

letramento digital, já que ele tangencia as práticas de leitura e produção de textos em seu próprio 

ambiente e nós como usuários das TDICs (as redes sociais, por exemplo) precisamos estar 

letrados para que possamos usufruir delas de uma maneira mais consciente e crítica.  

Com isso posto, buscamos no trabalho em apreço fazer alguns apontamentos a respeito 

de possíveis contribuições que os multiletramentos (nesse caso, especialmente o letramento 

literário e o letramento digital) possam agregar ao ensino de língua inglesa no contexto 

pandêmico no qual estamos inseridos.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A pesquisa orienta-se pela perspectiva quali-quantitativa, tendo em vista o uso de 

questionários estruturados e a análise dos números obtidos. Os dados foram construídos com 

os partícipes através de um questionário com 10 perguntas que envolviam os multiletramentos. 

Para a construção desses dados foi elaborado um questionário estruturado no Google Forms, o 

qual foi compartilhado no grupo de WhatsApp de uma turma do 1º Ano do Ensino Médio de 

uma escola da rede estadual de ensino situada no município de Pau dos Ferros, Rio Grande do 

Norte.  

A turma faz parte do Programa Residência Pedagógica (RESPED/LÍNGUA 

INGLESA/CAPF), da qual os autores desse resumo são bolsistas. E os dados são sínteses das 

observações iniciais feitas com os alunos.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para iniciarmos nossa exposição e análise dos dados, vamos falar da situação da turma 

de primeiro ano/ ensino médio em tempos remoto. De um total de 33 (trinta e três) alunos 

matriculados, há uma participação de 12 ou 15. No caso do questionário estruturado enviado, 

apenas 11 (onze) alunos responderam. É uma situação complexa, mas vivenciada por muitas 

escolas da região do Alto-Oeste Potiguar, segundo falas dos próprios professores regentes.  

Dos onze alunos, 5 (cinco) utilizam notebooks para assistir às aulas; 5 (cinco) celulares 

e 1 (um) os dois recursos. No que se refere ao tempo para estudo, fora as aulas diárias, 6 (seis) 

alunos afirmaram que ocupam de uma a duas horas por dia para estudos extras; 2 (dois) de duas 

a três horas e 3 (três) discentes mais de três horas. Como podemos perceber, os alunos que estão 

participando das aulas possuem recursos tecnológicos e disponibilizam mais horas para seus 

estudos. A dúvida que fica é: e os outros? É por falta de recursos ou vontade? Solicitamos, 



 

 

também, que os discentes realizassem uma autoavaliação acerca do  momento remoto de aulas. 

Cinco disseram que seu desempenho é satisfatório, pois assistem todas as aulas e entregam as 

atividades em dia. Outros quatro afirmaram que seu desempenho é bom, tendo em vista que 

assistem as aulas, mas, às vezes, entregam as atividades com atraso. Um disse que seu 

desempenho era ruim, e outro que seu desempenho era regular. Dessa forma, compreendemos 

que há muita instabilidade na participação dos alunos, seja pela frequência, pelas horas de 

estudo ou pelo próprio desempenho.  

Agora, vamos às aulas de língua inglesa. Perguntamos qual(is) componente(s) 

curricular(es) os alunos mais gostam nesse período remoto. Apenas 1 (um) aluno disse, em 

terceira opção, que inglês era a disciplina que mais gostava. Os outros 10 (dez) não 

mencionaram a disciplina. Interessante esse dado quando compararmos à outra questão que foi 

direcionada: Você acha que língua inglesa é importante para sua formação? 10 (dez) alunos 

disseram que sim, 1 (um) afirmou que não. É importante, mas não gostam. Retoricamente: o 

que acontece com o ensino de língua inglesa?   

Vamos aos dados relativos ao letramento verbal. Certamente que os dados expostos não 

indicam que ao final de um período didático-pedagógico o aluno estará (multi)letrado. O que 

estamos a indicar é se há caminhos para que isso ocorra. Por exemplo, questionamos quantos 

livros (literatura) os alunos leram no último ano: 3 (três) nenhum, 2 (dois) um livro, 2 (dois) 

dois livros, 4 (quatro) um livro. No que se refere às inúmeras possibilidades da literatura na 

formação humana e acadêmica do aluno, temos dados bem preocupantes: nossos alunos leem 

pouco. Ou não leem (livros).  

No caminho para o letramento verbal através da literatura de língua inglesa a situação é 

ainda pior. Sete alunos nunca leram um livro nas aulas de inglês, enquanto quatro afirmaram 

que já leram. E o que nos chamou a atenção é que 9 (nove) alunos disseram que livros literários 

em inglês eram importantes para sua formação. Porém, se triangularmos os dados com a questão 

anterior, já uma discrepância: é importante, mas não leem. Não estamos afirmando que o único 

caminho para um letramento verbal é a literatura; mas ela pode contribuir muito para isso. Não 

existiriam as Letras se não fosse, também, a arte pela palavra. O conhecimento da sociedade e 

da humanidade através das palavras.  

As mídias/redes sociais contribuem para um ensino de inglês na perspectiva da 

multimodalidade, ou seja, que o aluno leia o mundo em todas as suas linguagens. Segundo os 

partícipes da pesquisa, nos últimos anos áudios, vídeos e projetores foram utilizados nas aulas 

de língua inglesa. Principalmente vídeos (9 respostas). A depender dos vídeos, há inúmeros 

caminhos para (multi)letramentos, porque há muitas linguagens que confluem para a construção 



 

 

dos sentidos.  

Redes sociais fazem parte do cotidiano de cada aluno. Em tempos de pandemia e ensino 

remoto, a internet ganhou contornos imensuráveis. O alcance dessas redes é percebido em todos 

os locais. Ao indagarmos se nos últimos anos os discentes utilizaram alguma rede social nas 

aulas de inglês, tivemos: o Instagram com maioria, seguido do WhatsApp, YouTube, TikTok e 

Facebook. Como é uma pesquisa exploratória, inicial, não tivemos como saber de que forma 

esses recursos tecnológicos e midiáticos foram utilizados, e qual a eficácia deles na realidade 

investigada. Certamente que isso será objeto para aprofundamento do estudo.  

 

4 CONCLUSÃO   

 

Como observamos no decorrer do item anterior, esses dados são resultados de uma 

observação inicial de bolsistas do RESPED/INGLÊS/CAPF/UERN em uma turma de 1º Ano 

do Ensino Médio. Dessa forma, observamos os problemas de frequência causados, acreditamos, 

pelo ensino remoto e suas dificuldades. Entre 10 e 15 alunos participam, de uma turma de trinta 

e três. Os que participam possuem recursos tecnológicos como notebooks e celulares, e 

reservam algumas horas a mais de estudo.   

Nos caminhos que podem contribuir para os multiletramentos, há recursos audiovisuais 

como áudios e vídeos, uso de redes sociais como Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, só 

não sabemos, ainda, como esses recursos foram utilizados nas aulas de língua inglesa. Destaque 

para a importância que os alunos dão para a literatura, mas que não leem nas aulas de inglês. 

Literatura não pode ser vista como passado. Ela é viva e pode contribuir para a reflexão sobre 

a vida/sociedade. Para a leitura do mundo.  
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O #ESTUDOEMCASA DE LÍNGUA INGLESA DO CEARÁ: UMA ANÁLISE À LUZ 

DO LETRAMENTO VISUAL CRÍTICO  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A sociedade está em processo de mudança e isso afeta diretamente todos os aspectos de 

nossas vidas. O conceito de “texto”, que antes remetia apenas a um conjunto de palavras, 

atualmente, é um termo que contempla e é composto também por outros modos semióticos 

existentes, que não somente o escrito. É essa variedade de modos capazes de representar e de 

fazer sentido, que Callow (2013) chama de multimodalidade. Sempre estivemos em um mundo 

multimodal, contudo, os produtores de sentido sempre deram preferência aos modos 

tradicionais, não explorando os demais, isto é, não percebendo por completo as affordances 

(KRESS, 2010) de cada modo. Dessa forma, os leitores também precisam ser letrados o 

suficiente, para que sejam capazes de agir seguindo preceitos essenciais para a convivência no 

corpo social, como a criticidade. Assim, é indispensável que a escola proporcione o 

desenvolvimento do letramento visual crítico, através de suas aulas, principalmente de línguas, 

e materiais didáticos, tendo em vista o crescente uso de textos visuais, considerando que “a 

escola é a agência principal onde se dá a formação de conceitos diretamente ligados ao exercício 

da cidadania” (RIBEIRO, 2016).  

É necessário dizer, que há discrepâncias entre o que algumas teorias difundidas como a 

semiótica social e a multimodalidade pregam e o que é adicionado em alguns materiais 

didáticos. A Semiótica Social é a teoria que considera todos os sujeitos como produtores de 

signos de acordo com seus interesses (KRESS; VAN LEEUWEN 1996, 2006) e a 

Multimodalidade “pode ser entendida como o uso de diferentes fontes comunicativas, como: 

língua, imagem, som e música em textos multimodais e em eventos comunicativos” (SILVA, 

2016). Alguns autores de material didático, parecem desconhecer as teorias existentes, 

considerando que suas escolhas nos parecem um tanto tradicionais, já que há uma priorização, 

na maioria das vezes, apenas do modo escrito.  
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Recentemente, no estado do Ceará, os professores de língua inglesa das escolas públicas 

foram contemplados com um material complementar, para um melhor auxílio durante as aulas 

remotas devido à situação pandêmica. Esse material é intitulado “#EstudoEmCasa” e é uma 

iniciativa de programas educacionais estaduais que juntos oferecem suporte pedagógico, 

técnico e financeiro aos munícipios. Entendendo a importância e relevância desse material, a 

finalidade geral desta pesquisa foi investigar como o material didático #EstudoEmCasa utiliza 

textos visuais de forma crítica e quais as concepções de professores sobre a abordagem de textos 

visuais nas aulas de inglês. De forma específica, nos propomos a analisar o potencial dos textos 

visuais do material para o desenvolvimento do letramento visual crítico, identificar como as 

dimensões afetiva, crítica e composicional (CALLOW, 2005) são contempladas por meio dos 

textos visuais e suas atividades; verificar as concepções de professores referentes à 

multimodalidade e ao letramento visual crítico; e por fim, constatar as percepções desses 

docentes sobre os textos visuais inseridos no material analisado.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A pesquisa aqui apresentada se constitui como uma investigação de natureza 

interpretativista e descritiva com análise qualitativa. Como corpus utilizamos o material 

#EstudoEmCasa de Língua Inglesa e as concepções e percepções de professores que utilizaram 

o material que também se apresentam como participantes desta pesquisa. O procedimento de 

coleta e análise de dados inclui a impressão do material, a seleção e divisão dos textos em 

categorias e aplicação de questionários.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Inicialmente, considerando os dois volumes do material, encontramos aproximadamente 

15 textos visuais, e após notarmos que alguns textos possuíam características muito semelhantes 

decidimos criar as categorias de análise utilizando os dois textos visuais mais representativos 

para compor a análise.   

A primeira refere-se ao uso de textos escritos como complemento dos textos visuais.  

Segue abaixo um dos textos encontrados.  

 

 

 



 

 

Figura 01 – atividade 4 do material analisado 

 

Fonte: Material didático #EstudoEmCasa de Língua Inglesa  

 

O texto visual apresenta características da dimensão afetiva, pois o leitor, ao se deparar 

com ela, pode interagir lembrando do presidente de seu país ou de outros, ou ler a imagem como 

a representação de uma autoridade. Além disso, o texto visual também apresenta aspectos da 

dimensão composicional, pois apresenta símbolos específicos, capazes de produzir certos 

sentidos, como uma roupa de cor escura e uma faixa presidencial de cor verde.   

O texto visual seguinte contempla a segunda categoria de análise referente ao uso de 

textos visuais com foco no letramento visual.  

 

Figura 02 – atividade 1 do material analisado 

 
Fonte: Material didático #EstudoEmCasa de Língua Inglesa 

 

O texto visual nos traz características da dimensão afetiva, já que pode haver algum 

tipo  de identificação entre os alunos e o texto, ou fazê-los lembrar de algum parente, amigo, 

ou até  mesmo trazer referências de outras experiências vividas pelos alunos, filmes ou livros 

que  tenham a presença de um chefe de cozinha, bem como sua história, seus feitos, suas  

representações. Além disso, o texto visual também apresenta características da dimensão  

composicional, já que o ser representado é composto de símbolos como a roupa específica da  

profissão que ele exerce.   

Por fim, apresentamos um texto visual contemplado pela última categoria de análise,  

referente ao uso de textos visuais com foco no letramento visual crítico. 

 



 

 

Figura 03 – atividade 6 do material analisado 

 
Fonte: Material didático #EstudoEmCasa de Língua Inglesa 

 

As mãos de diferentes cores no texto visual nos revelam a presença da dimensão afetiva, 

considerando que os mais variados alunos podem se identificar com as cores apresentadas, 

havendo, assim, uma interação entre leitor e texto, bem como um engajamento afetivo. Além 

disso, também notamos a presença da dimensão composicional, já que vários elementos 

contribuem para a produção de sentidos e para a composição do texto visual como um todo. Por 

exemplo: as mãos paradas e abertas contribuem para o sentindo transmitido de “pare”. No caso, 

o que deve parar é o racismo. Ademais, as várias cores presentes, revelam a diversidade que é 

prejudicada devido as consequências do racismo. Vale salientar que a palavra “stop” é escrita 

em um tamanho um pouco maior, reforçando que o racismo deve ser combatido.   

Ao que se refere às concepções sobre multimodalidade e letramento visual crítico e 

percepções dos professores acerca do material #EstudoEmCasa obtivemos as seguintes 

respostas: “Quando se usa duas ou mais formas de comunicação dentro de um processo de 

ensino, no caso de uma língua estrangeira ou até mesmo na língua materna” (PIEF3); “A 

habilidade de desvendar os interesses sociais e políticos na produção, recepção e na apropriação 

das imagens. As funções que as imagens desempenham nas construções de sentido e de 

ideologias” (PIEF2); “Por meio desses textos visuais os alunos podem ampliar o seu 

vocabulário permitindo que o educando faça o reconhecimento das informações contidas nos 

textos” (PIEF3). Algumas respostas apresentaram coerência com as teorias utilizadas como 

escopo desta pesquisa mesmo que de forma indireta, outras, no entanto, apresentaram 

informações, ainda muito sutis e/ou sem relação com o foco deste estudo, demonstrando ainda 

uma noção muito básica acerca da multimodalidade e do letramento visual crítico.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Para este trabalho, consideramos os textos visuais do material #EstudoEmCasa de 

Língua Inglesa mais representativos, enfatizando a perspectiva do letramento visual crítico e as  



 

 

espostas dadas por professores através de questionários. Foram objetivos da nossa pesquisa, 

analisar o potencial dos textos visuais do referido material para o desenvolvimento do 

letramento visual crítico, analisando como as dimensões afetiva, crítica e composicional são 

contempladas, verificar as concepções de professores sobre a multimodalidade, o letramento 

visual crítico, bem como suas percepções acerca dos textos visuais presentes no material 

analisado. Assim, concluímos que: (1) Textos visuais utilizados como complementos foram 

empregados pelos autores em maior quantidade. Em quantidade mediana foram utilizados 

textos que apenas podem ajudar no desenvolvimento do letramento visual. E em menor 

quantidade foram utilizados textos que objetivam desenvolver uma maior criticidade nos 

alunos; (2) Nos textos visuais do material há a presença das três dimensões incialmente 

propostas, a afetiva, a composicional e a crítica; (3) Constatamos que a maioria dos docentes 

participantes possuem noções muito básicas acerca da multimodalidade e do letramento visual 

crítico; (4) Notamos que os docentes enxergam positivamente os textos visuais do material por 

tratarem de temas atuais e relevantes, e por serem adequados ao público-alvo.  
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O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA PROFESSORA BAIXINHA E SUA VIDA 

PROFISSIONAL  

 

Ana Claudia Silva Sousa Brasil1  
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1 INTRODUÇÃO   

 

Ao longo dos anos as pesquisas educacionais tem se baseado em analisar práticas 

cotidianas pedagógicas, utilizando esses conhecimentos para o aperfeiçoamento do processo de 

formação de docentes, levando em consideração a importância dos professores realizarem uma 

reflexão sobre suas experiências de vida profissional (NÓVOA, 2007). 

O presente trabalho tem como objetivo retratar um pouco sobre o processo 

escolarização, formação e prática docente da professora Baixinha (pseudônimo escolhido pela 

entrevistada), visando compreender a história de vida e memorar fatos e acontecimentos que 

marcaram sua trajetória, enfatizando suas dificuldades, desafios e conquistas, tanto na sua 

formação como na sua vida docente. Vale ressaltar que é de suma importância a obtenção dessas 

informações, podendo ser utilizada como parâmetro para análise e compreensão da prática 

pedagógica.   

Esse trabalho foi produzido no curso de pedagogia tendo inicio na disciplina História da 

Educação Brasileira, ministrada no segundo período, com a produção e transcrição de uma 

entrevista, dando continuidade no terceiro período, através da disciplina de Profissão Docente. 

Ambos componentes curriculares foram ministrados pela professora doutora Iandra Fernandes 

Caldas, no Campus avançado de Pau dos ferros- CAPF/UERN.   

 

2 MATERIAS E MÉTODOS 

 

A metodologia assumida nessa pesquisa é de caráter qualitativo, portanto as 

informações apresentadas nesse trabalho foram obtidas através de uma entrevista realizada em 

Maio de 2021, por alunas do segundo período do curso de pedagogia do Campus avançado de 

Pau dos Ferros – CAPF/UERN. As transcrições das entrevistas obedecem às normas do 
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Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 

do Brasil – Cpdoc, baseado em Aberti (2005). A entrevistada foi uma  professora da educação 

básica aposentada e atuante em uma escola particular na cidade de  Itaú-RN, cidade na qual 

reside. A professora cursou magistério e em seguida formou-se na primeira turma de pedagogia 

da UERN Campus Pau dos Ferros, no ano de 1983.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Escolha Profissional  

 

A sua escolha profissional teve inicio em sua infância, pois ser professora sempre foi 

seu sonho, em suas brincadeiras infantis a que mais gostava era brincar de escolinha e sempre 

preferia ser a professora. Além disso, ela expressa que quando estudava, ao ver seus professores, 

lhe aumentava cada vez mais o desejo de ser como um deles. 

 

[...] Ser professora pra mim era o meu sonho, quando eu via uma professora, 

eu estudando que via aquela professora ali na frente, eu sempre pensava: um 

dia eu ainda vou ser isso. (A.M.A.L. 2021).   

 

Consequentemente, isso contribuiu para a construção da sua vida profissional, pois o 

amor que ela tinha pela profissão quando criança ajudou a torna-la uma professora por vocação 

e não alguém que visava apenas o salário. Como enfatiza Soares (2002):  

 

Escolher o que se quer ser no futuro implica reconhecer o que fomos, as 

influências sofridas na infância, os fatos mais marcantes em nossa vida até o 

momento e a definição de um estilo de vida, pois o trabalho escolhido vai 

possibilitar ou não realizar essas expectativas. 

 

Eu gostaria de ser lembrada como professora por vocação e não por grana, não 

é? Porque foi isso que eu quis, certo? basta isso para se lembrarem de mim. 

(A.M.A.L. 2021).  

 

3.2 Formação Profissional   

 

A professora comenta que nas suas series iniciais ensinava-se apenas a ler, escrever e os 

quatros operações básicas e não havia aplicações de provas, além disso, ela enfatiza que teve 

dificuldade, pois a educação no sítio em que residia não era tão boa quanto a que havia na 

cidade, por esse motivo, teve que ir morar na cidade de Itaú-RN com seus padrinhos e sair da 



 

 

casa de seus pais.   

Durante o seu ensino médio, a profissional relata mais uma dificuldade, a cidade na qual 

residia não possuía formação para ensino médio, por esse motivo foi necessário ir para a cidade 

de Pau dos Ferro-RN, além de ter dificuldades na sua transferência escolar, Baixinha teve 

dificuldade em se adaptar, pois não tinha nenhum conhecimento da cidade. Logo após, a 

professora cursou magistério e posteriormente formou-se em pedagogia.  

 

[...] Estudei magistério não é? Que era o curso que formava para ensinar a 

terceira e a quarta série, ai fiz magistério, quando terminei o magistério ai 

passei ainda um ano sem estudar depois fui fazer faculdade [...] (A.M.A.L. 

2021).   

 

Em concordância, Vicentini (2009) fala que, para o exercício docente no primeiro grau, 

era necessária a escolarização mínima de três anos em nível de segundo grau com habilitação 

específica para magistério, que permitia ensinar de primeira a quarta série.   

Contudo, podemos compreender que seu processo de formação foi marcado por grandes 

lutas e dificuldades, isso ajudou a construir a sua identidade profissional, como afirma Nóvoa 

(2007): “A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade. A identidade é um 

lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construções de maneiras de ser e de estar na 

profissão”.  

Por fim, a professora fala que deveria ter investido melhor em sua formação, pois admite 

que deveria ter procurando adquirir mais conhecimento, como ela enfatiza na sua fala: “[...] eu 

deveria estudar mais, eu deveria procurar mais aprendizado para mim, me formar de uma 

maneira assim, melhor ainda não é? Minha auto avaliação é essa estudar mais ainda do que 

estudo.” (A. M. A. L., 2021).   

Com relação a isso, Libano (2001), fala que:  

 

É clara a necessidade de formação geral e profissional implicando o repensar 

dos processos de aprendizagem e das formas do aprender a aprender, a 

familiarização com os meios de comunicação e o domínio da linguagem 

informacional, o desenvolvimento de competências comunicativas e 

capacidades criativas para análise de situações novas e cambiantes. 

 

3.3 Experiências Profissionais   

 

A entrevistada relata que sempre sonhou em ser professora e o ato de ensinar lhe trazia 

muita alegria isso contribuiu para que suas primeiras experiências em sala de aula fossem boas, 



 

 

porém ela destaca que hoje há uma diferença muito grande referente ao comportamento dos 

alunos com o professor, pois inicialmente os alunos dirigiam-se ao professor de forma mais 

respeitosa, utilizando-se de pronomes de tratamento como: “a senhora” e também “Dona”. 

Portanto, a professora destaca que hoje a maior dificuldade que ela enfrentar não é ensinar e 

sim educar, como percebemos em sua fala: “[...] O maior desafio era fazer com o que aqueles 

alunos aprendessem a respeitar, aprendessem a estar em uma sala de aula, aprendessem a 

conversar, ou seja, não foi tanto o ensinar, foi o educar [...]” (A.M.A.L., 2021).  

Ruben Alves (1994) em suas sabias palavras fala sobre a alegria do professor, ele 

compara com o sofrimento de ter um filho, pois apesar de tudo as dores são esquecidas pela 

felicidade de se dar a luz ao um ser. Ou seja, apesar de tantas dificuldades é gratificante ser 

professor e poder formar novos profissionais.   

 

4 CONCLUSÃO  

 

Analisando a história de vida da professora Baixinha entendemos que, sua escolha 

profissional foi de forma consciente, e não por imposição de familiares ou pela sociedade, além 

disso, esse amor pela pedagogia vem desde sua infância, esses fatores contribuíram para torna-

la uma profissional qualificada.  

Ademais, compreendemos que as dificuldades sofridas pela professora é reflexo da vida 

de muitos profissionais. As condições de vida e o acesso à educação, principalmente para 

docentes já aposentados, exigiam muito esforço e dedicação, sendo assim é necessário 

reconhecermos a importância desses profissionais como docentes, como a utilização de seus 

relatos para contribuição da formação de novos professores.   

Em suma, a compreensão da história de vida do professor é uma ferramenta de extrema 

importância na formação de novos docentes, pois ao recordar fatos e acontecimentos refletimos 

sobre a didática do professor quanto a sua atuação futura, podendo buscar meio de não 

reproduzi-las ou preserva-las no cotidiano escolar.   
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OS DESAFIOS DO EDUCADOR CONTEMPORÂNEO PERANTE AS NOVAS 

TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO – NTCI 

 

Alane Henrique Galdencio da Silva1 

Francisco das Chagas Maia Filho2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As novas tecnologias da comunicação e informação cada vez mais presentes na 

sociedade, começam a ocupar espaço na educação, tendo em vista o forte poder comunicativo 

que a mídia disponibiliza, assim como o autor Libâneo (2009) fala “A mídia especializa-se em 

formar opinião e modificar atitudes, não apenas no campo econômico e político, mas, 

especialmente, no campo moral”. (LIBÂNEO, 2009, p. 57). 

A presença das multimídias no campo educacional chama atenção para as escolas e 

professores, sobre estarem preparados a lidar com desafios, a respeito das dificuldades que os 

educadores encontram diante das tecnologias.  

É notório que as novas tecnologias da comunicação e da informação tem influenciado 

na forma convencional de educar e ensinar, auxiliando pedagogicamente os profissionais da 

educação. Para tanto, deixamos claro que o uso dessas ferramentas deve ser feito de forma 

adequada, visando contribuir para a capacidades cognitivas, estéticas e operativas dos alunos, 

beneficiar nas estratégias de aprendizagem na sala de aula entre outros.     

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O procedimento metodológico baseou-se numa pesquisa de cunho bibliográfica visando 

o aprofundamento teórico, com abordagem qualitativa, haja vista que é um método de 

investigação científica que foca no caráter subjetivo do objeto de estudo.  

Segundo Minayo (2006, p. 21), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou 
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não deveria ser quantificado. Esse tipo de abordagem deixa o entrevistado mais à vontade e 

livre para expressar seus pontos de vista. 

Além disso, foi-se realizado uma pesquisa de campo, através da aplicação de um 

questionário com um profissional do curso de pedagogia, que nos forneceu subsídios para o 

direcionamento de nossa pesquisa.   

A escolha do questionário como instrumento de pesquisa se deu pelo fato de que o 

questionário é um dos procedimentos bastantes eficazes para se obter informações. Segundo 

Parasuraman (1991), o questionário é um agrupamento de questões, elaboradas para gerar dados 

necessários para se atingir os objetivos de uma pesquisa. 

Após a aplicação do questionário, foram analisados os dados obtidos visando relacioná-

los com as informações teóricas que discutem os desafios do educador contemporâneo perante 

as novas tecnologias da comunicação e da informação – NTCI. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa foi realizada com uma professora graduada em pedagogia e Especialista em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional, a mesma atua a sete anos em uma escola da rede 

estadual do Município de José da Penha – RN, nas turmas de 5° a 9° ano.   

Iniciamos a entrevista perguntando se escola em que o sujeito atua possui algum 

aparelho tecnológico disponível para uso didático, a qual a professora respondeu que na escola 

há apenas três computadores com acesso à internet, e quatro aparelhos Datashow, porém, o uso 

dos computadores é restrito aos professores, apenas os Datashow podem ser usados na sala 

durante as aulas. 

Questionamos se a professora faz uso frequente desses aparelhos durante suas aulas, se 

possui habilidade no uso deles, e em que atividades ela costuma fazer uso desses recursos 

tecnológicos, a mesma respondeu que usa frequentemente o Datashow para apresentação de 

slides, vídeos e filmes relacionados aos conteúdos trabalhados, comentou ainda que 

inicialmente teve dificuldades, mas com o tempo foi se adaptando e aprendendo a manusear 

algumas funções do aparelho.  

Nesse sentido Kenski (1998, p. 60) afirma que “as velozes transformações tecnológicas 

da atualidade impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender”. É preciso que 

se esteja em permanente estado de aprendizagem e de adaptação ao novo.  Percebemos que as 

NTCI vêm promovendo grandes mudanças na área da educação, e com elas surgem também 



 

 

novos desafios e possibilidades para os professores, um desses desafios é superar o modelo 

conservador, que consiste no ensino mecânico.  

O computador ou qualquer outro aparato tecnológico disponível em espaços escolares 

nas mãos de profissionais não capacitados tornam-se apenas mais uma ferramenta mal utilizada, 

devido ao desconhecimento dos educadores em relação a essas ferramentas. 

Nesse sentido perguntamos quais são as maiores dificuldades que a educadora encontrou 

em relação ao uso das NTCI durantes as aulas, na qual a mesma respondeu que a internet da 

escola não alcança todas as salas, e mesmo as que são próximas a professora evita realizar esse 

tipo de atividade pois se preocupa que os alunos se desviem do objetivo da pesquisa no celular 

por exemplo. E comentou que seria interessante uma formação mais abrangente do curso de 

graduação em relação ao uso desses novos recursos na sala de aula, sendo que durante sua 

formação não foram trabalhadas disciplinas que qualifiquem o professor para usar essas 

ferramentas em suas totais potencialidades. Diante dessas informações, é importante destacar 

que:  

 

Os cursos de formação de professores precisam garantir espaços para práticas 

e estudos sobre as mídias, sobre a produção social de comunicação escolar 

com elas e sobre como desenvolver competente comunicação cultural com 

várias mídias. (LIBÂNEO 2009, p. 72). 

 

Os professores precisam preparar-se para serem consumidores críticos das mídias e dos 

aparelhos tecnológicos, entretanto na formação tradicional destes profissionais, há ainda muita 

teoria e pouca prática de ensino. A mediação que é feita entre tecnologia e educação necessita 

de clareza para compreender que os recursos tecnológicos não se restringem a sua mera 

utilização como inovações didáticas na sala de aula, mas como um meio para se alcançar o 

conhecimento. Preparar educadores para a utilização da tecnologia educacional de acordo com 

Valente e Almeida (1997, p. 08) exige: 

 

[...] condições para que ele construa conhecimento sobre as técnicas 

computacionais, entenda por que e como integrar o computador na sua prática 

pedagógica e seja capaz de superar barreiras de ordem administrativa e 

pedagógica.  

 

É importante que na utilização dos recursos tecnológicos na área da educação, o 

professor seja preparado não apenas para dominar uma técnica, trabalhando com vídeos, textos 

e imagens, mas que este tenha habilidades necessárias para ir além do entendimento das 

tecnologias, no processo de construção do conhecimento.  



 

 

Porém, o que presenciamos nas instituições de ensino muitas vezes, é o computador ou 

o datashow sendo usado apenas como substituto do livro didático, ou seja, a escola apenas 

mudou a ferramenta, mas os processos de ensino-aprendizagem continuam os mesmos de antes. 

Neste sentido, o processo de formação inicial do professor precisa de uma revisão que 

abranja mais disciplinas voltadas para o uso das NTCI. Os educadores precisam ter esse contato 

na sua formação com novas formas de conduzir os processos educativos, que considere o uso 

ativo e reflexivo das NTCI na sua disciplina, para que possam orientar seus alunos de forma 

crítica, em relação ao uso dessas tecnologias. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Desta forma, é preciso haver uma articulação entre escola e tecnologia, docência e 

NTCI, além disso a tecnologia precisa vir com proposito de fornecer suporte a escola, e não de 

substituir. É preciso implementar uma educação que domine a tecnologia, que crie cidadãos 

críticos e preparados para receber certas informações transmitidas por multimídias sabendo se 

posicionar diante delas. É necessário capacitar professores que saibam se equipar dessa 

ferramenta útil, que dominem as tecnologias e que não sejam dominados. 
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PANORAMA DE USO E OCUPAÇÃO DA TERRA, NO PERÍODO DE 2009 A 2020, 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O município de Doutor Severiano conta com uma extensão territorial de 108,28 km², 

estando totalmente inserido no estado do Rio Grande do Norte, e de acordo com o IBGE, faz 

parte da mesorregião do Alto Oeste. Os primeiros registros de povoamento nesta localidade, 

anteriormente conhecida como Mundo Novo, ocorreram em meados do século XVII. Essa 

região vivia apenas da agricultura familiar e teve seu desenvolvimento de forma lenta, contudo, 

ainda que com seu desenvolvimento de forma gradual, Mundo Novo, na época, conseguia 

apresentar um razoável movimento econômico e social, com base nas atividades agrícolas que 

lá eram desenvolvidas. 

As formas de uso da terra, no desenvolvimento das áreas de ocupação antrópica, tem se 

refletido nas características das relações homem e espaço. Nestas relações, a forma mais básica 

de utilização dos recursos naturais está atrelada a outras formas de uso com o emprego de 

técnicas que potencializam a exploração destas reservas. Nas regiões semiáridas do território 

nordestino apresentam características físicas e climáticas sui generis, que permitem a 

exploração dos potenciais naturais, e da utilização da superfície para a geração das bases de 

estruturas econômicas e sociais. No presente trabalho, objetivou-se a análise das variações de 

uso e ocupação do município de Doutor Severiano no período de 2010 a 2020, com dados de 

sensoriamento remoto e dados estatísticos, principalmente do IBGE. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Baseando-se nas referências sobre os conceitos de uso e ocupação do solo, classes e 

impactos socioeconômicos, foram trabalhados os dados do IBGE, em relação aos dados do 

Censo de 2010 e Censos Agropecuários, um grande volume de informações sobre o município 

de Dr. Severiano. Buscaram-se através da análise das refletâncias, texturas, estruturas e padrões 
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de formas para relacionar com as atividades de uso, a partir do que é basicamente informações 

de cobertura da terra (ARAUJO FILHO et al., 2007).  

Em termos metodológicos, o próprio IBGE (2013), estabelece cores, texturas, arranjos 

e formas que são exemplos de características espectrais de feições observadas nas imagens que 

revelam as áreas imageadas, permitindo a identificação de padrões essenciais na interpretação 

de imagens e a classificação do tipo de Cobertura e de Uso da Terra.  

Utilizando-se do software QGis 3.18.2, foi possível analisar as imagens de satélite dos 

anos de 2009 do Landsat5 (216/064 de 28/09/2009), por causa da falta de qualidade das cenas 

de 2010 como planejado inicialmente; e do ano de 2020 do Cbers4A (197/121 de 28/08/2020), 

obtendo-se uma classificação que mostrou as alterações que ocorrem na terra, a partir do uso e 

ocupação desta área de estudos, estão diretamente ligadas com as atividades humanas que são 

realizadas neste município.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base na metodologia proposta, a análise do uso e ocupação da terra no município 

de Doutor Severiano, com população no último censo de 2010 de 6.492 pessoas e a população 

estimada de 2020 é de 7.072 pessoas (IBGE, 2021), observou-se que houveram alterações 

significativas de suas formas de interação com os espaços e os potenciais produtivos do 

município. 

   

 

Fonte: USGS, 2021 

 

A agricultura é atividade econômica que se destaca no município, principalmente com 

a produção de milho e feijão. A pecuária, ainda que de forma inferior a agricultura, também 

apresenta uma importante fonte de rende para o município, com destaque para a criação de 

Figura 01: Mapa de Uso e ocupação do 

Município de Doutor Severiano em 2009. 
Figura 02: Mapa de Uso e ocupação do 

Município de Doutor Severiano em 2020. 



 

 

bovinos, suínos e caprinos.  Outra atividade como fonte de rende é a fruticultura, especialmente 

com cultivo de laranja, manga e banana. 

 

Tabela 01: Variações das classes de uso e ocupação da terra no período de 2009 a 2020, no 

município de Doutor Severiano 

Classes 
2009 2020 

Km² % Km² % 

Área florestal 48,4479 44,75 61,6725 56,96 

Área campestre 32,0751 29,63 31,6377 29,21 

Área descoberta 22,8811 21,13 9,5696 8,83 

Área de corpos d’água 0,7254 0,67 0,6165 0,57 

Área de planta aquática 3,7989 3,50 4,2778 3,96 

Área urbanizada 0,3533 0,32 0,5077 0,47 

Total 108,2817 100 108,2817 100 
Fonte: INPE, 2021 – Quantificação das áreas com auxílio do software QGis 3.18 

 

Em relação ao cultivo de banana, em 2010 o rendimento médio produzido foi de 20.928 

kg, e já no ano de 2018 (última data do censo agropecuário), contou com uma produção de 

18.000 kg. O cultivo de laranja em 2010, o rendimento foi de 100 kg, já em 2012 (ultima data 

que contém informação da produção), contava com a produção de 8000 kg de produção, 

indicando uma tendência de aumento na produção da fruta no município.   

Considerando também o Cultivo de manga, em 2010 o rendimento médio foi de 6500 

kg, e já no ano de 2018, contou com uma produção de 8500 kg, também com indicação de 

aumento de produção. Dessa forma, foi possível perceber que o que gera mais lucros para o 

município com a fruticultura é o cultivo de banana, contudo, é possível perceber que entre o 

ano de 2010 para 2018 houve uma queda de quase 3000 kg na produção.  

Tabelas 01 e 02: Produção de feijão e milho em Dr. Severiano, de 2004 a 2009 

  

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE (2021) 

 

A produção de feijão em 2010 teve uma grande queda no ano de 2010, se comparado as 

produções do anos anteriores; Nos anos seguintes, foi ter um aumento significativo apenas em 

2014, contabilizando uma produção de 180t, contudo, nos três anos conseguintes (2015, 2016, 



 

 

2017) teve novamente uma queda significativa na produção, voltando a produzir em grande 

escala apenas em 2018 e 2019, respectivamente, com um produção de 350 e 360 toneladas.  

A produção de milho em Dr. Severiano no período de 2004 a 2009 se manteve 

relativamente equilibrado se comparado aos demais anos. A queda mais brusca que ocorreu 

entre esses anos, por exemplo, foi no ano de 2015, contando com uma produção de 560 

toneladas. Já em comparação com o ano de 2004 e 2010, a queda nessa produção foi 

extremamente brusca, pois no ao de 2010 a produção foi de apenas 18t, tendo um aumento 

significativo de produtividade no ano de 2011, com 547t, voltando a cair nos dois anos 

seguintes. 

 

Tabelas 03 e 04: Produção de leite e efetivo rebanho bovino em Dr. Severiano, de 2004 a 

2009 

  
Fonte: Censo Agropecuário – IBGE (2021) 

 

A produção de leite em Dr. Severiano variou muito no período de 2004 a 2019. Se 

comparado a produção do ano anteriores, o ano de 2010 teve um aumento significativo, 

posteriormente, tendo novamente uma queda na produção, chegando a ter a menor produção no 

ano de 2016 (590 l), tornando a produzir em grande escala novamente em 2019, contando com 

a produtividade de 1000L de leite.  

Com relação à produção agropecuária, os principais produtos produzidos no município 

enfrentaram um período crítico de queda nos anos de 2012 a 2017, principalmente na produção 

de feijão e milho. Estes já vinham enfrentando desde 2004 um declínio que culminou em 2010. 

Em termos de pecuária, a produção de carne também sofreu uma queda significativa no período 

de 2008 e 2009, estabilizando-se no período de 2010 a 2019 com uma variação entre 4340 até 

3584 cabeças. Entretanto, a produção leiteira seguiu uma tendência da agricultura, atingindo 

um mínimo de 590l no ano de 2016. 

 

 

 



 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Destacam-se nas mudanças neste período de análise em relação às mudanças do uso e 

ocupação da terra no município de Doutor Severiano, o crescimento pouco representativo da 

zona urbana, e a ampliação da área classificada como florestal. Que podem representar 

significativa variação na área de exploração de lenha no município, atrelado à redução do 

percentual de área descoberta.  

Uma crise no período de seca após a década de 2010 é uma das possíveis causas na 

queda da produção agropecuária do município, tendo como principais produtos afetados, o 

feijão e o milho, os quais só tiveram uma relativa recuperação a partir de 2018. A pecuária de 

corte e leiteira manteve-se mais estável no período, com período de menor produtividade nos 

anos de 2012 e 2016. Conforme descrito nos percentuais de uso e ocupação, e da produção 

agropecuária, o período tende a ter quedas no cultivo e produtividade. Mas os dados de 2020 

ainda precisam ser publicados para confirmar esta tendência. 

É possível afirmar que o potencial de produtividade agropecuária do município seja, 

como em outras regiões semiáridas, muito associadas às variáveis climáticas, mas com grande 

potencial de adaptação aos sistemas de produção constante com auxílio de ferramentas 

complementares, que auxiliam na manutenção social e econômica do município. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho, objetiva, através de 3memórias, discorrer sobre as experiências, 

itinerários e práticas pedagógicas dos anos 60 (sessenta) e 70 (setenta). Faria e Júnior (2015), 

define a memória como um dos mais importantes processos psicológicos, pois é responsável 

pela constituição da identidade pessoal, colaborando e guiando em maior (ou menor) grau o dia 

a dia das pessoas. Sem perceber, fazemos uso constante da memória. Vejamos: memorizamos 

nosso caminho de casa à escola, memorizamos receitas, músicas e preços.   

Ewald Hering (1920), escreveu que a memória é àquela responsável por recolher os 

inúmeros fenômenos da existência. Se a memória não procedesse de tal maneira, nossa 

consciência se diluiria. De modo sucinto, a memória é a capacidade humana de contrair, guardar 

e evocar informações.  

Existem inúmeros campos das ciências, que vêm se dedicando ao estudo das memórias. 

Toda via, nas últimas décadas (com o avanço das ciências humanas e sociais), a educação 

tornou-se a área mais utilizadora das memórias como recurso metodológico e pedagógico.  

Portanto, esta pesquisa parte do princípio de que as memórias são processos que ocorrem 

no interior dos indivíduos e grupos sociais. Elas, são determinantes, na constituição de relações 

sociais e culturais. As memórias, por sua vez, têm a capacidade de orientar os percursos das 

histórias de vidas, influenciando nas escolhas, decisões e modos de agir.    

Esta análise, é fruto dos estudos e experiências das disciplinas de História da Educação 

Brasileira e Profissão Docente. Ambas compõem a matriz curricular do curso de Pedagogia, do 

Departamento de Educação (DE) – Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Todos os processos aqui descritos, 

possuem a orientação da Professora Doutora Iandra Fernandes Caldas. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para a realização deste estudo, foram realizadas revisões bibliográficas sobre o tema em 

discursão. A pesquisa, possui abordagem qualitativa. Ou seja: prima pela subjetividade dos 

fenômenos que ocorrem no tecido social. Estuda-se crenças, valores e relações estabelecidas 

nos diferentes grupos sociais. A abordagem já citada, demanda, portanto, uma análise ampla do 

que se estar sendo pesquisado – levando-se sempre em conta, o contexto em que o objeto da 

pesquisa está inserido.  

Foi-se utilizado a entrevista, como processo de coleta de dados. Esta, ocorreu na 

residência da entrevistada. É válido destacar, que no decorrer da entrevista, foram cumpridos 

rigorosamente os protocolos de segurança sanitária, afim de conter o contágio do Sars-CoV2 

(Covid-19). A entrevista foi transcrita e gravada, tudo isso com o objetivo de tornar as 

informações obtidas mais precisas, evidentemente.  

A escolhida para essa entrevista, foi a Senhora Petronila de Lima Araújo, conhecida em 

sua comunidade como Dona Petinha. Dona Petinha, é uma professora aposentada e possui 77 

(setenta e sete) anos – é natural do município de Pau dos Ferros/RN.  

Petronila é uma mulher negra (historicamente excluídas), e reside no bairro São 

Benedito – que possui significativamente uma população negra e pobre. Petinha, participou do 

processo de organização e afirmação deste território como um bairro do município, sendo 

considerada (junto com sua família), uma das primeiras moradoras da comunidade de São 

Benedito.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nos seus relatos, a Profa. Petronila de Lima Araújo, inicia a sua fala à partir de sua 

infância. A mesma, conta que nesta fase de sua vida, possuiu muitas dificuldades. Sobretudo 

em sua formação docente. Ela cita o baixo acesso à escolarização, tal fato, fez com que ela 

cursasse apenas até 5ª (quinta) série do ensino fundamental. 

Petronila, iniciou a carreira docente, muita nova, aos 17 (dezessete) anos. A 

entrevistada, destacou que ser professora não era seu sonho. Mas a ausência de oportunidades 

e a luta pela sobrevivência à conduziram a esta profissão.  

Na época de início da docência de Petronila, o modelo educacional e pedagógico era 

bastante diferente. As escolas, funcionavam no interior das casas das professoras. Esse modelo, 



 

 

não possuía uma divisão de alunos como conhecemos hoje. Ou seja: todos os estudantes, 

compartilhavam do mesmo espaço e da mesma professora.  

Ao falar dos alunos, a Professora destaca só memórias positivas. Ela declara que as 

crianças eram obedientes e os pais mais compreensíveis. Um fato que nos é chamada a atenção, 

foi quanto a utilização da palmatória (instrumento de madeira, utilizado pelas professoras, com 

objetivo de castigar os alunos que não eram comportados ou àqueles que não foram capazes de 

aprender todo conteúdo repassado). Dona Petinha, destaca que não gostava de utilizar essa 

ferramenta para castigar os seus alunos.  

Outrossim, é preciso descrever que o modelo educacional desta época, valorizava o 

tecnicismo – ou seja: os alunos eram passivos no processo de ensino e aprendizagem. Paulo 

Freire, descreve esse processo como educação bancária, que enxerga no estudante um cofre 

vazio em que o professor acrescenta conhecimentos e fórmulas pré-moldadas.   

Petronila cita que atuou na época do regime militar, instaurado em 1º (primeiro) de abril 

de 1964. Esse período da história brasileira, durou 21 (vinte e um) anos. Ainda que esse 

momento não prezasse por autonomia e avanços na educação, a professora alega que conseguiu 

executar seu trabalho sem problemas.   

Petronila frisa em suas palavras, que o exercício da docência transcendeu barreiras. Para 

ela, ser professora é mais que uma profissão, é de fato, uma missão. Dona Petinha, trilhou 

caminhos que hoje, ajuda-nos a pensar e a entender o exercício do ser professor. Em um cenário 

de dificuldades, a entrevistada, conseguiu afirmar o seu fazer docente. Petronila, junto com a 

Senhora Maria Eunice, são consideradas as primeiras professoras do bairro São Benedito.  

 

4 CONCLUSÃO   

 

A presente pesquisa, permitiu-nos mergulhar no contexto educacional das décadas de 

60 (sessenta) e 70 (setenta), através dos relatos e vivências da Profa. Petronila. 

A partir das informações obtidas, concluímos que as práticas pedagógicas passam por 

constantes transformações ao longo do tempo. Que o fazer pedagógico, contemporâneo ao 

exercício da profissão de Dona Petinha, é completamente diferente e não responde as 

expectativas do contexto atual.  

Mas, é inegável que as valiosas informações desta época, ajuda-nos a constituir novas e 

eficazes práticas pedagógicas, que prezem pela integração e autonomia dos educandos(as).  
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1 INTRODUÇÃO   

 

Durante a história da humanidade, a existência de pessoas com deficiência teve um 

enredo doloroso e complicado, devido aos comportamentos e ações a que eram submetidos, 

como, as praticas de abandono, de extermínio e de exclusão da sociedade (ARANHA, 2005). 

Diante de varias lutas, as pessoas com deficiência foram ocupando seus espaços na sociedade 

e conquistando a realização dos seus direitos como cidadãos.  

A educação, por muito tempo foi um direito restrito a uma pequena parcela da população 

brasileira. Atualmente no Brasil, a educação é um direito assegurado por lei a todos os cidadãos, 

como regula a Constituição Federal (CF) de 1988 no art. 205 a educação como direito de todos, 

dever do Estado e da família com apoio da sociedade incentiva-la e promove-la. No seu art.206, 

inciso I, regula a oferta do ensino com o princípio de “igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola”. E no seu art. 208 garante no inciso III “atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (CF, 

2016).  

Existe uma grande diversidade nos tipos de deficiências, e cada uma com suas 

peculiaridades. Diante dessa afirmação o sistema e ambiente educacional necessita 

disponibilizar a todos os seus alunos uma estrutura plural para atendê-los, aplicando o quesito 

inclusão, com ênfase naqueles com deficiência, visando ao acesso e à permanência desses 

sujeitos no ambiente escolar, a fim de promover um acesso igualitário e com equidade à 

educação.  
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Nesta direção, essa pesquisa tem o objetivo geral de investigar as práticas pedagógicas 

de inclusão educacional da criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas creches, pré 

escolas e escolas públicas municipais de Pau dos Ferros/RN e avaliar a efetividade dessas 

práticas para o processo de aprendizagem das crianças. E tem como objetivos específicos: I) 

Mapear as práticas educativas de inclusão educacional na rede municipal de Pau dos Ferros – 

RN; II) Identificar os limites e os avanços de tais práticas para a plena efetivação da garantia 

do direito à educação de crianças com TEA; III) Identificar as ações educativas existentes no 

âmbito do Atendimento educacional Especializado para a promoção da inclusão educacional e 

digital da criança com TEA na rede pública municipal de ensino de Pau dos Ferros/RN. Diante 

destes objetivos buscamos responder às seguintes questões que nortearam esta pesquisa: 1. 

Como a inclusão educacional de crianças com TEA vem sendo efetivada nas creches e pré 

escolas municipais de Pau dos Ferros/RN? 2. Como é prestado o atendimento educacional 

especializado às crianças, como se articula com o ensino regular e em que medida ele tem 

contribuído para a efetiva aprendizagem da mesma? 

Esta pesquisa se justificou pela necessidade de investigar os contextos das práticas de 

inclusão educacional e as condições de efetividade das mesmas, no âmbito das creches, pré 

escolas e escolas públicas, buscando estabelecer relações entre o direito à educação e as 

condições de aprendizagem das crianças. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa é exploratória, do tipo qualitativa, que buscou compreender como e em que 

medida as práticas pedagógicas de inclusão educacional das crianças com TEA têm sido 

efetivadas no sentido de garantir o direito destas a uma educação de qualidade. Para a realização 

da análise dos dados, recorremos a analise de conteúdo de Bardin (1991). 

A pesquisa foi realizada em dois momentos: No primeiro momento realizamos uma 

pesquisa bibliográfica, visando à apropriação do estado atual do conhecimento na área das 

práticas pedagógicas de educação inclusiva voltadas às crianças com TEA; no segundo 

momento realizamos uma pesquisa documental da legislação específica, tanto nacional como 

do município de Pau dos Ferros/RN, na qual serão analisadas leis, normas, resoluções ligadas 

à educação e à educação especial, com vistas à compreender o escopo normativo-jurídico 

político atual da educação especial inclusiva.  

 

 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSÕES 

 

No âmbito das leis e dos documentos nacionais, o acesso educacional de pessoas com 

deficiência se consolida. Com a Política Nacional de Educação na Perspectiva da Educação 

Inclusiva de 2008 e a Resolução n.º 4, de 2009 são reconhecidos como sendo os documentos 

precursores do processo de inclusão educacional da criança com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA), tendo em vista que os documentos anteriores não faziam menção a esta parcela da 

população (CHIOTE, 2015).  

O município de Pau dos Ferros/RN disponibiliza de oito instituições que ofertam a 

Educação Infantil, com o total de 1396 (mil trezentas e noventa e seis) crianças atendidas nas 

instituições, e doze instituições que ofertam o ensino fundamental anos iniciais com o total de 

2113 (dois mil cento e treze) crianças atendidas nessas instituições. No quadro1, vemos 

informações sobre o número de matriculas no ensino regular e da Educação Especial no ensino 

regular e em classes exclusivas, os dados coletados foram extraídos do Censo Escolar do ano 

de 2020.  

 

Quadro 1: Relação do número de matriculas por modalidade de ensino no ensino regular e 

em classes exclusivas 

Modalidade de 

Ensino 

Total de 

instituições  

N° de Matriculas 

no Ensino Regular 

Nº de Matriculas na 

Educação Especial 

Ensino Regular 

N de Matriculas 

em Classes   

Exclusivas 

Educação 

Infantil Regular 

8  1396  12  0 

Ensino 

Fundamental I 

12  2113  89  0 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2021). 

 

De acordo com o Censo Escolar do INEP do ano de 2020, o município possui 252 

(duzentas e cinquenta e duas) crianças com alguma deficiência, matriculadas na educação 

especial no ensino regular, destas 46 (quarenta e seis) crianças são autistas. Não existe nenhuma 

matrícula em classes exclusivas, isto é um ponto positivo para o município, pois as escolas de 

ensino regular comportam os atendimentos às crianças com deficiência, não as deixando 

desamparadas em relação ao sistema educacional brasileiro.   

O município de Pau dos Ferros – RN possui a Lei n° 1494/2015 que trata do Plano 

Municipal de Educação (PME), com vigência de dez anos a contar de sua data de publicação 

(2015-2025). Está visa o cumprimento do disposto no inciso I do art.11 da Lei nº 9.394, de 20 



 

 

de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o disposto 

no art.8 da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, a mesma aprova o Plano Nacional de 

Educação - PNE e dá outras providências. O município utiliza-se, também, da Política Nacional 

de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, a Resolução N 03/2016 – 

CEB/CEE/RN, DE 23 de Novembro de 2016 que fixa normas para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, na modalidade de Educação Especial e a nota técnica – 

SEESP/GAB/Nº 11/2010 que traz orientações para a institucionalização da Oferta do AEE em 

Salas de Recursos Multifuncionais, implantadas nas escolas regulares. Todos estes 

instrumentos legais são utilizados para a elaboração das Propostas Pedagógicas de todas as 

instituições de ensino do município. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Considerando o objetivo da pesquisa que foi investigar as práticas pedagógicas de 

inclusão educacional da criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas creches, pré 

escolas e escolas públicas municipais de Pau dos Ferros/RN, salientamos que o mesmo foi 

alcançado. De acordo com os objetivos da pesquisa podemos compreender que o sistema 

educacional do município comporta o atendimento das crianças com TEA em escolas de ensino 

regular, dando sentido ao processo de inclusão, possuindo também, a adoção de politicas 

públicas para a regência desse processo.  
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PROCESSO DE AUTO FORMAÇÃO DOCENTE: UMA HISTÓRIA DE AMOR 

PELA PROFISSÃO 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho se refere a uma entrevista, cujo objetivo é obter informações sobre 

a história de vida do professor, e, os principais pontos dessa discussão, são os processos de sua 

formação básica e as dificuldades enfrentadas durante a trajetória, dos primeiros anos até a sua 

atuação em sala de aula, tendo como referencial o livro Vidas de Professores (NÓVOA,1992). 

Com o modelo de pesquisa qualitativa buscamos procurar analisar as visões e significados da 

nossa colaboradora sobre os objetos de pesquisa. Os resultados nos remetem às dificuldades 

enfrentadas durante a infância para conseguir da continuidade aos estudos até ter possibilidade 

de iniciar uma carreira como professora, e as dificuldades que surgiram durante sua atuação.  

O presente tema se deu após observarmos as dificuldades enfrentadas pela professora 

Maria do Céu no seu processo de formação, que teve início nas décadas de 60 e 70, onde pode 

ter o seu primeiro contato com a educação, processo esse que resultou no apreço da sua 

profissão, que mesmo depois de aposentada continua a propagar a arte de ensina, e com amor, 

a diversas crianças.  

Abordamos os seguintes pontos em nossas questões: infância e família; educação básica 

e formação inicial; a experiencia profissional; e por fim buscamos o epílogo de toda a sua 

trajetória. Para podermos chegar a esses pontos, define-se os seguintes objetivos de pesquisa:  

a) Investigar a história de vida e os fatores que contribuíram para sua escolha profissional; b) 

analisar os desafios recorrentes a década de 60, período onde iniciou a educação básica; c) por 

fim os desafios que ainda persistem nos dias atuais.  

No processo de coleta de dados, foram observadas três dimensões: a experiência de vida 

do entrevistado, o ambiente que a motivou a exercer o magistério e as circunstâncias por ela 

vivenciadas.  

 

2 METODOLOGIA  

 

O referido trabalho foi encaminhado na disciplina História da Educação Brasileira, onde 



 

 

tínhamos como requisito avaliativo uma entrevista com professores da educação básica e ensino 

superior que houvessem lecionado entre as décadas de 60 e os anos 2000, e concretizado na 

disciplina Profissão Docente, ambas disciplinas ministradas pela professora Iandra Fernandes, 

compreendermos a importância da utilização da História de vida e formação para o processo de 

formação dos professores hoje.  

Para o referido projeto utilizamos a abordagem qualitativa, já que a mesma exige uma 

estudo mais amplo do objeto de pesquisa estudado, no nosso caso a entrevistada, sendo então 

necessário conhecer e o objeto e o meio em que foi ou estar inserida. A entrevista gravada 

aconteceu por meio da plataforma google meet. Seguido por um roteiro, a entrevistada falava 

sobre sua história de vida, onde foi incluído perguntas referidas a vida pessoal e profissional.  

Ao utilizarmos esse método tivemos a oportunidade de lembrar fatos passado em sua vida.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Infância e o processo de escolarização  

 

Tivemos a honra de entrevistar a professora Maria do Céu de Freitas Melo e Ferreira,61 

anos, residente na cidade de Severiano Melo-RN. A senhora M.C, como iremos chama-la ao 

longo do trabalho, é professora aposentada pelo vinculo estadual, mas continua atuando como 

docente na escola de seu município.  

É importante nesse contexto retratarmos como foi a trajetória da nossa entrevistada até 

a sua formação como educadora. Observando o acesso a instituição de ensino, durante os níveis 

fundamental e básico, assim podendo ressaltar as transformações que ocorreram na própria 

educação com o passar do tempo. Para iniciamos esse assunto a nossa entrevistada a Sra. M.C, 

nos relata a sua vivencia durante esse período da sua formação:  

 

[...]estudando numa casinha de taipa, com as cadeiras de banco de carnaúba, 

era uma educação muito autoritária, certo? Assim, o tempo mesmo da 

palmatoria. Eu lembro que eu levei palmatoria, porque eu não comi da 

merenda, não gostei da merenda e não quis comer, aí, só por isso mesmo que 

eu apanhei [...]. [...] eu fui estudar o segundo ano no mesmo sítio, num 

armazém na casa da minha avó, era uma casa grande e tinha um armazém ao 

lado, mesmo jeito, com aquelas turmas seriadas, não é? Eram três, quatro 

series numa sala só. (M.C.,2020). 

 

Muitos educadores, principalmente de escolas públicas, aposentados, já vivenciaram 

pelo menos uma dessas experiencias citadas pela professora M.C, como as salas multisseriadas, 



 

 

o uso de castigos como forma de disciplina, e em alguns casos, locais inadequados eram usados 

como sala de aula. De fato, houve grandes avanços, mas ainda existe situações que persistem 

como o caso de salas de aulas multisseriadas.  

 

3.2 Dificuldades do Processo de Formação Docente  

 

Assim como a jornada enfrentada no processo de escolarização, na formação docente 

não é diferente, surgem desafios no decorrer da formação. Alguns desafios citados pela 

entrevistada mostra os desafios enfrentados pela mesma, um se encontra bastante persistente 

para todos que estão iniciando na docência, que a mesma vem dizer “Os maiores desafios que 

eu encontrei foi, eu tinha um medo, que eu tinha, de início, de não dar conta, não é? De não 

saber como lidar com aquela clientela, mas, felizmente, eu fui superando” (M.C.2020), vemos 

que a insegurança no início da atuação em sala de aula é algo comum a muitos professores. Isso 

porque o professor, quando sai da universidade, no caso da nossa entrevistada o magistério, já 

é colocado para administrar uma turma de vários alunos e não há muito tempo para o preparo, 

acompanhamento e mentoria, como existem em outras áreas. A professora M.C também ressalta 

essa insuficiência “Tem muito professor, que eu vejo o sofrimento deles, porque não sabem 

lidar com eles [...]”. Outros fatores também contribuem para a descontinuação dos estudos 

como condições financeiras e o desconhecimento de cursos gratuitos, falta de espaço para alocar 

o estudante para uma formação continuada dentro da carga horária escolar e a ausência de 

articulação dentro das instituições para possibilitar que os professores dediquem tempo 

extraclasse para investir em capacitações.  

 

Ai, ficamos estudando, morando na casa dessa mulher, muito boa e, de lá, eu 

fiz o quinto, fiz sexto, sétimo ano, quando foi juntando mais filho, mais filho, 

porque eram quatorze, cada um com um grau de instrução, ia aumentando, 

tinha cada um numa casa, as despesas muito grandes, ele achou melhor alugar 

uma casa em Natal e colocou todos, para morar numa casa em Natal, todo 

final de mês a gente vinha, vinha um aqui, para Severiano Melo, buscar a feira, 

de carne, feira do mês, sabe? (M.C., 2020). 

 

Outro problema é que nem sempre sabemos separar a vida pessoal da profissional, essa 

crise de identidade é citada em Nóvoa em seu livro, “A crise de identidade dos professores, 

objeto de inúmeros debates ao longo dos últimos vinte anos, não é aleia a esta evolução que foi 

impondo uma separação entre o eu pessoal e o eu profissional.” (NÓVOA,1992, p. 15). A 

entrevistada fala claramente dessa situação em sua vida,  



 

 

[...], se eu estou na escola, na minha sala de aula, se estou no meu momento 

de planejar para eles, é para eles, eu vou só para isso. Se eu tenho problemas 

pessoais, eu deixo no portão, vou entrando já deixo lá, “fique aí, na volta eu 

lhe pego”, se precisar, também, se não precisar, não trago não, não vou trazer 

coisa ruim para mim, é assim, muito boa, minha vida pessoal, tanto a pessoal 

como profissional.  (M.C., 2020). 

 

Por essa ótica fica claro que devemos ter o controle das situações, mas Nóvoa também 

traz nessa mesma obra que “É impossível separar o eu profissional do eu pessoal” 

(NÓVOA,1992, p. 17), mas, nesse caso, devemos saber organizar nossos sentimentos para não 

prejudicar aqueles que deveríamos estar ajudando, no caso os alunos.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

Percebemos que o cenário da formação docente passou por mudanças ao longo dos anos, 

com o surgimento de novas oportunidades e possibilidades ofertadas aos professores em 

processo de aprendizagem. Porém, é possível observar que algumas situações persistem, como 

por exemplo o uso de salas multisseriadas, presentes principalmente em escolas rurais, onde 

por muitas vezes há uma baixa no número de alunos que a frequentam, podendo dificultar a 

atuação inicial do professor que, por sua vez, em grande parte dos casos, não recebeu mentoria 

necessária para lidar com certos casos, e, acaba tendo que aprender na prática. 

Com a pesquisa pode-se perceber que, apesar do passar dos anos, alguns dos desafios 

citados pela entrevistada se repetem ainda hoje, apesar de como os tempos mudaram e houve 

grandes avanços no que se diz respeito ao acesso à educação básica e o processo de formação 

do professor educador.  

A prática docente exige dedicação, resiliência e amor pelo trabalho de construir saberes.  

Apesar das dificuldades e da constante desvalorização, o educador segue sendo um profissional 

de inestimável contribuição para a sociedade. Por isso, para nós, futuros educadores, trajetórias 

como a da entrevistada M.C são inspiradoras e nos fazem enxergar um futuro melhor para a 

educação, onde tudo será construído com esmero e esperança de uma sociedade melhor e mais 

justa.   
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PRODUÇÃO DE TEXTOS DE CRIANÇAS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO EM 

TEMPOS DE ATIVIDADES REMOTAS: UMA OLHAR INTERDISCIPLINAR DA 

PRÁTICA 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho é um recorte do projeto de mestrado que está em reconstrução, tendo 

em vista as sugestões propostas pelo orientador. Ele versa sobre o processo de produção de 

textos de crianças no ciclo de alfabetização no período das aulas remotas, refletindo sobre um 

olhar interdisciplinar na prática das aulas. O objetivo inicial é analisar a capacidade de 

compreensão, assimilação e entendimento do processo de produção textual da criança no ciclo 

de alfabetização no período das atividades remotas.  

Dessa forma, é um trabalho interdisciplinar que dialoga com muitas possibilidades de 

respostas para o problema proposto na pesquisa; a produção textual dos alunos no ciclo de 

alfabetização e o seu desenvolvimento ou não nas aulas remotas. Partimos da Compreensão que 

toda produção textual, seja o menor rabisco realizado por uma criança da educação infantil que 

ainda não é alfabetizada, merece ser levado em consideração, pois é uma maneira de se 

comunicar com o mundo e expressar seus sentimentos. Conforme Emília Ferreiro (2014, p. 21), 

“valorizar cada aspecto gráfico dos textos dos alunos”.  

Com isso, em muitos momentos estamos imersos na ideia de que a alfabetização que 

herdamos é única, sem levarmos em consideração a oportunidade de pensar que outros métodos 

são eficazes. “Trata-se da questão da relação de subordinação conteúdo/metodologia. A ênfase 

na transmissão de conteúdos culturais universais, como tarefa primordial da escola, leva os 

“conteudistas” a postularem a primazia dos conteúdos sobre a metodologia”, conforme afirma 

Vera Maria Candau (2008, p. 113), seguindo a afirmação de Libâneo (1985):  

 

A questão dos métodos se subordina à dos conteúdos: se o objetivo é 

privilegiar a aquisição do saber, e de um saber vinculado às realidades sociais, 

é preciso que os métodos favoreçam a correspondência dos conteúdos com os 
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interesses dos alunos, e que estes possam reconhecer nos conteúdos o auxílio 

ao seu esforço de compreensão da realidade (prática social). 

 

A questão da leitura e da escrita surge com uma nova teoria de ensino, onde priorizamos 

o repertório de conhecimento dos alunos e o leque que possuem de acúmulo em toda sua 

trajetória de vida que são os responsáveis pela assimilação da teoria explicativa do mundo. Há 

a necessidade de se discutir opções teóricas para articular as abordagens do processo de ensino 

aprendizagem.  

Dessa forma, o contexto que abriu esta discussão nos leva a uma reflexão mais ampla 

do cotidiano e da produção textual nas escolas atualmente e em suas concepções e práticas do 

processo de produção textual das crianças no ciclo de alfabetização. Pensar em uma situação 

de normalidade, ou seja, aulas presenciais. Contudo, vivemos uma realidade atípica, passamos 

no ano de 2020 por uma pandemia, a comunidade escolar desse século, nunca tinha passado 

por uma situação como essa, não se tinha um plano, de repente, nos vimos em casa e obrigados 

a mudar a estratégia de como dá aulas, agora os professores teriam que ministrar suas aulas de 

forma remota, não presencial. Como esse aluno(a) que já enfrentava no seu cotidiano várias 

dificuldades para consolidar uma aprendizagem satisfatória na produção textual, agora teria que 

fazer isto de maneira totalmente nova?  

Norteados pelo objetivo geral: Analisar capacidade de compreensão, assimilação, 

entendimento do processo de produção textual da criança no ciclo de alfabetização nesse 

período das atividades remotas. E os objetivos específicos: Explorar a metodologia utilizada 

pelos professores nas atividades remotas; analisar a visão da comunidade escolar sobre as 

atividades remotas no que concerne ao processo de produção textual das crianças do ciclo de 

alfabetização nas aulas remotas; construir um diálogo entre a comunidade escolar discutindo e 

buscando construir protocolos para melhor desenvolvimento do trabalho da escola no retorna 

das aulas presenciais; buscar parcerias com universidades para realização de momentos de 

formações online sobre produção textual e atividades remotas para a comunidade escolar; 

elaborar uma cartilha lúdica para o uso pedagógico com base nas experiências exitosas de 

produção textual nas atividades remotas, considerando as opiniões dos sujeitos envolvidos na 

presente pesquisa.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A pesquisa que propomos realizar terá a base metodologia alicerçada na pesquisa-ação, 



 

 

que se originaria de problemas apresentados por profissionais que participam da prática 

educacional. Como afirma: Elliott (1993, p. 67), ao analisar o referido tema, assinala: “[...] o 

objetivo fundamental da pesquisa-ação consiste em melhorar a prática e não em gerar 

conhecimento.”  

Dessa forma, buscar o aperfeiçoamento da nossa prática será a premissa do nosso estudo 

de pesquisa. Ainda de acordo com: Gatti (1999), ao referir-se à pesquisa e à formação para a 

pesquisa, alerta: “O desenvolvimento de habilidades para a pesquisa só se faz no próprio 

trabalho de pesquisa. Esse trabalho é a fonte de criação e guia de cada etapa e ação [...]” 

(GATTI, 1999, p. 77).  Guiados por esse pensamento, acreditamos que só aprendemos a 

pesquisar; pesquisando e que projetaremos a metodologia que acreditamos ser mais coerente 

para responder nosso objetivo de estudo.   

Assim, como guia teórico selecionamos alguns autores (BAKHTIN, 1986; 

TEBEROSKY, 1999; SOARES, 2008; FERREIRO, 2003; 2011; CHRISTOV, 2003) entre 

outros que surgirão no decorrer no processo para fundamentar nossa pesquisa e dialogar com o 

produto coletado na pesquisa.  

Para buscar responder as perguntas da nossa pesquisa, pensamos inicialmente no 

instrumentos; pesquisa bibliográfica, documental e todo documento oficial disponível online, 

também será aplicado um questionário online pelo google forms, poderemos propor conversas 

virtuais pelos aplicativos mais utilizados na atualidade, pelo telefone, correio eletrônico, se o 

momento da aplicação as condições de biossegurança nos permitir iremos até o lócus da 

pesquisa para ter contato com os sujeitos da pesquisa e aplicar outros instrumentos. Contudo, 

estamos abertos a redefinir a ideia original. 

O lócus da pesquisa serão as escolas municipais e estaduais do município de Patu/RN e 

a escolha dos sujeitos que participarão se dará por dois critério; primeiro entendemos que serão 

analisado na pesquisa as turmas de 2º ano de ensino fundamental, por acreditar que estão numa 

fase do ciclo cuja a contribuição na pesquisa se dará de maneira plena, devido a idade da criança 

que possibilita uma interação de maneira mais significativa, o segundo critério e de aceitação, 

deveremos entrevistar todos os professores, alunos, pais e ou responsáveis dos alunos e 

coordenadores pedagógicos que estejam inseridos na turma foco da pesquisa. Dessa forma, 

coletaremos esse quantitativo no desenrolar da pesquisa.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Ao apresentarmos uma pesquisa em desenvolvimento proporcionamos resultados e 



 

 

discussões em construção e que almejamos, assim, ao final da pesquisa objetivamos organizar: 

artigos, cartilha lúdica e dissertação entre outro que possa surgir no decorre da pesquisa. O 

resultado esperado é contribuir na melhor forma para melhorar a prática de metodologias na 

execução da produção textual nas aulas remotas no período de pandemia e que esse aprendizado 

se perpetue e fundamente nossas práticas, mesmo depois desse momento atípico de pandemia. 

A produção textual é um processo importante ao mesmo tempo que complexa no ciclo de 

alfabetização das crianças, esse por sua vez, deve estar inserido desde a Educação Infantil na 

rotina escolar, inicialmente por interação verbal que podem valorizar a produção textual das 

crianças, seja ela verbal ou não verbal.   

 

4 CONCLUSÃO   

 

Ao final da pesquisa almejamos a construção de respostas que dialoguem e proponha 

atitudes práticas que fomente melhorias nas práticas educativas no período das aulas remotas e 

pós, quando tiver o retorno presencial. Portanto, possibilitar esse conhecimento mais prático e 

acessível a comunidade escolar a qual faço parte, tornou-se imprescindível para o 

desenvolvimento do trabalho da escola, no ano que estamos vivendo e será de grande relevância 

social no âmbito escolar, fomentando experiências de sucesso nos processos educacionais, 

utilizando as aulas remotas ou outras possibilidades.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação dos professores no Brasil é marcada por vários processos de mudanças, 

tanto na forma de conduzir a educação, como na visão do educador sobre a melhor maneira de 

se introduzir a alfabetização, visto que, a velha maneira de associar o método de alfabetizar 

apenas a possibilidade de codificar (ler) e decodificar (escrever), deve ser um paradigma 

ultrapassado. A alfabetização é o que possibilita o indivíduo ir além, se constituindo como um 

ser atuante, formado de capacidades reflexivas e críticas. É nessa perspectiva que se pretende 

analisar dentro das práticas pedagógicas como se dava o processo de alfabetização na década 

1980, a partir das informações obtidas sobre as experiências da profissional entrevistada.  

O Brasil é marcado por mudanças na sua constituição no tocante ao processo de ensino, 

pois, não possuía especificidades concretas, capazes de atender as demandas educativas. Uma 

vez que, se exigia apenas que o professor tivesse competências para direcionar o aluno a uma 

aprendizagem mecanizada, de leitura e escrita, como também, instruir os alunos para os 

conhecimentos religiosos. De acordo com os autores Vicentini e Lugll (2009, p. 29-30): 

 

Desde os tempos coloniais até meados do Período Imperial, a formação 

docente não teve nada de específico. O concurso de nomeação para as aulas 

régias exigia apenas a apresentação de provas de moralidade fornecidas pelo 

padre da paróquia e pelo juiz de paz da localidade de origem do candidato à 

licença docente. 

 

Nesse sentido, percebendo-se que esse método de ensino era insuficiente, foram 

surgindo novos modelos de instrução, os quais foram fundamentados pelos autores Vicentini e 

Lugll (2009), como: o Método Lancaster, Professores Adjuntos e Escolas Normais, que também 
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apresentaram deficiências em suas funções, surgindo assim, a substituição das escolas normais 

pela Habilitação Especifica para o Magistério, com as definições de primeiro e segundo grau. 

 

O Parecer n. 349/72 (Brasil-MEC, 1972), aprovado em 6 de abril de 1972, 

organizou a Habilitação do Magistério em duas modalidades básicas: uma 

com a duração de três anos (2.200 horas), que habilitaria a lecionar até a 4ª. 

Série; e outra com a duração de quatro anos (2.900 horas), habilitando ao 

magistério até a 6ª. Serie do 1º grau. Desse modo, o currículo mínimo 

compreendia o núcleo comum, obrigatório em todo o território nacional, para 

todo o ensino de 1º e 2º graus, destinado a garantir a formação geral; e uma 

parte diversificada, visando à formação especial (BORGES, AQUINO e 

PUENTES, 2011, p. 100). 

 

Assim, surgiram críticas à Habilitação Especifica para o Magistério na qual relatou-se 

uma falta de conexão entre os conteúdos e as disciplinas, o que desencadeou o início do curso 

de Pedagogia no Brasil que passou por uma série de transformações, seja na grade curricular, 

ou, no propósito de qual tipo de profissional está destinado a formar, buscando atingir a sua 

função primordial, que se concretiza em conceber um profissional capacitado para atender as 

demandas educacionais.  

A partir dessa breve reflexão sobre o contexto histórico da formação docente, se faz 

necessário destacar os aspectos referentes ao saber fazer dos educadores, que incorporam nas 

suas práticas de alfabetização, métodos construídos ao longo da sua trajetória profissional, na 

qual cada um desses mestres possui sua marca identitária para expressar e passar o 

conhecimento, demarcado como um lugar de lutas e conflitos para se auto afirmar. Segundo 

Arroyo (2007, p. 21), “um momento forte aconteceu no final da década de setenta e se 

intensificou na década de oitenta, o centro foi a defesa de identidade como trabalhadores em 

educação”.  

É impossível para um professor lecionar sem incorporar as suas vivências nas suas 

práticas pedagógicas. Ou seja, o contexto cultural e histórico ao qual se insere, uma vez que a 

sua marca de formação se faz muito presente no que fala e na maneira de conduzir os educandos 

para a aprendizagem de habilidades necessárias para o processo de desenvolvimento. Nóvoa 

(2006) constata que, “cada um tem seu modo próprio de organizar as aulas, de se movimentar 

na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os meios pedagógicos, modo que constitui uma 

espécie de segunda pele profissional”. 

Nessa perspectiva, entende-se que se faz indispensável considerar a forma com a qual 

os professores desenvolvem o processo de alfabetização, que se traduz como uma tarefa 

complexa, e demanda de conhecimentos e refinamentos adequados dos docentes, para 



 

 

promover uma perspectiva que atenda às necessidades de cada educando, levando em conta as 

suas particularidades. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Como embasamento teórico para a nossa pesquisa, utilizamos as concepções de 

Vicentini e Lugll (2009), Nóvoa (2006) e Arroyo (2007), os quais foram fundamentais para a 

compreensão e aprofundamento da temática. Dessa forma, optamos por uma pesquisa de 

natureza qualitativa. Esta pode ser realizada mediante a coleta de dados que objetiva reunir 

informações acerca de um problema ou de uma hipótese. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 

186).  

Tendo em vista sua finalidade, o presente trabalho tem como colaboradora uma 

professora que lecionou na década de 1980, tendo como base inicial de formação cursos 

profissionalizantes ofertados neste período. Cabe salientar que em um momento posterior, a 

entrevistada buscou aperfeiçoamento profissional, cursando Letras na Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte. Afim de manter o anonimato, a denominamos de Florinda  

Para a análise dos dados, utilizamos um questionário semiestruturado, com o intuito de 

dar maior ênfase ao estudo na busca de maiores informações sobre a temática abordada.  Dessa 

forma, em seus escritos Gil (2008), caracteriza o questionário como um importante instrumento 

na medida que propicia “[...] obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, 

valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.” 

(GIL, 2008, p. 121). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Realizou-se uma pesquisa com o objetivo de investigar dentro das práticas pedagógicas 

como se dava o processo de alfabetização na década 1980. Sendo assim, se faz necessário 

destacar as perguntas primordiais para embase do estudo: como foi o seu ingresso na profissão 

docente? Como se deu o processo do aprender a ser professora alfabetizadora? Quais eram as 

maiores dificuldades enfrentadas no desenvolvimento das práticas pedagógicas enquanto 

alfabetizadora? 

Nesse sentido, foi perceptível a presença de aspectos do seu próprio modo do saber fazer 

pedagógico, uma vez que assim como destaca Nóvoa (2006, p. 17) “[...] a maneira como cada 

um ensina está diretamente dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o 



 

 

ensino”. Desta forma, considera-se a fala da entrevistada com relação a sua efetivação na década 

de 1980:  

 

Foi um período bastante difícil, pois não eram dadas as condições necessárias 

para a formação dos professores, no meu caso, por exemplo: eu estudava a 

sétima série e lecionava para turmas da quarta série do ensino fundamental, 

eu ainda não tinha essa noção de sala de aula, também pelo fato de ser muito 

nova ainda. Sendo assim, enfrentar essa missão foi bem difícil. O meu 

ingresso como professora se deu a partir de indicação política (FLORINDA, 

2021). 

 

A entrevistada relatou, ainda, que:  

 

como não havia uma formação adequada para os professores, a gente ia se 

aperfeiçoando de acordo com as necessidades da turma. As aulas aconteciam 

na minha casa mesmo, faltava muitos matérias, tinha-se apenas, um quadro e 

giz para lecionar. Faltava além dos matérias didáticos, recursos para 

alimentação e higiene. tinha-se também, muitos alunos, o que dificultava mais 

ainda o processo (FLORINDA, 2021). 

 

Como afirma Souza e Kramer: 

 

Fundamental nas entrefalas e entretextos é deixar a conversa fluir, dar todo o 

tempo necessário para que o professor ou a professora possa ir em qualquer 

direção; além disso, o pesquisador deve deixar-se envolver pela narrativa, 

imergir nas histórias contadas e, ao mesmo tempo, permitir emergir o que é 

importante do ponto de vista do autor/ator principal o professor. (SOUZA e 

KRAMER,2008, p. 28). 

 

A partir da análise dos dados obtidos com a aplicação do questionário, constatamos que 

a profissional contribuiu de forma significativa para a explanação acerca do assunto abordado. 

Na qual, pode-se considerar que a educação na década de 1980, não oferecia disponibilidade de 

recursos adequados, contando com a despreparação de professores, falta de materiais para o 

direcionamento da alfabetização, um lugar apropriado para o ensino, e recursos para satisfazer 

as necessidades básicas dos alunos. Questões como essas implicam diretamente no processo de 

alfabetização dos indivíduos. Resultando, nos índices de analfabetismo que temos tão altos 

como hoje no Brasil.  

 

 

 

 



 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Diante o exposto, pode-se perceber que a formação de professores no Brasil perpassou 

por inúmeras mudanças, já que em décadas anteriores, como em 1980, a formação destes não 

tinha nada de especifico, em que o processo educacional da alfabetização se dava de qualquer 

forma, sem requisitos e subsídios para preparação desses educadores, promovendo-se assim, 

uma intensa desvalorização da profissão docente.  

A partir da colaboração da profissional entrevistada na década de1980, se faz notório 

que a educação ainda não era considerada prioridade pelos órgãos estatais, visto que, não 

dispunha de investimentos para suprir as necessidades necessárias para o ensino de qualidade, 

uma vez que a educadora não concluíra o seu segundo grau, e já estava ministrando aulas sem 

nenhuma formação especifica. Com isso, identifica-se que esta pesquisa veio contribuir de 

forma clara, em relação a maneira como se desenvolvia o processo educacional de alfabetização 

na década de 1980, na qual não havia o direcionamento e preparação educacional para os 

profissionais, corroborando assim, para que entendamos a negligencia e desvalorização para 

com a área. Levando-nos ao pensamento de que, momentos da história como esse, jamais 

deverão se fazer presente, uma vez que a educação pode nos libertar e fazer transcender, frente 

a novas perspectiva, de forma crítica, atuante e reflexiva.  
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RACIONALIDADE E CAPITALISMO TARDIO EM “THE GLASS MOUNTAIN”, 

DE DONALD BARTHELME 

 

Bruce Johns da Silva Oliveira1  

Paulo Henrique Raulino dos Santos2 
 

Uma das maiores questões da humanidade é a busca por explicações sobre o modo de 

organização do mundo. Isso foi visto, por exemplo, em civilizações como a Grécia Antiga e os 

povos escandinavos, que costumavam associar fenômenos da natureza a divindades. Como 

consequência, o mito se tornou o principal meio de explicação para os fenômenos naturais. O 

mito buscava argumentar, denominar, dizer a origem, mas também expor, fixar e explicar 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2014, p. 19). Entretanto, com o tempo, essas características de 

sua fase inicial foram se alterando de modo a não mais focar apenas no ato de explicar, mas 

também no de prescrever. Tal processo de especialização desembocaria na instituição do 

esclarecimento como meta humana, encontrando o seu ápice no Iluminismo. 

O esclarecimento planejava promover o desencantamento do mundo, 

consequentemente, ocupando o espaço do mito ao substituir o seu caráter metafísico pela 

racionalização de todas as coisas (ADORNO; HORKHEIMER, 2014, p. 16). A partir dessa 

premissa, o que se buscava não era mais a mera apresentação racionalizada do mundo, mas o 

desenvolvimento de um método capaz de justificar e comprovar aquilo que viria a ser postulado 

a posteriori. Em uma tentativa de se distanciar dos mitos, o esclarecimento e seu viés autoritário 

adquiriu facetas prescritivas ao invés de descritivas.  

A nossa proposta de trabalho, portanto, é entender como o processo de esclarecimento 

instituído na contemporaneidade a partir da sociedade burguesa ocorre a partir da assimilação 

da razão como veículo motor da produção de riquezas. Usaremos como corpus de análise o 

conto “The Glass Mountain” (A Montanha de vidro), presente na coletânea de contos Sixty 

Stories (2003), do autor estadunidense Donald Barthelme. 

O conto, construído a partir de um narrador personagem em 1ª pessoa e ambientado em 

uma atmosfera que lembra os contos de fadas, narra a tentativa da personagem de escalar uma 

montanha de vidro (que se descobre, mais tarde, ser apenas um arranha-céu) localizada em uma 

esquina importante da cidade não identificada. O conto apresenta a montanha afirmando que 
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“13. Todo mundo na cidade sabia da montanha de vidro. 14. Pessoas que moram lá contam 

histórias sobre ela. 15. Ela é apresentada aos visitantes.” (BARTHELME, 2003, p. 178, 

tradução nossa)3. Dessa foram, a montanha não é algo em si, mas passa a ser idealizada como 

uma entidade coisificada, isto é, tornada para além de sua aplicação natural. É interessante notar 

como essa função, já nas primeiras linhas, é a do lucro, uma vez que o local deixa de ser parte 

da paisagem para se tornar mais um ponto turístico que é apontado para os visitantes. Mais do 

que isso, a montanha é tratada desde o início como um espaço comercial, imaginado como um 

prédio alto e feito de vidro: “18. As torres da montanha se elevam em parte da 8ª Avenida como 

um esplendido e imenso prédio comercial.  19. O topo da montanha desaparece nas nuvens, ou 

nos dias limpos, no sol.” (BARTHELME, 2003, p. 179, tradução nossa)4. 

Como citado, o prédio era uma esplendida e imensa obra civil, o que se opõe as 

montanhas vistas em contos medievais que retratam histórias parecidas, denotando uma 

subversão da natureza, a partir da qual os elementos naturais são (re)criados objetivando o lucro. 

Segundo Adorno e Horkheimer (2014, p. 17), o desejo dos homens em relação a natureza é 

aprender como utilizá-la como meio de dominação, primeiramente da própria natureza, e, 

depois, da própria humanidade. Dessa forma, o narrador apresenta a montanha de uma maneira 

não-convencional de modo a explicitar que mesmo um componente anteriormente visto como 

símbolo da natureza, na contemporaneidade pode ser tomado como fonte de lucro e, 

consequentemente, como instrumento de dominação. 

Outros exemplos desse fetichismo apresentados no conto são as escolhas terminológicas 

para representar de maneira elaborada elementos do cotidiano:  

 

30. As calçadas estavam cheias de cocô de cachorro em cores brilhantes: ocre, 

âmbar, amarelo de marte, siena, viridian, preto marfim, rosa madeira. 67. O 

castelo de ouro é protegido por uma águia de cabeça magra com reluzentes 

rubis nos olhos. Um cavaleiro com uma armadura rosa aparece acima de mim. 

82. Eu tinha esquecido os Band-Aids. (BARTHELME, 2003, p. 179-182, 

tradução nossa)5. 

 

Todos esses “exageros” que chamam atenção na recepção do texto e na maneira como 

o autor escolhe falar, por exemplo, de um curativo, fazendo a personagem se referir a ele 

 
3 “13. Everyone in the city knows about the glass mountain. 14. People who live here tell stories about it. 15. It is 

pointed out to visitors.” (BARTHELME, 2003, p. 178) 
4 “18. The mountain towers over that part of Eighth Avenue like some splendid, immense office building. 19. The 

top of the mountain vanishes into the clouds, or on cloudless days, into the sun.” (BARTHELME, 2003, p. 179) 
5 30. The sidewalks were full of dogshit in brilliant colors: ocher, umber, Mars yellow, sienna, viridian, ivory 

black, rose madder.” 67. The golden castle is guarded by a lean-headed eagle with blazing rubies for eyes. A knight 

in pale pink armor appeared above me. 82. I had forgotten the Band-Aids. (BARTHELME, 2003, p. 179-182). 



 

 

utilizando o nome da marca (Band-aid), remetem a maneira de atuação do sistema capitalista, 

que se utiliza das mais variadas formas de fetichismo, ou seja, de meios alienantes, para 

introduzir novos significados em objetos que outrora tiveram uma significação diferente. 

Entretanto, essa mudança não é algo que ocorre em um vácuo, mas são necessárias para a 

construção de uma articulação capitalista dentro da sociedade, aplicadas de modo a promover 

uma tendência ao lucro. Com isso os sujeitos são levados a naturalmente chamar determinados 

objetos por um nome e função pré-estabelecidos a partir da marca. 

O fato de o conto ser superposto graficamente em sequência de 1 a 100, formando uma 

apresentação de andares na superfície do texto, evidenciam o contexto de competitividade dos 

fenômenos experienciados pela personagem principal. Refletem também a contemporaneidade, 

na qual indivíduos se encontram em uma constante corrida com o objetivo do ganho monetário, 

representado no conto pela premiação misteriosa presente no topo do prédio/montanha.   

Uma nova alusão a essa situação de disputa é vista na interação entre a personagem 

central e os conhecidos que o acompanha na subida da montanha: “6. No entanto, eu tinha 

companheiros. 7. Eu tinha amarrado ferros de escalar nos meus pés e cada mão agarrava um 

desentupidor de encanador. 10 Meus companheiros pararam no fundo da montanha para 

oferecer encorajamento. 11 ‘estúpido’, 12 ‘cretino’.” (BARTHELME, 2003, p. 178, tradução 

nossa)6. Todos esses competidores agem em vários momentos como se desejassem ver o 

narrador personagem falhar para então tomar a sua recompensa, denotando uma conduta moral 

consideravelmente questionável, não apenas por almejarem a recompensa de um companheiro, 

mas por, em determinados momentos, se utilizarem da vulnerabilidade de cavalheiros prestes a 

morrer que encontraram pelo caminho em benefício próprio: “69. Meus companheiros estavam 

estimando o valor do dente de ouro dos cavaleiros quase mortos.” (BARTHELME, 2003, p. 

181, tradução nossa.)7. A naturalização dessa prática ocorreria através da própria lógica do 

esclarecimento burguês, que veria na competitividade da organização social capitalista uma 

prática válida, ainda que moralmente questionável. 

Para Adorno e Horkheimer (2014, p. 20), o preço que é pago pelos homens visando a 

obtenção do aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre o qual exercem o poder. No 

conto, isso pode ser percebido no modo como os conhecidos do narrador personagem, ao se 

aproveitarem dos cavalheiros ou desejarem o pior para um companheiro, colocam esses “bens”, 

 
6 “6. Nevertheless, I had acquaintances. 7. I had strapped climbing irons to my feet and each hand grasped a sturdy 

plumber's friend. 10. My acquaintances had gathered at the bottom of the mountain to offer encouragement. 11. 

‘Shithead.’ 1 2. ‘Asshole’.” (BARTHELME, 2003, p. 178). 
7 “65. My acquaintances moved among the fallen knights, collecting rings, wallets, pocket watches, ladies' favors. 

69. My acquaintances were prizing out the gold teeth of not yet-dead knights.” (BARTHELME, 2003, p. 181). 



 

 

que simbolizam a materialidade inanimada, como superiores, se comparados com o elemento 

humano sacrificado para a sua obtenção. 

A superioridade do ganho material em detrimento do fator humano fica ainda mais claro 

ao término do conto. Chagando ao topo, a personagem fica desapontada por apenas encontrar 

uma princesa que precisava ser resgatada, e não uma grande recompensa. Treinado pela lógica 

do capital, ele não mais reconhece no outro o possível objetivo de seu trabalho, mas apenas a 

possibilidade de ganho material. Como afirma Marx, 

 

A produção produz o homem não somente como uma mercadoria, a 

mercadoria humana, o homem na determinação da mercadoria; ela o produz 

nessa determinação respectiva, precisamente como um ser desumano 

(entmenschtes wesen) tanto espiritual quanto corporalmente - imoralidade, 

deformação, embrutecimento de trabalhadores e capitalistas. (MARX, 2010, 

p. 92-93). 

  

Ou seja, a forma como as personagens, e o próprio narrador personagem, vivem as suas 

vidas, especialmente quando tomado a forma de garantir as suas subsistências, acaba por moldar 

a maneira com eles interagem uns com os outros. Mais do que isso, a busca da personagem, que 

se resumia, em grande parte do conto, na procura por um símbolo, se perde na prática da 

desumanização do humano ao jogar a princesa do prédio em direção aos companheiros que se 

encontravam no chão, e na humanização de fatores puramente materiais, e que se provam 

destituídos de significado ao término da trama. De fato, o que Barthelme constrói em “The 

Glass Mountain” parece apontar para uma nova prática de animismo na contemporaneidade, de 

modo que, a partir da lógica do capitalismo tardio, tudo que é animado se torna mero meio para 

o alcance, e posterior animação, daquilo que seria a priori inanimado; um processo que somente 

seria possível a partir da busca e aplicação do capital em sua forma bruta. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

LETRAS/LÍNGUA INGLESA NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

 

José Willames de Souza Duarte1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo sobre as experiências vivenciadas no contexto da pandemia é de grande 

relevância para o desenvolvimento dos docentes no processo da formação dos ensinos de 

línguas, levando em conta, o ano atípico de 2020 com as adaptações dos ensinos em todos as 

escolas, devido ao grande impacto que a pandemia despertou. Neste resumo, serão apresentados 

as experiências com relação aos resultados e as documentações vivenciadas através das 

atividades desenvolvidas nos estágios curriculares obrigatório de docência do Ensino 

Fundamental e Médio, realizado no curso de licenciatura em Letras – Língua Inglesa e Suas 

Respectivas Literaturas da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.  

As experiências são de extrema importância para a formação de um docente, como 

afirma Miccoli (2006, p. 210, citando MORA, 1986, p. 1095) que a experiência é a “apreensão 

sensível da realidade externa”, ou seja, a autora, com essa afirmação, faz entender que a 

percepção do real e assimilação do é cognitivo pode ser transformado em experiência. Essas 

ações determinam esforço e conduz do desconhecido ao conhecido, portanto, estimula o 

indivíduo a experiência por vivência.  

No âmbito escolar, a experiência está totalmente dentro da educação, e sobre isso 

Teixeira comenta que a experiência educativa que por meio da experiência inteligente que 

pensamos e percebemos relações do dia a dia e assimilamos experiências antes não vividas. 

Com base no ensino de línguas, a BNCC (2017, p. 241) enfatiza a importância da prática da 

oralidade quando diz que: 

 

O eixo Oralidade envolve as práticas de linguagem em situações de uso oral 

da língua inglesa, com foco na compreensão (ou escuta) e na produção oral 

(ou fala), articuladas pela negociação na construção de significados 

partilhados pelos interlocutores e/ou participantes envolvidos, com ou sem 

contato face a face. 
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Em relação a experiência e a educação, Miccoli (2006) afirma que educar é crescer, não 

no sentido puramente físico, mas no sentido espiritual, em uma vida mais ampla, rica e melhor, 

de uma forma cada vez mais adaptativa e benéfica no mundo.  

Assim sendo, este trabalho tem como objetivo apresentar as experiências vividas no 

período dos estágios, tanto no Ensino Fundamental quanto Médio, a fim de refletir sobre as 

práticas docentes no contexto da pandemia enfrentada no ano de 2020. Portanto, o foco neste 

trabalho é apresentar as observações feitas, de acordo com a realidade das aulas remotas 

ministradas pelo professor colaborador, e, diante disso, apresentar as formas de como foi 

elaborada as atividades para colocar em prática as habilidades do ensino de línguas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Os aspectos teóricos-metodológicos que determinam este trabalho são de cunho 

qualitativo e exploratório, baseando-se nas teorias que serviram de base para aprendizagem das 

experiências da prática docente, apresentando, dessa forma, este trabalho de natureza descritiva. 

A pesquisa expôs apontamentos semanais, através de observações próprias, com o intuito de 

entender como estavam sendo regidas as aulas de forma remota, pelos professores 

colaboradores. O foco era de descrever as metodologias e as abordagens utilizadas para adaptar 

o ensino de línguas para um contexto de aula remota. 

A partir dessa descrição, foram elaboradas atividades a fim de atender o contexto 

remoto, baseado nas experiências vivenciadas na fase das observações, pois o ano de 2020 foi 

um ano atípico em que tudo foi restrito, e tiveram que ser adaptadas para um contexto remoto, 

em todas as áreas do mundo, não apenas na educação. Diante desse ponto, foram desenvolvidas 

atividades para atender um público para colocar em prática os aprendizados do ensino de 

línguas, com o propósito de adaptar à realidade em que se encontrava a educação. 

Portanto, o estudo baseou-se nas teorias propostas para a elaboração das atividades no 

âmbito do ensino de línguas, como a BNCC, PCN e outros, assim como também foram feitas 

adaptações por meio das experiências vivenciadas no período das observações feitas com a 

contribuição dos professores colaboradores. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa pretende estabelecer um relato das experiências vivenciadas nos dois 

períodos de estágios que compõem a grade curricular do curso de Letras - Língua Inglesa. 



 

 

Diante disso, serão relatados os estágios do Ensino Fundamental e Médio, no período dos meses 

de setembro a dezembro de 2020 e os meses de fevereiro a maio, respectivamente. Portanto, a 

pesquisa teve como resultados quatro tipos de experiências a serem relatadas, as duas 

experiências das fases de observações no Ensino Fundamental e Médio, e as duas fases de 

regências no Ensino Fundamental e Médio, respectivamente. 

Com base nas observações realizadas no estágio do Ensino Fundamental, foi uma 

experiência diferente, pois o normal é estar em sala de aula presencial. As aulas observadas 

apresentaram certa dificuldade de relato, devido às circunstâncias do contexto da pandemia, 

porém foi relatado as metodologias e abordagens que o professor utilizou para ministrar suas 

aulas. O professor não é adepto ao livro didático, ocasionando a elaboração de diversas 

atividades em que os alunos apresentavam dificuldades, mas ao longo das semanas o professor 

utilizou um grupo do WhatsApp com muita veemência para explicar e orientar os alunos, assim 

como também gravação de vídeo-aulas, como se estivesse em sala de aula, o que no meu ponto 

de vista foi de grande valia, conseguindo adaptar suas aulas de forma remota, apesar de alguns 

alunos não participar, o que segundo o professor, esses alunos não correspondia na aulas 

presenciais. 

Com relação à fase da regência, no âmbito do Ensino Fundamental, fui convocado pelo 

professor orientador de estágio a elaborar e ministrar uma oficina de 20 horas que atendesse os 

assuntos abordados no Ensino Fundamental. Nesse sentido, juntamente com um colega da 

classe, oferecemos uma oficina com o intuito de reforçar os assuntos abordados pelos 

professores colaboradores observados, tanto da minha parte quanto da parte do meu colega. 

Com relação aos resultados nessa metodologia, foi utilizado as mesmas ferramentas que os 

professores estavam usando, o Google Meet e o WhatsApp, para as transmissões das aulas e as 

orientações das atividades, respectivamente. Um ponto negativo a ser destacado é o mesmo 

ponto em que o professor colaborador relatou, sobre o interesse dos alunos em cumprir as 

tarefas, mas em contrapartida, houve alunos que corresponderam e responderam de forma 

positiva a nossa proposta da oficina. 

Com relação às observações realizadas no estágio do Ensino Médio, foi criado uma 

expectativa em relação a adaptação do professor colaborador ao contexto da pandemia. Tal 

expectativa corresponde ao tempo em que esse professor foi exposto a esse contexto, já que o 

mesmo se encontrava trabalhando de forma remota a aproximadamente seis meses no contexto 

das aulas remotas. Assim, foi observado que, apesar dos alunos serem mais “independentes” 

com relação a responsabilidade do aprendizado, o professor colaborador se mostrou bem 

preocupado com os alunos, questionado sobre o uso do livro didático, relatou que não se prendia 



 

 

ao livro, mas que teve que utilizá-lo demasiadamente, pelo simples fato de muitos alunos serem 

de zona rural e não terem acesso à internet.  

Diante desse relato, o professor demonstra preocupação para com o aprendizado dos 

alunos, apesar de ainda apresentar o mesmo ponto negativo que foi relatado no Ensino 

Fundamental, a falta de interesse dos alunos em cumprir as atividades. Portanto, vale ressaltar 

que o professor apresentou uma desenvoltura maior com relação às ferramentas que podem 

auxiliar as aulas remotas, o professor colaborador utilizava o Google Meet, para a transmissão 

das aulas e reuniões, o WhatsApp, para o acompanhamento das atividades solicitadas, e o 

Google Forms, para a elaboração das avaliações e chamadas. Podemos assim, afirmar que o 

professor atendeu as nossas expectativas em relação ao tempo em que o mesmo já o tinha no 

contexto das aulas remotas. 

No que se refere à fase da regência, no âmbito do Ensino Médio, fui convocado 

novamente pelo professor orientador de estágio para elaborar e ministrar uma oficina de 20 

horas que correspondesse aos assuntos abordados nas observações do estágio. Desse modo, 

juntamente com um colega da classe, novamente, oferecemos uma oficina com o intuito de 

fortalecer os assuntos abordados pelos professores colaboradores observados, tanto da minha 

parte quanto da parte do meu colega. Com relação aos resultados nessa metodologia, foi 

empregado as mesmas ferramentas que os professores, o Google Meet e o WhatsApp, para as 

transmissões das aulas e as orientações das atividades, respectivamente. Em relação a 

expectativas, vale ressaltar o mesmo ponto negativo que o professor colaborador relatou, que 

prevalece em diversas aulas, sobre o interesse dos alunos em cumprir as tarefas e atender as 

devolutivas das atividades, mas em contrapartida, houve alunos que corresponderam de forma 

satisfatória e responderam de forma positiva a nossa proposta da oficina, e apresentaram um 

aprendizado que queriam despertar dentro do aluno. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Em virtude dos relatos aqui apresentados, conclui-se que as experiências adquiridas 

nesse tempo de observação e regência, agregaram muito conhecimento e despertou novos 

interesses, a fim de melhorar o ensino de forma remota. Na verdade, temos que aprender com 

os pontos positivos e os negativos. Os positivos servem para que nós, docentes em formação, 

consigamos aproveitar metodologias e abordagem que possam servir como referência de vida 

profissional futura, e os pontos negativos servem para tomar como experiências a não ser 

seguida, refletir sobre o que poderia ter feito em diversas situações de ensino. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA E MEMÓRIA DA DOCENTE MARIA CLEVANIR 

 

Brenda Moreira dos Santos1 

Débora Freire de Lima2 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A docência é uma tarefa extremamente desafiadora, visto que um docente enfrenta ao 

longo de sua carreira profissional inúmeras dificuldades, desde a formação ao exercício da 

profissão, muitos dos problemas perduram desde o início do processo formativo até os dias 

atuais. Diante disso, este trabalho procura refletir sobre a experiência de formação e de 

construção de saberes perante as dificuldades diárias na profissão, fundamentando-se na 

narrativa de uma professora que atuou como docente entre 1980 e 1990. Foi desenvolvido na 

disciplina Profissão Docente, ministrada pela Professora Doutora Iandra Fernandes Pereira 

Caldas do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Campus Avançado de Pau dos Ferros.  

O objetivo foi compreender os principais desafios e percepções, no âmbito pessoal e 

profissional, durante a formação e exercício da docência. A metodologia do estudo foi com base 

em uma entrevista com a docente Maria Clevanir Lima de Aquino realizada através da 

plataforma Google Meet que teve a duração de 40 minutos.  

Na entrevista foi elaborado o roteiro com perguntas relacionadas ao impacto da docência 

na vida pessoal, principais dificuldades para formação básica, acadêmica e profissional, 

questionando também a infância e história de vida da então entrevistada. Fazendo uma breve 

análise a pesquisa realizada pode-se traçar uma linha do tempo desde as fases de descobertas 

que levaram a docência, as principais dificuldades, limitações, dúvidas e superação diária. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo é de caráter qualitativo, pois há uma análise das experiências de uma 

professora em ambiente escolar nos anos entre 1980 e 1990. Análise que busca identificar e 

compreender todos os desafios encontrados por essa profissional diante do decorrer dos anos. 
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Segundo Marconi e Lakatos (2010) abordagem qualitativa se trata de uma pesquisa que tem 

quem lê, fazendo o leitor refletir sobre a importância da docência na sociedade, o papel como 

premissa, analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano e ainda fornecendo análises mais detalhadas sobre as investigações, 

atitudes e tendências de comportamento. Assim, o que percebemos é que a ênfase da pesquisa 

qualitativa é nos processos e nos significados. 

Essa pesquisa é de caráter descritivo, pois expomos a descrição do relato de experiências 

vivenciadas por uma professora. Este tipo estudo segundo Selltiz et al. (1965), busca descrever 

um fenômeno ou situação em detalhe, especialmente o que está ocorrendo, permitindo abranger, 

com exatidão, as características de um indivíduo, uma situação, ou um grupo, bem como 

desvendar a relação entre os eventos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A entrevistada Maria Clevanir Lima de Aquino tem licenciatura em Pedagogia em 

Regime Especial (Licenciatura Plena) pela Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, 

concluinte em 2001 e duas pós-graduações em Metodologia do Ensino Fundamental e Médio 

em 2003, na Universidade do Estado de Santa Catarina e Gestão Escolar em 2007, na Fundação 

Universidade Estadual Vale do Acaraú. Já lecionou no Fundamental I e II, Médio e Infantil. 

Atualmente se encontra na gestão escolar, como diretora da creche "Semeando o Saber", 

localizada na Lagoa Nova, zona rural de Pereiro. 

Dentre os pontos que foram discutidos pode-se destacar inicialmente o processo de 

formação docente, marcado por grande influência da base familiar da entrevistada, 

 

Minha avó ajudou muito para o desenvolvimento da minha oralidade. 

Costumo falar que ela era uma pessoa à frente para sua época, gostava muito 

de ler e extremamente carinhosa. Meu avô adorava contar histórias. Todos os 

dias a noite era um ritual, primeiro era a novena cada mês era de um santo 

diferente se reunia os vizinhos e depois tinha roda de histórias. Ele era um 

grande contador de história. Então, desde criança sonhava em dar aulas. 

(AQUINO, 2021). 

 

Nesse sentido, destaca-se em várias teses debatidas a importância do apoio da família 

no desenvolvimento pessoal e para exercício da docência. Além do papel da comunidade no 

trabalho docente, que leva em conta vários aspectos entre a vida pessoal, profissional e social.  



 

 

Além disso, durante a entrevista, a entrevistada também destacou as dificuldades que 

teve que enfrentar desde a formação básica até a formação no ensino superior, 

 

Deslocava-me de um estado para outro para estudar, não tinha transporte, eu 

e meus irmãos íamos a pé. As dificuldades não eram apenas no deslocamento, 

falta de merenda escolar, fardamento, livros didáticos, entre outros. Sofremos 

muito preconceito por ser da zona rural e tinha até crianças que não queriam 

sentar perto, então a gente tinha que se sobressair nos estudos. Eu só queria 

que todas as crianças tivessem pais como os meus, pois meu pai era 

analfabeto, mas ele sempre falava para eu e meus irmãos, “eu não sei ler, mas 

vocês são os meus olhos e o conhecimento ninguém tira de vocês”. (AQUINO, 

2021).  

 

Nesse contexto, através da fala da pedagoga percebe-se que quando os pais participam 

ativamente da vida acadêmica de seus filhos, a tendência é que os alunos se dediquem e se 

esforcem mais, isso, inevitavelmente, promove uma melhora no desempenho do aluno e ajuda 

no enfrentamento das dificuldades diárias. Podendo se observada no decorre da entrevista, 

problemas que também foram enfrentados durante a docência e a formação, como a 

superlotação das salas, falta de recursos tecnológicos, falta de incentivo e projetos visando o 

desenvolvimento profissional ao longo da sua carreira. 

Durante o estágio, a entrevistada narra que foi uma fase desafiadora, no primeiro 

momento havia feito apenas o curso em regime especial da rede municipal, mas enfatiza que o 

estágio foi quando conseguiu se sentir ainda mais realizada. No entanto, durante a entrevista, a 

mesma destaca que a primeira experiência profissional dela foi logo ao final do ensino médio, 

só depois de mais de 10 anos fazendo exercício da docência foi realizada a licenciatura. Nesse 

cenário, evidencia-se como os professores não tinham o preparo necessário, a falta de 

investimentos e incentivos na qualificação docente. 

Ao avaliar as dificuldades no processo de docência, a mesma destaca que o principal e 

mais preocupante é o desinteresse em conjunto com a discrepância social dos alunos e a busca 

desses ao processo de aprendizagem. Diante disso, conforme aponta Saviani (2003, p. 10), “A 

educação, como fator de equalização social será um instrumento de correção da marginalidade 

na medida em que cumpre a função de ajustar, de adaptar os indivíduos à sociedade, incutindo 

neles o sentido de aceitação dos demais e pelos demais”. A entrevistada salientar que na 

educação para busca de enfrentar esse problema é necessário sempre se adaptar e entender o 

indivíduo como único respeitando além do intelectual, as suas trajetórias de vida e o âmbito 

social e cultural que está inserido e as formas de ensino que podem ser aplicadas. Ao final da 

entrevista ao ser questionada sobre a importância do ambiente de trabalho e dos colegas de 



 

 

profissão, a entrevistada salienta: "Na educação, quem pensar que se realiza sozinho, vai sair 

frustrado, pois a educação só se faz com coração e na coletividade". Diante desse cenário, pode-

se observa o pensamento de Paulo Freire na obra “Dialogo com Paulo Freire” que expressa à 

escola como um lugar de ensino aprendizagem. Freire diz que “não é a educação que forma a 

sociedade de uma determinada maneira, senão que esta, tendo-se formado a si mesma de certa 

forma, estabelece a educação que está de acordo com os valores que guiam essa sociedade” 

(1975, p. 30). Em paralelo ao que foi abordado, fazendo uma análise perceber-se a importância 

da educação feita em conjunto, entre a comunidade, a escola e a estrutura familiar e que só 

funciona quando atrelada a valores sociais. Para finalizar foi feita a pergunta "se pudesse 

resumir sua história pessoal e profissional em poucas palavras, como gostaria de ser 

lembrada?". Ela inicia destacando, 

 

A vida é feita de escolhas e sempre que vou tomar uma decisão faço por amor 

ou depois de feita as escolhas ou procura me apaixonar por aquilo que me 

propus talvez por esse motivo sinto-me realizada e feliz. O amor supera toda 

e qualquer barreira, então não sejam profissionais frustradas. Ame aquele 

“capetinha” que chegar na sala de aula, pois atrás daquela criança tem uma 

história e um ser que precisa ser descoberto e ele pode ter só você para ajudar. 

(AQUINO, 2021)  
 

“O saber está relacionado com a pessoa e a identidade do professor, com a sua 

experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos em 

sala de aula e com os outros atores escolares na escola” (TARDIF, 2014, p. 11). Diante disso, 

fazendo uma analogia aos pontos destacados pela entrevistada e a citação deve ser enfatizada a 

importância e as correlações entre os saberes da docência advindos durante o dia a dia, de sua 

identidade pessoal e profissional que estão sempre em formação, considerando como os 

professores constroem suas histórias e como elas contribuem para sua formação levando em 

consideração não só aspectos intelectuais, mas culturais e sociais do grupo que está sendo 

voltado o ensino. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Portanto, diante do que foi abordado através da multiplicidade de relatos durante a 

entrevista, no que se refere tanto a sua história de vida e os impactos na formação docente, 

quanto às dificuldades, limitações, dúvidas e superação diária, pode-se inicialmente fazer uma 

breve análise. Desse modo, é possível observar a princípio as experiências de vida e 



 

 

profissional, para compreender e valorizar o profissional docente e refletir sobre os desafios 

diários e as conquistas do ofício. 

Através da entrevista com o relato da experiência e com o percurso histórico da 

professora pode-se preenche algumas lacunas que dificultam e persiste por raízes históricas que 

retarda o avanço da educação no Brasil, como problemas relacionados ao desinteresse dos 

estudantes, superlotação das salas de aulas, ausência dos pais nas escolas, falta de recursos 

tecnológicos, a falta de políticas públicas para os formadores e projetos visando o 

desenvolvimento profissional ao longo da sua carreira. Nesse caso, esses relatos são muito 

importantes, pois propiciam análises nas próprias perspectivas de escolarização e exercício da 

formação. 

A entrevista da professora nos proporcionou uma riqueza de ensinamentos, que nos faz 

refletir sobre o papel do ser docente e da importância da educação na vida de um indivíduo, 

sendo ele um indivíduo único, e que não cabe ao professor padronizar as formas de ensino, mas 

respeita suas individualidades. Ademais pode destaca a importância da história de vida pessoal 

e profissional do docente, e a correlação que foi enfatizada na entrevista.  

O objetivo central foi compreender os principais desafios e percepções, no âmbito 

pessoal e profissional, durante a formação e exercício da docência. Nesse sentido, levando em 

conta a individualidade de cada docente, como detentor de uma história de vida diferente, no 

que tange ao campo de visão para maiores conclusões fica bem restrito. No entanto, o principal 

objetivo foi alcançado e as perguntas relacionadas à pesquisa corresponderam às expectativas 

traçadas.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIAS SOBRE O PIBID DE LÍNGUA INGLESA: O 

PROJETO HURRY UP TO ENGLISH 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este presente trabalho visa relatar a nossa experiência dentro do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) pela Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte com o foco em Língua Inglesa. Aqui relataremos as dificuldades encontradas no ensino 

remoto e a forma como a escola tentou contornar as adversidades, nosso foco será com a turma 

do nono ano do Ensino Fundamental Maior. 

O PIBID surge como uma proposta de iniciação à docência, sendo assim, tem como 

objetivo inserir os alunos de graduação dentro do dia a dia da escola, para que estes possam 

observar como as instituições funcionam e o que está por trás do ato de lecionar. No projeto 

fomos encaminhados para uma escola da região do alto-oeste potiguar, onde pudemos 

acompanhar a professora de Língua Inglesa no nono ano do ensino fundamental no modo 

remoto. Levando conosco o que Harmer (1998) diz a respeito da diferença entre o planejamento 

das aulas e a sua execução “[...] bons professores precisam ser flexíveis o suficiente para lidar 

com imprevistos, e isso é por eles saberem que eles podem precisar se adaptar a circunstâncias 

inconstantes, que eles entendem que um plano de aula não é algo definitivo.” 3(p.157).  

Já era de se esperar que, com o avanço do COVID-19, as instituições buscassem 

métodos para adaptar-se ao novo cenário mundial, trabalhando de forma remota. Porém, quando 

falamos da escola pública, esse novo modo de ensino traz consigo uma sequência de desafios a 

serem pensados e avaliados, como a falta de recursos, falta de interesse dos alunos, as dúvidas 

que surgem no decorrer desse processo, as dificuldades de adaptação a esse novo formato de 

ensino e entre outros fatores. Uma das maiores dificuldades reside na diferença de acesso à 

tecnologia que a nova geração tem em comparação com os professores e pais (BACICH, 2015). 

Para Araújo (2020), se faz necessário o reconhecimento das limitações dos professores, que 
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antes mal conseguiam manusear o próprio celular e se viram em um contexto onde tiveram que 

se reinventar para contornar a situação, pois os alunos já estavam adaptados aos meios 

tecnológicos, porém os professores ainda se viam em um contexto aparte disso.  

Para ajudar nesse processo, surge o projeto dentro do PIBID denominado “Hurry Up To 

English”, com o intuito de promover um maior aproveitamento das aulas de inglês e servindo 

como revisão dos conteúdos apresentados em sala de aula, utilizando-se do livro didático de 

língua inglesa que os alunos receberam da escola e que se encontrava com pouco 

aproveitamento. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, fizemos uma pesquisa exploratória dentro do PIBID e do “Hurry Up To 

English" e analisamos de forma qualitativa o quão positivo e essencial esse contato direto com 

a prática docente tem sido para a nossa formação como futuros professores de língua 

estrangeira. E ainda dissertamos sobre as dificuldades encontradas nesse ensino a distância e 

como isso pode afetar o ensino e aprendizagem. Utilizamos como instrumento de pesquisa a 

observação, para, assim, registrar as nossas experiências dentro do projeto e das aulas 

observadas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentro do PIBID, realizamos reuniões semanais, uma com o orientador do projeto e 

outra com a professora supervisora. O primeiro com um viés mais teórico, com a apresentação 

e discussão de textos como a Base Nacional Comum Curricular e os PCN de língua estrangeira 

e debates a respeito da prática docente. No outro encontro, debatemos e arquitetamos os projetos 

de ação dentro da escola, tal como o “Hurry Up To English” e discutimos a respeito das aulas 

observadas. Os membros do projeto foram separados em duplas e cada dupla ficou encarregada 

de observar e tecer um diagnóstico de uma turma específica, no nosso caso o nono ano, e pensar 

as aulas de uma forma que preenchesse as lacunas observadas. 

No dia 18/03/2021, tivemos a nossa primeira reunião com a direção da escola, onde 

fomos informados sobre o modo como a instituição estava lidando com a situação do COVID-

19 e como as aulas estavam sendo ministradas. As aulas foram pensadas para o modo remoto, 

com aulas síncronas, onde os professores disponibilizam um link para uma reunião via Google 



 

 

Meet com os alunos com a duração de uma hora, e assíncronas, onde os professores elaboram 

atividades impressas e digitais para os alunos que não possuem acesso à internet. 

Os horários foram pensados de um modo um pouco confuso, as aulas síncronas são 

dadas às segundas, quartas e sextas por somente um professor, sendo assim a distância síncrona 

das aulas de Língua Inglesa tende a ser de quinze a vinte dias, impossibilitando uma sequência 

direta entre os conteúdos por conta do longo espaço de tempo entre as aulas. A aderência dos 

alunos ao modo remoto, no nono ano, é baixa, porém as atividades impressas têm uma 

devolução maior. 

Sobre as atividades impressas, podemos falar que a escola assumiu uma estratégia 

inteligente para a sua distribuição. Os professores elaboram as atividades e a escola as distribui 

juntamente do kit de alimentação, uma vez que não ocorrem aulas presenciais e a merenda é 

entregue na forma de cestas básicas para os alunos, juntamente com alguns materiais escolares. 

Nas aulas síncronas, a professora preza pela exploração de temas contrastantes entre o Brasil e 

o exterior, como o Dia dos Namorados e a Independência. O material é exposto por meio de 

slides e os alunos optam por falar por meio de mensagens no chat ou por voz. 

Após semanas de reuniões sobre a criação do projeto de intervenção, no dia 12/08/2021 

ocorreu o lançamento para a escola do projeto “Hurry Up To English”. A abertura foi feita para 

todos os alunos e pais via Google Meet, onde explicamos a proposta e nos apresentamos como 

professores para os pais e os alunos. No decorrer da abertura, foram sorteados brindes de 

incentivo e abertas as inscrições para as aulas. Assim como já observamos, a aderência maior 

foi das turmas do sexto e sétimo ano, o nono e o oitavo realizaram menos inscrições. 

A primeira aula do projeto ocorreu dois dias após a abertura, dia 14/08/2021. Foi uma 

aula introdutória, de apresentação, na qual houve um primeiro contato com os alunos e onde 

falamos como as aulas iriam ocorrer e como essa iniciativa era importante para a escola. Teve 

a entrega de um brinde para um aluno, apresentação do material (livro didático) e um bate-papo 

sobre a importância do inglês e como estamos conectados com ele no dia-a-dia. 

Um ponto importante para citar é que o número de alunos no nono ano é baixo, cerca 

de quatro no máximo, porém, é bem equivalente com os alunos que normalmente participam 

das aulas da grade escolar via modo remoto. Esse contato direto com os alunos é incrivelmente 

enriquecedor, os medos e as frustrações são parte do processo, mas a troca de conhecimento 

que esse projeto possibilitou é algo que não sabemos como ocorreria em outro contexto. Pensar 

as aulas, imaginar como os alunos reagiriam é algo que só se pode aprender fazendo, e o PIBID 

nos permite isso. Freire (1991, p.58) destaca que “a gente se forma como educador 

permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática” e é sobre isso que nos referimos aqui. 



 

 

A base teórica é fundamental e ganha uma importância ainda maior quando nos deparamos com 

a prática. 

O projeto surge em uma vontade de suprir a falta que esse espaçamento das aulas 

ocasiona. A professora supervisora nos relatou que o livro didático não estava sendo utilizado 

como deveria, então o tomamos como nossa base para o planejamento. As aulas são planejadas 

usando os temas que o livro didático propõe, com as devidas adaptações à realidade dos alunos.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Há muitos desafios envolvendo o ato de ensinar que só podem ser realmente 

compreendidos com a prática. Na sala de aula, muitos problemas inesperados aparecem, muitos 

que não estão listados em um livro de teoria, portanto devemos estar prontos para saber 

contorná-los com nossa própria astúcia e criatividade. Essas habilidades só podem ser 

trabalhadas com a prática e a experiência, partes essenciais da jornada de formação profissional. 

Por fim, podemos dizer que esse projeto está sendo essencial para a nossa formação como 

futuros professores. Entender como a escola funciona, como os professores trabalham na prática 

e como essa atuação nem sempre está ligada a uma única metodologia, é enriquecedor. 
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RELATOS DE EXPERIÊCIAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PROJETO “HURRY 

UP TO ENGLISH” PARA A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como intuito relatar algumas experiências dos pibidianos e 

ressaltar a importância do Hurry Up To English 1como agente fundamental para desenvolver a 

aprendizagens dos alunos em inglês no ensino fundamental. O debate acerca desse tema, 

demostra a relevância das atividades lúdicas trabalhadas na escola como forma de permitir a 

criança de acreditar na sua capacidade intelectual. Permitindo o professor a utilizar na aula em 

inglês as utilizações das ferramentas digitais e jogos pedagógicos. Dessa forma, o professor 

precisa adaptar as metodologias ativas a fim de incentivar o desenvolvimento da personalidade 

infantil e tentar gerar no aluno a aprendizagem significativa.2 

Desenvolver o lúdico na criança em inglês é uma tarefa muito desafiadora para diversos 

professores. Há uma falsa ideia de que as ferramentas digitais elas são mais circunscritas para 

facilitar a aprendizagem infantil. A maioria dos professores quando vão utilizar esses novos 

moldes tecnológicos na sala de aula, não prepararam sua aula em um papel e é importante 

abordar como uma maneira de um norteamento do docente o planejamento antes de ministrar 

sua aula para que o professor não se sinta perdido, ao utilizar uma música em inglês para os 

alunos. Planejar é essencial para que evite erros técnicos antes de acontecer a aula. 

 
Ele não conhece de antemão a solução dos problemas que surgirão em sua 

prática; deve construí-la constantemente ao vivo, às vezes, com grande 

estresse, sem dispor de todos os dados de uma decisão mais clara. Isso não 

pode acontecer sem saberes abrangentes, saberes acadêmicos, saberes 

especializados e saberes oriundos da experiência (PERRENOUD, 2002, p. 

11).  
 

Assim, Perrenound vai afirmar algumas dificuldades que o docente enfrenta para aplicar 

as metologias ativas na aula, essa metodologia estabelece o aluno a ficar mais atento na aula de 

inglês, o professor ele precisa surpreender o aluno na aula com vários questionamentos e 
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reflexões e precisa tirar as dúvidas dos alunos, com isso, o aluno vai aplicar e ampliar seus 

conhecimentos dentro da aula. Como objetivo final apresentamos que o aluno poderá 

desenvolver a aprendizagem infantil durante a aula. 

Como objetivo geral do resumo podemos ressaltar a importância de relatar as 

experiências dos pibidianos para que, os professores possam desenvolver na sala de aula uma 

aprendizagem capaz de provocar reflexões sobre o conhecimento de mundo do aluno e na sala 

de aula. 

 

[...] assegurar um ambiente dentro do qual os alunos possam reconhecer e 

refletir sobre suas próprias ideias; aceitar que outras pessoas expressem pontos 

de vista diferentes dos seus, mas igualmente válidos e possam avaliar a 

utilidade dessas ideias em comparação com as teorias apresentadas pelo 

professor (JÓFILI, 2002, p. 196). 

 

2 METODOLOGIA 

 

O objetivo geral é apresentar um relato e análise dos resultados da atividade aplicada no 

contexto de uma apresentação de um Grupo de Trabalho, para que, o público em geral saiba a 

importância de desenvolver essas práticas lúdicas em sala de aula em inglês e como proposta 

de atividade para A Semana Universitária, possui como metodologia qualitativa e uma pesquisa 

exploratória voltada a observação e compreensão das experiências dos alunos com a ludicidade 

ao realizar a atividade abordada. O objetivo específico é praticar e mostrar passo a passo de 

como essa análise foi produzida e quando essas seções são realizadas na etapa do 

desenvolvimento do Hurry Up To English, como a análise de dados são comprovadas 

cientificamente de que, é possível o docente realizar uma aula mais criativa, animada e que 

estabeleça o pensamento Freiriano para o aluno em inglês. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É importante ressaltar a importância de o professor trabalhar na sala de aula o lúdico 

afim de melhorar a aprendizagem infantil. Com base nessas etapas o professor poderá seguir 

para que, a aula dele fique mais criativa, dinâmica e que ele esteja aberto a adaptar sua 

metodologia para a utilização dessas ferramentas digitais na sua aula. 

 

 

 



 

 

Quadro-01- Seções do resumo expandido 

 

 

 

 

 

 

 

De início o cursinho de inglês para as crianças abordou uma aula didática com utilização 

de desenho infantis no slide permitindo um resgate da importância de a criança assistir o 

desenho infantil e associar essa animação com a temática explicada para os alunos. Assim, 

constitui para a criança desenvolver o raciocínio mental e psicomotor infantil durante as aulas 

de inglês. 

 

Quadro-02- Exposição da importância de trabalhar na sala de aula vídeos aulas sobre a 

temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na segunda etapa do Hurry Up To English mostramos para as crianças um vídeo aula 

básica sobre a temática lecionada antes da aula começar. Assim, permite uma retrospectiva 

sobre o assunto que a criança de algum modo, ela já estudou esse assunto na aula de inglês que 

no cursinho de inglês só vai ampliar esse conhecimento de saberes. 

 

 



 

 

Quadro 03- A importância do uso do google forms 3na sala de aula 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a aula foi passado uma atividade no google formulário com o intuito de realçar 

o aluno de fixar melhor o assunto ministrado. Mas antes o docente ele precisa ficar atento ao 

realizar as questões de múltiplas escolhas para as crianças. Assim, irá estabelecer uma atividade 

mais dinâmica para esse público. 

Como resultado desse resumo expandido podemos ressaltar a importância de o professor 

trabalhar a ludicidade infantil no contexto de ensino remoto afim de adaptar a sua metodologia 

e promover em sua aula algumas adaptações lúdicas no contexto do ensino remoto mostrando 

que é preciso o docente trabalhar de uma forma lúdica, na sala de aula. 

Durante as aulas, os docentes poderão utilizar como uma forma mais criativa vídeos, 

formulários, músicas em inglês para que, os alunos fiquem mais atentos ao assunto da aula em 

inglês e instiga o aluno a ter vontade de estudar o assunto em casa. 

Assim, o docente irá trabalhar tanto a ludicidade infantil, quanto a curiosidade do aluno 

na sala de aula no contexto de ensino remoto.  
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3 Formulário  



 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O Hurry Up To English está sendo um cursinho de inglês que vem ganhando mais 

destaque na escola vinculada com o PIBID. O docente ele precisa estar sempre inovando, 

conhecendo, buscando e reinventando a utilizar essas ferramentas digitais na sala de aula pois 

assim, fica mais fácil e prazeroso desenvolver a ludicidade infantil em inglês. 

O ensino aprendizado em inglês para a criança é muito importante que o professor se 

adapta a sua metodologia de ensino para que ocorra um diálogo entre ele o aluno. É importante 

mencionar que, a ludicidade, criatividade, metodologia ativas, aprendizado Freiriano, terão que 

cooperarem para que ocorra uma aula dialógica com os alunos. 

Essas ferramentas digitais são sempre fáceis de serem utilizadas na sala de aula, basta o 

professor pesquisar e planejar antes de aplicar essa proposta na aula, pois o professor precisa 

saber que, mesmo com o planejamento de sala de aula feito, não significa dizer que a aula será 

ministrada daquela maneira que ele organizou ao se planejar, ou seja, pode ocorrer imprevistos 

e ele pode mudar todo o seu plano de aula. Mas diante do ensino híbrido o uso das ferramentas 

digitais na sala de aula com o fito de melhorar o lúdico e o ensino aprendizado infantil traz 

várias possiblidades de letramento digital e aprendizado para o aluno e professor. 
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RELATOS DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO SURDOS:  

AS METODOLOGIAS E AS TECNOLOGIAS NO ENSINO REMOTO  
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RESUMO 

 
Os impactos da pandemia fizeram com que mudássemos diversos processos de saúde, comunicação e 

também de educação, não sendo diferente para a realidade dos surdos. Assim pensando na formação de 

futuros professores de Libras surdos, no contexto da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA) esta pesquisa pretende analisar como as metodologias de ensino e tecnologias digitais no 

ensino remoto em tempos de pandemia impactam na formação de professores surdos, considerando a 

experiência dos alunos mediante as metodologias e as ferramentas tecnológicas empregadas. Neste 

estudo descritivo-exploratórios realizamos entrevistas com os professores em formação surdos afim de 

compreender mais sobre as metodologias e tecnologias envolvidas no ensino remoto. Dessa forma, 

pudemos perceber que uma das questões que se mostra mais desafiadora são as conexões com a internet, 

não sendo em si os aplicativos ou as metodologias utilizadas, mas percebe-se que os mesmos possuem 

familiaridade no contexto da pesquisa.  

 

Palavras-chave: Ensino remoto; Formação de professores surdos; Tecnologias; Metodologias.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Ao pensarmos na realidade escolar dos alunos surdos na pandemia e no contexto do  

ensino remoto, queremos nos aprofundar neste processo de formação de professores surdos,  

especificamente no contexto do curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal  

Rural do Semi-Árido (UFERSA). Desse modo, objetivamos com esta pesquisa analisar como 

as metodologias de ensino e tecnologias digitais no ensino remoto em tempos de pandemia 

impactam na formação de professores surdos, considerando a experiência dos alunos mediante 

as metodologias e as ferramentas tecnológicas empregadas. Diante disso, este trabalho tenta   

   

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Nossa pesquisa, realizou-se com base nos nossos objetivos específicos, e para isto ela 

se caracteriza como descritiva-exploratória, de acordo com Gil (2002), pois buscamos 

caracterizar as metodologias de ensino utilizadas durante o ensino remoto e pelo viés 

comparativo conforme Mazucato (2018), porque com as informações em mãos, poderemos 

responder como estão sendo usadas as tecnologias e metodologias durante o período remoto na 

visão de professores em formação. E para isso, elaboramos entrevistas semiestruturadas com 

perguntas para os professores(a) em formação surdos e a partir dessas indagações 



 

 

desenvolvemos a nossa pesquisa.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Perguntamos aos professores em formação quais eram as dificuldades enfrentadas no 

uso das plataformas digitais. O aluno 1 (A1), relatou que não gostava do uso do WhatsApp para 

informações pois: “[...] perdemos um pouco de tempo procurando [a informação].”. Aluno 2 

(A2), não relatou problema. Aluno 3 (A3) falou que gostava do “[...] WhatsApp para conversas 

[e] o Meet para as aulas [...]”, entenda por “conversas” a disponibilização do link da aula no 

grupo, e segundo ele: “também usamos [o WhatsApp] para interação com a turma, às vezes de 

modo particular com os colegas sobre o conteúdo, sobre a atividade [...].”.   

A resposta de A3 reforça a fala de Ribeiro (2009) em Fischer; Grimes & Fermino (2020, 

p. 191), “[a] inserção em práticas de letramentos com TD [tecnologias digitais] acontece de   

forma individual ou coletiva, com o desenvolvimento de habilidades relacionadas à 

comunicação em ambientes digitais, mediadas pelo computador ou outras tecnologias.”. No 

caso do professor em formação, especificamente, pelo WhatsApp.  

Também perguntamos aos professores em formação como está sendo a experiência dele 

com a tradução português/Libras e Libras/português no ensino remoto. A1 falou que o principal 

problema era que: “[algumas] pessoas tentam falar e às vezes a imagem trava, então perdemos 

algumas informações, por conta da intercorrência da internet, isso é um fator que talvez nos 

prejudique nesse sentido.”. A2 nos informou que antes do atual semestre, 2021.1, aconteceu de 

perder tempo procurando o intérprete no momento da substituição, mas que agora os intérpretes 

estão levantando a “mãozinha” do Meet na substituição e está melhor e também disse que: “[às] 

vezes eu levanto a "mãozinha” e peço para que o intérprete me fixe, quando a aula é com 

professores ouvintes, mas é possível, só demora um pouco por causa disso.”. A3 nos disse que: 

“[o] problema é a internet, às vezes a minha internet.”; e ressaltou a importância de ter 

intimidade com a sinalização do intérprete e o mesmo nível linguístico exigido pelo conteúdo.  

Após esta fala dos estudantes, destacamos a necessidade de usar de modo assertivo as 

tecnologias, buscando a inclusão dos alunos surdos, pois se estas construírem-se somente pela 

a lógica da língua escrita e falada, suas competências serão reduzidas para os usuários surdos, 

(PIVETTA, ALMEIDA, SAITO, 2015). As tecnologias, especialmente em nosso atual 

momento, atuam como meio de ensino: “[...] os recursos tecnológicos são elementos de acesso 

ao currículo, fazem parte do conjunto de modificações realizadas para o aluno alcançar os 

objetivos e conteúdos previstos no programa de ensino.” González (2002 apud GIROTO; 



 

 

POKER; OMOTE, 2012, p. 21), desse modo, são parte importante do ambiente educacional, 

mas não intrínseca, pois como diz Ribeiro (2020, p. 115) sem professores qualificados, “[...] 

acontece é que as máquinas caducam, os livros não são lidos e tudo fica na mesma [...]”. Então, 

destacamos a importância da qualificação de recursos humanos. 

  

4 CONCLUSÃO   

 

Nossa análise mostrou que, ao contrário do que pensávamos na elaboração das 

perguntas, a principal dificuldade dos professores em formação não são os aplicativos em si, 

mas a conexão da internet que muitas vezes é intermitente. Destacamos que o registro da 

experiência de surdos quanto às suas aprendizagens, que por tão longo tempo foram silenciadas,  

é importante para que outros pesquisadores voltem a esta pesquisa para entenderem um 

pouco sobre como aconteceu o ensino remoto para surdos na UFERSA Caraúbas. E que este 

trabalho serviu para que nossos entrevistados refletissem sobre o processo de ensino e 

aprendizagem que estão passando.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta discussões sobre as contribuições do Programa de 

Residência Pedagógica na formação de inicial de pedagogos e consequentemente no 

desenvolvimento dos saberes docentes, tendo em vista que os programas formativos como o 

Programa Residência Pedagógica, sofreram mudanças causadas pela pandemia, acontecendo 

todas as formações e regência remotamente.  

Diante da temática, buscamos discutir acerca das possibilidades e oportunidades que os 

programas formativos oportunizam para os alunos de graduação, são pertinentes para a 

formação dos graduandos, tendo em vista que os distintos saberes adquiridos enquanto 

participantes do programa e a experiência em um momento atípico, abrir novos horizontes para 

a formação de futuros professores. 

A pandemia causada pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2), impactou drasticamente 

setores distintos mundialmente, entre eles a educação. O ensino remoto, foi a opção para dar 

continuidade às atividades educacionais, por meio da utilização de tecnologias digitais e de 

plataformas como o google meet, WhatsApp, Google Classroom entre outras plataformas para 

o compartilhamento das atividades, videochamadas, garantindo assim o distanciamento físico. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Visando os objetivos a serem alcançados durante o presente estudo, tem como 

abordagem a qualitativa para tanto, foi feito uma pesquisa bibliográfica em torno do tema, pois 
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como defende Gonçalves (2001, p. 65). a pesquisa bibliográfica é “aquela que se caracteriza 

pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com o objetivo de oferecer uma visão 

panorâmica, uma primeira aproximação a um determinado fenômeno” oportunizando assim o 

estudo sobre a temática. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os programas formativos, são programas que buscam a inserção de alunos de graduação 

na iniciação à docência, dentre eles tem o Programa de Residência Pedagógica, que é destinado 

para alunos que já esteja na segunda metade do curso, e contempla ações como formações, 

planejamento, regência de sala de aula e intervenção pedagógica. 

De acordo com a CAPES (2020, s/p, online): 

 

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a 

Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o 

aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo 

a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda 

metade de seu curso.  

  

Na perspectiva apresentada pela CAPES, o PRP oportuniza aos graduandos a 

experiência com a docência, contribuindo significativamente para a formação docente e os 

saberes que o Programa proporciona aos residentes. Tendo em vista que durante a graduação o 

momento em que os graduandos têm o contato com a docência além dos programas formativos 

como PRP, é nos estágios supervisionados, porém é um período mais curto, enquanto no 

programa o residente pode participar até 18 meses, sendo assim um espaço de tempo maior de 

experiência com a docência, antes da integralização da graduação. 

Na formação inicial para desempenhar a profissão de pedagogo, as formações que 

acontecem no programa são essenciais considerando a relação entre teoria e prática, diante das 

novas políticas públicas de formação de professores, das dificuldades enfrentadas na docência 

e no momento pandêmico devido às medidas de isolamento causadas pela pandemia da Covid-

19 ocasionaram mudanças na prática docente participar do PRP, é vivenciar a docência em 

momentos críticos da educação e adquirir saberes que irá ajudar na prática docente como 

pedagoga. 

Como enfatiza Pimenta (2005, p. 20-21) 

 



 

 

[...]Os saberes da experiência docente são também aqueles que os professores 

produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de reflexão 

sobre sua prática, mediatizada pela de outrem - seus colegas de trabalho, os 

textos produzidos por outros educadores. É que ganham a importância na 

formação de professores os processos de reflexão sobre a própria prática [...] 

 

O PRP como um programa formativo, auxilia na prática pedagógica dos residentes 

contribuindo para a prática reflexiva sobre a prática, tendo vista que os residentes têm o contato 

com a sala de aula, os alunos e a troca de experiências com professores do ensino superior e da 

educação básica. Como também as formações teóricas que o programa oferece permitindo 

relacionar a teoria com a prática, possibilitando ao aluno de graduação a reflexão sobre a sua 

prática docente como futuro professor. 

O autor Tardif (2002) expõe os saberes docentes que os professores adquirem na suas 

práticas, esses saberes são essenciais para o desenvolvimento da prática docente em sala de 

aula,  levando em consideração que o residente tem o contato com o ambiente escolar, ele passa 

a ter o contato com esses saberes, contribuindo assim para o processo de formação inicial dos 

graduandos, os saberes externados por Tardif são: Saberes da Formação Profissional; Saberes 

Disciplinares; Saberes Curriculares; Saberes Experienciais. O quadro a seguir apresenta de 

forma concisa a definição de cada saber docente: 

 

Quadro 1: Saberes docentes segundo Tardif (2002) 

SABER DEFINIÇÃO 

Saberes da Formação Profissional São os saberes adquiridos durante o exercício 

da profissão, seja ela inicial ou continuada, os 

conhecimentos pedagógicos relacionados às 

técnicas e métodos de ensino. 

Saberes Disciplinares São os conhecimentos adquiridos de acordo 

com o campo de atuação e as disciplinas, 

como também a leitura de diferentes textos. 

Saberes curriculares Os saberes sistematizados a partir do 

planejamento da escola e do professor 

(objetivos, conteúdos e métodos). 

Saberes Experienciais São os saberes adquiridos com a experiência 

docente, a partir dos momentos partilhados 

com os colegas de profissão e alunos. 
Fonte: Elaborado com base em Tardif (2002) 

 

Observamos que os saberes dos docentes são um conjunto de saberes que vêm de 

experiências variadas (dos livros didáticos, das formações escolares, dos conteúdos a serem 

ensinados, do planejamento, da troca de experiência com colegas de profissão e alunos) dessa 



 

 

forma todos os conhecimentos adquiridos e experiência vivenciadas   contribuem para a 

formação do educador. 

Considerando o momento atual que estamos vivendo, é notável as transformações 

referentes aos saberes docentes durante a pandemia e o avanço das tecnologias, dessa forma 

podemos constatar que durante a participação no programa formativo PRP, no contexto 

pandêmico os colaboradores puderam ter o contato com diversos saberes que contribui no 

processo de ensino e aprendizagem. Como mostra Tardif (2002, p. 109-110) ao explicitar que 

“o saber experiencial se transforma num saber funcional, prático, interativo, sincrético e plural, 

heterogêneo, não-analítico, aberto, personalizado, existencial, pouco formalizado, temporal e 

social”. Os saberes se modificam de acordo com o período e realidade social, histórica e 

econômica vivenciada pelo educador e os seus alunos. 

Com a pandemia foi necessário o professor utilizar e ter domínio em relação aos recursos 

tecnológicos, para usá-las como ferramenta pedagógica para mediar as suas aulas, sendo 

fundamental que os educadores se reinventarem para o desenvolvimento das suas aulas diante 

do cenário pandêmico e utilizando os saberes docentes adquiridos para mediar e se apropriar 

dos recursos tecnológicos para proporcionar aos educandos uma educação significativa e que 

contribuísse para a sua formação, tendo em vista, que essas mudanças exige dos educadores 

novas habilidades e uso de saberes diversificados. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao considerarmos as experiências formativas que o programa Residência Pedagógica 

proporciona aos alunos de licenciatura, de estarem imersos nas práticas docentes, observando, 

e no mesmo momento pondo em prática os saberes adquiridos, destacamos o quanto essa 

experiência contribui para a formação dos discentes. 

A participação no programa proporciona aos futuros professores participação em 

experiências metodológicas, no processo de ensino-aprendizagem e tecnológicas, tendo em 

vista o momento pandêmico, os saberes adquiridos em relação às tecnologias e aos recursos e 

plataformas para o desenvolvimento das aulas de forma remota foram bem exaltados e 

colocados em prática durante a participação no programa. 

É necessário ainda, que os estudantes busquem conhecimentos após a sua participação 

no programa, haja vista que os saberes se modificam de acordo com a realidade e as 

experiências vivenciadas, entendemos a necessidade de uma formação continuada. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente resumo refere-se à educação vista pela memória de uma docente que leciona 

no ensino superior, visto que já lecionou na educação básica na década de 70. Nesse nuance, o 

presente trabalho foi orientado e produzindo na disciplina profissão docente ministrada pela 

professora Iandra Fernandes Caldas, em que a metodologia de pesquisa traz uma abordagem 

qualitativa e partiu-se de uma entrevista, na qual o seu propósito geral era rememorar a trajetória 

de formação e de vida profissional da docente, desde o início até o patamar profissional que se 

encontra atualmente. Nesse paradigma, é necessário ressaltar que a entrevista foi realizada de 

maneira oral em formato online, via plataformas digitais, através de um roteiro de perguntas.  

De acordo com Huberman, (2007), é visível que a pessoa que mais sabe de uma 

determinada trajetória profissional, é a que viveu. Nesse sentido, fazendo analogia ao processo 

de profissionalização do professor, cabe ressaltar que há muitos desafios. Destarte, os 

indivíduos que tem em sua memória todo o procedimento de sua trajetória, salienta-se que é um 

caminho árduo que traz uma dualidade entre o sentimento de felicidade e infelicidade, assim  

como de prazer e desprazer.   

Dessa forma, o objetivo principal desse trabalho é trazer as memórias da história de 

formação e de vida profissional da entrevistada, na qual a docente expõe seus desafios e suas 

experiências vivenciadas durante sua formação e carreira de docência. Destarte, esse resumo  

apoia-se nas ideias de Huberman (2007), Nóvoa (2007), Minayo (2002) e Gil (2002).  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS   

 

A metodologia utilizada para o levantamento dos dados e informações da pesquisa tem 

como instrumento a entrevista, e para tal finalidade, foi elaborado um roteiro de perguntas 

formulado pela orientadora desse trabalho. A entrevista foi feita de modo oral em formato 

online, através da plataforma digital Google Meet e via WhatsApp com uma docente que leciona 

na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN do Campus Avançado de Pau dos  
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Ferros/RN, em que responde questões acerca de suas memórias da história de formação e 

atuação docente.  

Para Minayo (1994, p. 21) “A pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado”, desta forma, é uma pesquisa mais abrangente devido abordar um universo de 

significados, em que a partir dos estudos buscamos conhecer as experiências relatadas 

oralmente, assim como também foram feitas análises em torno das respostas obtidas pelas 

perguntas feitas a entrevistada, fazendo relações com textos e fontes que abordam a temática.  

A pesquisa ela também se denomina descritiva, pelo fato que descreve a história da 

formação e carreira profissional da docente, de fato “As pesquisas descritivas tem como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. (GIL, 2002, p. 42). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

No decorrer da realização da pesquisa, a entrevistada teve a satisfação de expor um 

pouco das memórias relativa à formação profissional, para a entrevistada, foi uma trajetória 

bastante intensa, marcada por pontos positivos e assim como também teve pontos negativos, na 

qual ambos os pontos serviram de aprendizado para o desenvolvimento de sua 

profissionalização.  

Por conseguinte, vale ressaltar que para se submeter a um processo de 

profissionalização, primeiro é necessário que o indivíduo opte por uma profissão que te traga 

satisfação e que se associe com sua identidade pessoal, pois, “É impossível separar o eu 

profissional do eu pessoal” (NÓVOA, 2007, p. 17). Entretanto, nas décadas passadas o 

indivíduo não tinha essa oportunidade de escolha, levando a optar por uma profissão por 

questões de necessidades, como deixa nítido a professora Girassol ao relatar sobre sua escolha 

profissional.  

 

O que me levou na época foi a necessidade mesmo; e nesse tempo meu pai era 

um visionário, ele tinha uma visão além do seu tempo, e ele dizia sempre: 

“estudem, eu só posso dar a vocês até o quinto ano e já deixo vocês 

professoras.”. Naquela época os políticos ofereciam muitas vagas de ensino 

de escola para ele, inclusive ele deu, nós somos 7 irmãs, 5 são professoras e 

só eu que passei num concurso, mas as outras todas foram com escola que foi 

indicada. Meu pai tinha uma influência política, era uma liderança lá na 

comunidade e acabava conseguindo, aí ele dizia: “vocês quando  tiverem 

oportunidade, vocês não parem de estudar, eu só posso dar a vocês o quinto  

ano, mas daqui a uns tempos o quinto ano não vai permitir que vocês sejam  

professoras e aí vocês precisam estudar”. (GIRASSOL, 2021). 



 

 

Nessa perspectiva, naquela época o indivíduo que tinha o quinto ano completo já poderia 

atuar como professor, tornando visível que a formação para se tornar docente se mostrava 

carente naquela época. Desse modo, quando questionada a entrevistada em relação ao seu 

percurso de formação, a professora Girassol afirma que depois de concluir o quinto ano, aos 14 

anos, a própria iniciou sua trajetória na docência.  

 

O percurso da formação antes de eu ser professora foi esse, até o quinto ano. 

Cursei o quinto ano, no Merejo na Lagoa de Dentro a cartilha ABC, no Merejo 

a cartilha primeiro, segundo terceiro e quarto ano, e o quinto no Encanto. Aí 

eu já fui com 14 anos ser professora, fui alfabetizar numa escola dada pela 

prefeitura lá no sítio Lagoa de Dentro [...], depois num segundo momento foi 

que eu tive a formação com  o primeiro grau completo e o magistério dentro 

desse curso o “logos dois” que aí eu  continuei dando aula, dando aula de 

alfabetização nos primeiros anos do ensino  fundamental já com o magistério. 

Essa foi a minha segunda etapa e depois eu tive a terceira etapa de formação 

que foi quando eu fiz a graduação, aí na época da graduação a minha 

especialização eu fiz pedagogia com habilidade em supervisão  escolar e aí eu 

tive o terceiro momento da minha formação e da minha profissão,  porque eu 

me graduei e fui ser supervisora escolar também, mais ou menos  isso. 

(GIRASSOL, 2021).  

 

Além disso, é necessário lembrar que diante de todo o processo de formação, toda 

profissão, inclusive à docência requer suas primeiras experiências. As primeiras experiências 

por ser algo novo, possivelmente podem ser consideradas como árduas e até mesmo 

constrangedoras, levando o docente inicialmente a se intimidar com o primeiro contanto com a 

sala de aula. Nesse ponto de vista, fica nítido que a professora Girassol também possuiu 

dificuldades em relação a esses parâmetros, ao afirmar que:  

 
As primeiras experiências profissionais foi eu lá no sítio alfabetizando e eu 

lembro que, a gente tinha dificuldades às vezes porque a gente estava 

ensinando a crianças  quase da mesma idade que eu, alunos que não tiveram 

oportunidade de frequentar a  pré-escola porque lá no sítio não tinha. Alunos 

que já com 10, 11, 12 anos não conheciam nem a letra A e aí foram muitas 

dificuldades porque a gente dava aula  com uma mesa, uma cadeira, o quadro 

e o giz, as crianças sentadas em bancos  desconfortáveis e a gente tinha que 

fazer a merenda também, então a gente ficava  oscilando, foi uma experiência 

riquíssima, mas uma experiência também muito árdua. (GIRASSOL, 2021).  

 

Contudo, todo o procedimento de formação até as primeiras experiências, ou seja, os 

primeiros contatos com o público alvo, toda e qualquer profissão irá submeter o indivíduo a 

enfrentar desafios, seja em questões familiares, financeiras e até mesmo no decorrer do exercer 

do cargo. A docência é uma dessas profissões que também é cercada de desafios, desde a sua 

escolha até o contato com a sala de aula. Nessa mesma visão, a docente Girassol em questão 

dos desafios encontrados na sua profissão expõe que:  



 

 

Foram muitos. Alguns de caráter pessoal, outros familiares e financeiros, 

foram muitos. Primeiro, o meu esposo ele não gostava que eu estudasse, eu 

enfrentei uma barreira pra isso, depois eu comecei a trabalhar e já tinha 

crianças pequenas e foi  uma escadinha, eu tive 6 filhos dentro de 9 anos, então 

era uma escadinha e eu não  tinha como pagar babá, então eu ficava 

dependendo dos favores da avó, da minha  sobrinha, da minha irmã pra ficar 

e muitos dias ou quase todos os dias eu tinha que  levantar de madrugada pra 

deixar tudo arrumado, pra fazer tudo e dar tempo de eu  ir deixar essas crianças 

em algum lugar para poder ir trabalhar. Outra questão muito séria foi a questão 

política. [...] Outro grande desafio na verdade é na sala de aula,  eu me encanto 

com a sala de aula, mas a cada dia que você entra na sala de aula é  um novo 

desafio pela pluralidade, pela diversidade que a gente enfrenta a cada dia  ali 

na sala de aula. É gostoso, é prazeroso, mas eu sou desafiada a cada dia que 

entro numa sala de aula. Lidar com essa diversidade, lidar com essa 

pluralidade, com essa multiplicidade de opiniões, de jeito de ser, de pensar, 

de agir é sempre um desafio e sempre será. (GIRASSOL, 2021).  

 

Portanto, diante dos estudos feitos e dos depoimentos da entrevistada em relação a sua 

escolha profissional, formação, as primeiras experiências, os desafios e sua vida pessoal, 

mostra-se que não é fácil o trajeto durante todo o percurso até chegar onde almeja. Dessa 

maneira, podemos inferir que "A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de 

construção de maneiras de ser e de estar na profissão”. (NÓVOA, 2007, p. 16). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Conclui-se, que o estudo realizado aborda a vida de uma docente no âmbito profissional 

e pessoal de acordo com suas memórias de formação e desenvolvimento profissional. De início, 

a mesma relata que a profissão docente não foi uma escolha, mas sim, uma necessidade, na qual 

começou a alfabetizar com apenas 14 anos de idade, tendo somente o quinto ano completo. 

Desse modo, fica nítido como a educação básica brasileira na década de 70 se mostrava carente, 

em que o indivíduo poderia atuar como professor tendo pouco conhecimento da área e sem 

possuir uma graduação, diferentemente de hoje, na qual é exigido todo um percurso 

preparatório para que o professor esteja apto a exercer sua profissão.  

Por fim, compreende-se que a trajetória como profissional da educação não é fácil como 

muitos indivíduos pensam e como deixou exposto a entrevistada durante seu depoimento, 

apontando os muitos desafios encontrados no caminho, seja eles pessoais, profissionais e até 

mesmo financeiros. Nesse nuance, apesar de todos os fatores existentes, não fez com que a 

mesma desistisse da profissão, ao contrário, a entrevistada fez desses desafios auxílio para 

construir a sua identidade profissional e pessoal, pois ambas estão interligadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo, os filmes foram construídos sem cores e com utilização de som 

limitada, a fala dos participantes era representada através de legenda e o único recurso 

multimodal sonoro representado era uma música de fundo. Isso acontecia porque as tecnologias 

da época não possuíam recursos suficientes para a inserção de muitos recursos. Entretanto, com 

a evolução tecnológica, a sequência de imagens filmadas passou a ganhar som, cores e, com 

isso maior qualidade.  

Para que fosse possível realizar essa pesquisa, foi necessário traçar alguns objetivos para 

nortear nossa investigação. Como objetivo geral, pretendemos analisar as imagens clímax do 

filme “A lista de Schindler”, a fim de identificar a intencionalidade dos modos visuais em sua 

utilização, à luz da GDV. Por sua vez, nossos objetivos específicos são: analisar imagens do 

filme a partir da GDV; e identificar a intencionalidade do uso de recursos multimodais na 

produção de sentido. 

  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nessa proposição, pretendemos analisar nosso corpus através do método 

interpretativista, pois nossa pesquisa se alinha ao campo das ciências sociais, como elucida 

Martins (2004, p. 291), quando diz que “é nessa possibilidade de diálogo que reside a principal 

diferença com as ciências naturais e o seu objeto: o objeto das ciências sociais é transparente e 

opaco, tem o seu ponto de vista, as suas interpretações, que muitas vezes colocam as nossas em 

xeque”. Assim, a pesquisa interpretativista, como o próprio nome sugere, é desenvolvida a 

partir do ponto de vista do pesquisador, levando em consideração sua interpretação sobre o 

assunto abordado.   

 

 

 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O filme “A lista de Schinder”, consagrado e premiado, apresenta diversas motivações 

no que diz respeito aos recursos multimodais (visuais, sonoros etc). Entretanto, os modos 

visuais utilizados no filme possuem um grau de multimodalidade peculiar. Inicialmente, o 

longa-metragem apresenta sua estrutura visual colorida. Personagens, objetos e afins aparecem 

com diversas cores.  

Em um dos momentos do filme, a cor foi utilizada de forma discreta, para destacar uma 

criança de casaco vermelho. Apesar de ser um tom opaco, nota-se a distinção entre os demais 

personagens e a menina. A utilização da cor foi feita para direcionar a atenção do expectador 

para a menina. A cor vermelha também não foi utilizada de maneira não intencional, pois a 

tonalidade avermelhada representa o sangue, e a menina, a inocência. A coloração sem vida nos 

mostra a baixa saturação, revendo as elucidações já mencionadas de Kress e Van Leeuwen 

(1996, 2006, p. 233) em que explicam que “a baixa saturação pode ser sutil e sensível, mas 

também fria e reprimida ou sombria e temperamental”. A intenção do produtor do texto em 

colocar uma tonalidade menos viva foi com o propósito de deixar o texto mais sombrio a fim 

de tocar ainda mais o leitor: 

 

  

 
 
 

Logo em seguida, a imagem da menina aparece novamente, mas dessa vez, sem o 

destaque da cor vermelha na roupa, apenas preto e branco como os demais personagens. A 

utilização do recurso preto e branco na menina foi um alerta do que aconteceria em seguida, 

quebrando as expectativas de que o final dela fosse diferente dos outros personagens da história. 

Instantes depois, a menina volta a aparecer, mas dessa vez sem vida. Entretanto, sua roupa 

novamente esta destacada pela utilização da cor vermelha. Sabendo que “a cor pode ser usada 



 

 

para criar coerência nos textos” (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006, p. 230) percebemos 

que a utilização da cor foi realizada com o propósito coesivo do texto, para que fosse possível 

identificar um corpo especifico mesmo estando junto a outros cadáveres. A cor vermelha nos 

remete a menina que outrora havia sido explorada. Dessa forma, a utilização da cor foi feita 

para que fosse possível modalizar a imagem realizando uma diferenciação entre um personagem 

dos demais: 

 

   
 

4 CONCLUSÃO  

 

Diante do que foi discorrido até aqui, a partir das imagens recortadas do filme 

supracitado, bem como as elucidações dadas pela Gramática do Design Visual, desenvolvida 

por Kress e Van Leeuwen, concluímos que a escolha de recursos visuais, mais especificamente 

as cores, em momentos específicos do filme, foram utilizados como estratégia intencionais de 

permitir que o leitor dos textos visuais percebesse o tom sério e dramático do longa-metragem. 

Assim, recursos semióticos visuais como as cores, bem como a sua ausência, foram utilizadas 

para se referenciar a vida e morte, tristeza e alegria. 
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UM NOVO OLHAR SOBRE OS DESAFIOS ENCONTRADOS NAS TRAJETÓRIAS 

ESCOLARES PERCORRIDAS PELA DOCENTE, A SENHORA CARMEM, 

DURANTE SUA FORMAÇÃO 

 

Raquel Pessoa de Freitas1
 

Thamirys Pinheiro Cruz2
  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a trajetória escolar de um(a) professor(a) 

experiente e quais as dificuldades enfrentadas pelo mesmo(a) durante o período. Diante do 

exposto, fundamentou-se referenciais de autores e artigos, os quais definiam como realizar uma 

abordagem sistemática, de forma a captar as principais informações de uma entrevista. A 

pesquisa adotou uma metodologia quantitativa descritiva, onde aplicou-se uma entrevista 

pedagógica semiestruturada com as discentes: Raquel Pessoa e Thamirys Pinheiro, alunas da 

UERN- Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e a professora entrevistada, Maria do 

Carmo. A entrevista ocorreu por meio do Google Meet. Vale constatar que no decorrer dos anos 

a qualificação dos professores sofreu algumas alterações. Durante seu processo de formação, o 

docente passa por diversas situações em seu cotidiano, que podem interferir diretamente na sua 

trajetória profissional, a relevância de persistir nos estudos para alcançar a realização 

profissional se sobressai como um fator potencializador. Concluiu-se diante dos dados 

coletados e expostos que tais processos na formação da entrevistada, mudou para melhor a vida 

dela e dos seus familiares. O trabalho foi construído na disciplina de História da Educação, 

ministrada pela professora, doutora, Iandra Fernandes Pereira Caldas. O referido projeto, está 

tendo sua continuação na disciplina de Profissão Docente, na qual, é ministrada pela mesma 

professora. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Durante o momento de realização, foi captado as principais informações da entrevista, 
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e realizada a transcrição de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT)3. Em sequência, foi utilizado uma metodologia quantitativa descritiva, com Maria do 

Carmo, professora aposentada da rede estadual, localizada no município de Pereiro/CE. Esse 

momento foi realizado através da plataforma Google Meet, com perguntas e respostas sobre 

toda a trajetória escolar da docente, incluindo os maiores dilemas enfrentados pela mesma. A 

realização profissional e gratidão por ter enfrentado todos os obstáculos, superando os 

problemas, resultaram em uma melhor qualidade vida para Maria do Carmo e sua família.  

No decorrer da entrevista, por intermédio das discentes, Raquel Pessoa e Thamirys 

Pinheiro, foram expostos termos de permissão para o uso do áudio e da imagem da mesma. A 

docente foi totalmente de acordo e assinou os documentos, permitindo assim, a postagem e a 

divulgação dos resultados obtidos em trabalhos científicos.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante todo o momento da entrevista estávamos atentas a toda a trajetória feita por 

Dona Carmem, até chegar a sua realização profissional, que se encaixava no nosso objetivo 

com o trabalho. Se tornou notório que o percurso feito por ela, não foi fácil, ela conta que 

enfrentou muitas barreiras:  

 

Os desafios foram quando eu comecei a faculdade. Ficava muito distante, o 

transporte era pago, a UERN era paga, eu já trabalhava e morava em São 

Miguel e tinha que me deslocar todas as noites para o município de Pau dos 

Ferros. Tinha filhos pequenos, então complicava bastante, tanto que quase 

desisti no sétimo período. Mas aí minha família e meus pais me incentivaram 

e não me deixaram desistir (FREITAS e CRUZ, 2021, p. 3).  

 

Conciliar os estudos com a vida pessoal, e profissional não foi fácil, porém sua 

persistência e o incentivo por parte da família a ajudaram a concluir os estudos e iniciar na 

profissão que escolheu para seguir. Associando com os nossos conhecimentos, concluímos que 

muitas pessoas passaram e passam por casos parecidos até chegarem aos seus propósitos. Essas 

barreiras se encaixam em relação as longas distancias percorridas para chegar ao ambiente 

escolar, a ausência de uma boa condição financeira para custear os gastos acadêmicos e a 

necessidade de cursar algo que não era o seu sonho, visto que, devido as dificuldades ficava 

inviável poder escolher opções diferente. Ao mencionar um pouco sobre sua escolha de ser 

professora, ela afirmou:  

 

Foi por acaso, na minha cidade não havia curso de enfermagem, então fazia 

um curso técnico e começava a trabalhar. Foi nessa época que apareceu um 



 

 

curso de magistério, eu me interessei e fui fazer, então quando conclui, 

apareceu trabalho e foi aí que abracei a causa e gostei (FREITAS, e CRUZ, 

2021, p. 3).  

 

Este presente trabalho, contribuiu de forma significativa para a nossa carreira 

acadêmica, pois junto com essa produção, adquirimos inúmeras experiencias. Diante desse 

momento, percebemos que apesar das melhorias ocorridas no decorrer do tempo, ainda existe 

indivíduos que enfrentam muitos dilemas, para realizar os seus sonhos na carreia estudantil.  

Segue em anexo uma foto que ilustra o nosso momento com a entrevistada, realizado através 

da plataforma Google Meet.  

 

Figura 1- Foto oficial de momentos antes da entrevista 

 

Fonte: foto tirada pelas autoras do trabalho. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante do cenário atual, é evidente, que apesar das inúmeras políticas públicas para 

inclusão da população na carreira estudantil, ainda se vive em uma sociedade com 

desigualdades sociais que impossibilita uma parcela significativa de cidadãos ao acesso escolar. 

E com as experiencias da entrevistada, percebemos que apesar de muitos terem acesso, as 

dificuldades impostas durante o período atrapalham e comprometem o conhecimento.   

Nesse contexto, discussões sobre essa temática são recorrentes no Brasil, tendo em vista 

que as experiencias de educadores, são frequentemente expostas, assim como as de Dona 

Carmem. Dentre as problemáticas levantadas nesse trabalho, não se pode esgotar o assunto ou 

alcançar políticas que garantam severamente o acesso de todos a escola. Mas, é possível 

levantar posicionamentos, para que seja tratado com mais importância, garantindo uma carreira 



 

 

estudantil de qualidade para os brasileiros, visto que, é perceptível durante a entrevista, que os 

problemas enfrentados pelos estudantes são diversos, impossibilitando muitas vezes o 

aprendizado dos mesmos.   

Diante dessa realidade, esse estudo sugere ainda mais aperfeiçoamento nas políticas 

públicas, a fim de que se faça valer a lei que garante educação, visando melhorias e garantias 

de transportes, segurança, alimentação, bolsa de custos financeiros e conhecimentos valiosos.  

Dessa forma, o número de indivíduos nas instituições será significativo, garantido uma 

qualidade de vida futura.   
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VIVÊNCIAS DA FORMAÇÃO: MEMÓRIAS DA DOCÊNCIA NA DÉCADA DE 1990 

 

Ana Beatriz Pereira Cavalcante1 

Lucas Jardel Cipriano Silva2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem a finalidade de apresentar e registrar as memórias docentes da 

década de 1990, desde a formação a prática. A docência é uma ação fundamental para 

sociedade, uma vez que em suas funções e objetivos está a formação educacional dos sujeitos 

civis. Por este motivo, buscou-se observar as vivências de uma professora no município de 

Portalegre, Rio Grande do Norte, para compreender como esse processo acontece.  

A entrevistada foi a professora Antônia Lúcia Vaz Soares3, formada em letras pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, na década de 1990. Tendo em vista 

a importância da docência e a necessidade de compreender o seu processo até a 

contemporaneidade, durante a entrevista utilizou-se da observação para compreender as 

vivências, isso pelo o fato de a observação ser uma excelente forma de investigação, conforme 

Lüdke; André (1986, p. 26):  

 

A observação é o principal instrumento da investigação. O observador pode 

recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais como auxiliares no 

processo de compreensão e interpretação do fenômeno observado. (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986) 

 

Ao decorrer do resumo, será evidenciado que a observação foi fundamental para 

compreender como se deu o processo de formação e início da prática docente na vida da 

entrevistada. A entrevista foi um trabalho requerido pela Profa. Dra. Iandra Fernandes Caldas, 

no componente curricular “História da Educação Brasileira”, no segundo período do curso de 

pedagogia. Posterior a isso, no terceiro período do curso, na disciplina de “Profissão docente” 

a entrevista foi estudada e analisada para fins de publicação do relato.  

Com a entrevista, evidenciou-se que Lúcia é uma professora com uma boa bagagem de 

histórias, conhecimentos e formações. Lembranças que quando compartilhadas agregam a 
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quem lê, fazendo o leitor refletir sobre a importância da docência na sociedade, o papel do 

professor, a competitividade no ambiente de trabalho e outras reflexões importantes, vindas e 

contadas de quem tem propriedade para falar. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa prima pela abordagem qualitativa, visto que há uma observação das 

vivências relatadas pela entrevistada. Esta análise busca compreender as memórias docentes, 

identificando como a evolução acontece durante o percurso de formação e prática. Para Marconi 

e Lakatos (2010), uma abordagem qualitativa tem por objetivo interpretar de maneira mais 

profunda os fatos, fornecendo análises mais detalhadas sobre as observações. Dessa forma, a 

ênfase da pesquisa qualitativa está em seus processos e significados.  

A tipologia desta pesquisa, é a história de vida, pois busca relatar as vivências e 

memórias docentes da professora entrevistada durante o desenvolvimento deste trabalho. Este 

gênero de pesquisa pode ser definido de acordo com Nogueira e Barros, (2017) como:  

 
A pesquisa com histórias de vida é, assim, um processo de construção de 

conhecimento a partir da relação específica entre dois atores: pesquisador e 

sujeito pesquisador - pelo pesquisador, como método que pressupõe a 

existência de vínculo; pelo sujeito, participante da pesquisa que narra sua 

história, num dado momento de sua vida. (NOGUEIRA; BARROS, 2017) 

 

Para tal finalidade, utilizamos como instrumento de coleta dos dados a entrevista, 

definida como o diálogo entre duas pessoas com a finalidade de esclarecer informações sobre 

determinado assunto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 A formação docente 

 

Desde a sua infância, a professora Lúcia Vaz passou por inúmeras dificuldades para 

alcançar sua formação, sendo ela a primeira entre seus irmãos a se graduar. Os primeiros anos 

do seu ensino fundamental foram feitos no Sítio Jenipapeiro (onde a mesma residia), na escola 

do estado conhecida como Professor Raimundo Saraiva, que ofertava o ensino da 1ª a 4ª série. 

Na 5ª série ela precisava se locomover para a zona urbana, onde passou por diferentes colégios 

até chegar no ensino médio. “No 5° ano já tinha que ir para a cidade e na cidade, na época, era 



 

 

Margarida de Freitas que também prestava esse fundamental menor do 1º ao 5º ano e no Ana 

Nunes.” (SOARES, 2021). Outra lembrança marcante para a professora era a distância 

percorrida todos os dias com seus irmãos, eles pedalavam 7km para chegar à escola.  

Ao concluir o ensino médio, Lúcia já se encontrava casada e com seu primogênito, mas 

não demorou para que ficasse viúva. Tornando-se mãe solteira e com poucos recursos na época, 

não tinha condições de se quer pagar um curso preparatório. Mesmo com tantas dificuldades 

ela se mostrou determinada e não se deixou vencer “[...] fiquei sozinha, mas não desisti, 

arrumava livro emprestado, estudava em casa, trabalhando em um bar e estudando, me 

preparando para o vestibular”. (SOARES, 2021). 

Ser professora nunca foi o seu sonho, mas se tornou uma das suas poucas opções, posto 

que, não tinha condições para morar fora e na faculdade pública mais próxima só haviam três 

cursos (letras, economia e pedagogia) e como ela tinha anseio e dificuldade em aprender e 

entender melhor a língua portuguesa, optou por cursar letras. 

Sobre a sua jornada na faculdade, a professora relata que foi um período muito difícil, 

mas que sempre se dedicou. Apesar de todas as suas atribuições enquanto mãe, dona de casa e 

comerciante, sempre era uma das melhores alunas da classe, nunca chegando a fazer uma quarta 

prova (recuperação). Lúcia ainda recorda o longo período andando em “pau de arara” (descrição 

da entrevistada) e deixando seus filhos com sua irmã, que a ajudava. Já finalizando o seu curso, 

o município de Portalegre conseguiu uma Split Verde (descrição da entrevistada), uma grande 

conquista para os universitários.  

 

3.2 A prática docente  

 

A prática docente nem sempre aconteceu como a observamos em nossa atualidade. A 

estrutura das escolas, os profissionais responsáveis, a grade curricular e as metodologias 

utilizadas, passaram por inúmeras transformações para alcançar o formato atual. Durante a 

entrevista com a professora Lúcia Vaz, ela relatou o percurso da sua experiência com a prática 

docente desde que começou a lecionar.  

Por um longo período de tempo, para exercer a docência não existia uma formação 

específica e uma organização padronizada para que esta acontecesse, como consequência disso 

a atuação docente acontecia sem formalidade e metodologias adequadas. Conforme Vicentini e 

Lugli:  

 



 

 

[...] O momento anterior caracteriza-se, de modo geral, pela inexistência de 

uma formação específica para a docência, substituída pelo atestado de 

moralidade e conhecimento do que se deveria ensinar, avaliados pelos 

concursos de nomeação. Para além disso, pode-se, também, identificar a 

aprendizagem da prática do ofício, que era realizada no sistema de professores 

adjuntos, ou seja, os futuros mestres aprendiam a lecionar acompanhando um 

profissional durante as aulas. (VICENTINI, 2009). 

 

Posterior a essa falta de padronização e organização para exercício da docência, alguns 

professores ainda começaram suas carreiras de maneira informal. Exemplo disso, foi professora 

Lúcia Vaz, que em sua entrevista relata as condições nas quais começou a lecionar, quando 

inclusive, ainda era menor de idade e cursava entre o seu 8° e 9° ano do ensino fundamental 2. 

Sua primeira experiência como professora, aconteceu através de uma bolsa oferecida para 

exercer o papel de alfabetizadora:  

 

[...] lembro da gestão que me colocou, professora Alda, era a secretaria de 

educação e foi na época do governo de Antonino Rêgo, na primeira gestão de 

Antonino Rêgo. Eu fazia o 8º ano, 8º série no 29 de março quando fui 

convidada a essa bolsa para fundar lá no sitio que não tinha creche e era uma 

espécie de creche, assim, por que tinha a merenda e a professora para 

alfabetizar aqueles alunos antes do 1º ano e ainda era de menor e foi uma coisa 

que me marcou muito. (SOARES, 2021).  

 

Ela recorda sobre como esse processo influenciou de maneira positiva tanto em sua vida 

pessoal como profissional, uma vez que as crianças que ela alfabetizou quando iniciou a 

lecionar ainda mantém laços afetivos com ela. Alguns, seguiram seu exemplo e hoje atuam 

também na área da educação. Soares (2021), relata com carinho sobre seu início como docente, 

“[...] na 8º série eu tive esse privilégio e até hoje os alunos que passaram por mim naquela época 

ainda me chamam de tia [...]”. 

Inúmeras dificuldades foram perpassadas pela professora, as quais não cessaram após 

sua formação em Letras Português. Atualmente, Lúcia é concursada na rede municipal em 

Portalegre/RN. Ela relata na entrevista as dificuldades que encontrou na sua atuação nas escolas 

do município, principalmente nas instituições da zona rural, onde, para desenvolver uma melhor 

metodologia, ela recorreu a professores especialista para a auxiliarem. Conforme citado por ela, 

“[...] o maior desafio que eu encontrei assim como professora foi a questão da linguagem no 

setor do Bom Sucesso, precisava que um estudo por que lá recebíamos alunos do Arrochado 

que tinha assim muito problema com a linguagem [...]” (SOARES, 2021). 

Após relatar sobre suas experiências durante o período em que exerce sua profissão, a 

entrevistada finalizou relatando o quanto sua carreira a ensinou, tanto em seu ambiente 



 

 

profissional, quanto pessoal. Soares relata o quanto sua profissão a transformou em alguém com 

o olhar mais humano para o outro, fazendo com que seu crescimento pessoal e profissional 

caminhasse lado a lado durante todos esses anos de experiência.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

A entrevista realizada com a professora de Língua Portuguesa, nos permitiu observar na 

prática os conteúdos discutidos nos componentes “História da Educação Brasileira” e 

“Profissão Docente”, ambos ministrados pela Profa. Dra. Iandra Fernandes Caldas.  

Com os resultados obtidos ao observamos a entrevista e os prontos abordados nela, foi 

possível identificar o quanto a formação e a prática docente evoluíram com o passar dos anos. 

Outro ponto importante relatado pela entrevistada, foram as dificuldades enfrentadas durante a 

sua formação, onde desde cedo precisou de determinação para superar problemas com 

transportes, localidade e baixa renda. 

Diante do que foi abordado durante o desenvolvimento desse trabalho, foi perceptível a 

necessidade da constante evolução da educação, tanto na preparação de seus profissionais, 

quando na formulação de metodologias atuais e eficientes para serem desenvolvidas por eles. 
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