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PREFÁCIO

MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES EM EDUCAÇÃO

Vivemos em uma época em que, talvez, nunca tenha sido tão 
importante (e emergente) se pensar na educação, nas formas de ensino, 
na pedagogia, no aprender e em tantas outras questões que permeiam 
esta área do conhecimento. Aprendemos e estamos aprendendo muito 
neste último ano de pandemia. A sala de aula mudou de lugar, todos 
mudamos de lugar. As fronteiras entre a nossa casa e a sala de aula, 
entre as diversas tecnologias, entre o conhecido e o desconhecido 
foram apagadas. Tivemos que (re)aprender da noite para o dia o que 
antes nos parecia conhecido, um lugar “comum”. Foram muitos os 
desafios. O ambiente escolar ganhou uma nova aparência, o contato 
físico foi anulado, tivemos que conviver e aprender com a barreira da 
tela, distantes, buscando resgatar alguns laços, administrando não 
somente o ensino e a aprendizagem, mas a casa e a nova vida regada 
pela até então desconhecido vírus que assola todo o mundo.

Esta obra traz à tona não somente estudos realizados durante 
a pandemia, mas contribuições que partem de diversos vieses como, 
por exemplo, letramento, o sujeito professor, teorias, metodologias e 
desafios em tempos pandêmicos. São estudos que nos fazem pensar 
caminhos para a Educação 2.0, essa mesma educação que sai do 
espaço da sala de aula e ganha novos espaços.

A Educação 2.0 a que nos referimos nos trabalhos aqui apresen-
tados transitam pelas inovações tecnológicas, pelas individualidades 
tanto do professor quanto dos estudantes, pelos procedimentos de en-
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sino-aprendizagem, são muitos os caminhos, e todos trazem contribui-
ções da era digital no sentido de agregar às práticas off-line. É uma mes-
cla de estratégias que visam (re)pensar as atividades, melhorando-as e 
aprimorando-as. Os capítulos são agrupados em três eixos. O primeiro, 
do capítulo 1 ao 5, foca-se na análise do campo da educação, trazendo 
reflexões sobre a formação humana, a educação do campo, o ensino 
superior e as práticas em sala de aula. O segundo eixo, do capítulo 6 
ao 8, debruça-se sobre questões que permeiam diferentes formas de 
trabalho e desenvolvimento em sala de aula. O último eixo, do capítulo 
9 ao 16, tem maior peso, mas não somente, sobre questões vividas 
durante este mais de um ano de pandemia. São capítulos que trazem 
importantes aspectos a se pensar acerca dos desafios enfrentados no 
ensino remoto nos diferentes níveis de ensino, do infantil ao superior.

Este, que é o segundo volume da Coleção Aspectos da Educa-
ção, pode ser tomado tanto como um movimento de resiliência, quan-
to de resistência. Necessitamos, enquanto humanos, buscar algo de 
bom, uma lição, de tudo o que temos enfrentado. Mas, necessitamos 
ainda mais não abaixar a cabeça e seguir firmes em nossos ideais e 
na luta pela educação. 

O fechamento desta obra traz um plano de biossegurança para 
a volta das aulas presenciais, uma luz, ao final de toda a tempestade 
que, infelizmente, ainda não passou. Mas passaremos, juntos, cada 
um em seu lar, lutando para ter para o que voltar.

Boa leitura!

Landressa Rita Schiefelbein

Patricia Bieging

Raul Inácio Busarello
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RESUMO: 
Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise acerca da educação 
profissional no Brasil e em Portugal, visando identificar a relevância que uma 
Rede IF tem dentro de um país por apresentar a proposta de uma formação 
humana integral. A metodologia adotada baseia-se na revisão bibliográfica 
sobre o tema e na adoção do método contrastivo, sendo que a pesquisa se 
encontra em fase inicial de desenvolvimento. Identifica-se no estudo que por 
Portugal não possuir uma Rede IF acaba não avançando tanto como o Brasil, 
apesar dos ataques que as instituições de ensino desta Rede sofrem por parte 
do capitalismo. Nas considerações finais o trabalho sugere que a Rede IF de 
Educação Profissional existente no Brasil também seja implantada em Portugal, 
pois representa um diferencial em uma sociedade comandada pelo capital. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Profissional; Pesquisa Contrastiva; Formação 
Humana Integral; Capitalismo.
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INTRODUÇÃO

Este artigo surgiu do desejo de aprofundar a análise acerca da 
temática da educação profissional no Brasil e em Portugal, visando 
identificar a relevância que uma Rede IF tem dentro de um país por 
apresentar a proposta de uma formação humana integral. 

A metodologia adotada baseia-se na revisão bibliográfica 
sobre o tema e no estudo da pesquisa contrastiva de acordo com as 
concepções apresentadas por Macedo (2018).

Na fundamentação teórica, parte-se do princípio de que Karl 
Marx estimula ricos debates para a compreensão da educação 
profissional, visto que de acordo com Damasceno (2020), a educação 
está relacionada à formação social e histórica dos seres sociais e aos 
sistemas de opressões e às desigualdades sociais. 

Apesar de ser apenas um estudo inicial, acredita-se que ele 
possui muita relevância, pois é fruto de várias leituras e apreensões. 
Pretende-se, no futuro, torná-lo um estudo empírico. O artigo está 
estruturado, além desta introdução, em fundamentação teórica, 
percurso metodológico, resultados e discussões e considerações 
finais. E ingressa com dois novos desafios para a autora: 1) Estudar a 
educação profissional em Portugal; 2) Estudar o método contrastivo de 
forma teórica e prática.      

Nas considerações finais, o artigo  sugere que a Rede IF de 
Educação Profissional existente no Brasil também seja implantada 
em Portugal, pois representa um diferencial em uma sociedade 
comandada pelo capital.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Só é possível entender a educação e, de modo especial, a 
educação profissional, estudando o capitalismo e suas contradições, 
pois principalmente esta possui um histórico relacionado à desigualdade 
social oriunda deste sistema perverso e desumano. E Marx é quem 
melhor explica este modo de produção.

Netto (2020) afirma compreender Marx não como o pensador do 
socialismo ou do comunismo, mas sim como o teórico do capitalismo. 
Por isso, o autor entende que o legado deixado por ele é vivo e atual e 
“estimula debates calorosos” (NETTO, 2020, p. 34). Até porque “Marx 
procura sustentação histórica para a sua argumentação” (NETTO, 
2020, p. 119) e recorre às relações sociais. Para se abordar o tema da 
educação profissional, seja no Brasil ou no mundo, é necessária uma 
visão teórica do capitalismo baseada na história e nas relações sociais. 

É preciso entender que a educação profissional possui um 
lugar determinante na sociedade comandada pelo capital, por isso é 
indispensável estudar o capitalismo. Neste sentido, Netto (2020) diz que 
Marx não se restringiu a “tirar uma foto” da sociedade burguesa da sua 
época, mas a observar as suas tendências estruturais, e, para isto, ele a 
estudou profundamente. “Em 1848, a caracterização que Marx e Engels 
fazem da sociedade burguesa aparece quase como um exercício de 
ficção científica, mas, um século e tanto depois, refigura admiravelmente 
o nosso mundo” (NETTO, 2020, p. 201). Por isso, especialmente no 
que diz respeito à educação e, em especial, a educação profissional, é 
fundamental colocar o capitalismo em discussão.

 O objetivo da pesquisa marxiana, segundo Netto (2020), 
sempre foi “conhecer as categorias que constituem e exprimem a 
articulação interna da sociedade burguesa” (NETTO, 2020, p. 323) 
e sua elaboração teórico-metodológica está fundada na articulação 
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dialética de três categoriais: totalidade, contradição e mediação. 
E essas categorias são essenciais para a análise da educação 
profissional no Brasil e no mundo, pois Marx analisa detalhadamente o 
âmago da exploração capitalista.

No seu evolver, o modo de produção capitalista é necessaria-
mente pontuado por crises que, de fato, são funcionais a ele; 
Marx sublinha que a crise opera no sentido de promover a su-
peração transitória de contradições da dinâmica capitalista [...]. 
Ela se desenvolve segundo um ciclo recorrente de crescimento, 
aceleração do crescimento (boom), supercrescimento, crise e 
depressão. A funcionalidade da crise é perceptível nesse ciclo: 
ela opera fomentando a desvalorização do capital, a destruição 
geral dos capitais mais débeis ou menores e o aumento da cen-
tralização/concentração de capital (NETTO, 2020, p. 375).  

Convém destacar o pensamento de Harvey (2016), que ressalta 
que Marx é rico em percepções em relação à atualidade, pois o capital 
é um processo e não uma coisa – processo de reprodução da vida 
social através da reprodução de mercadorias.

Voltando a Netto (2020), o autor esboça um quadro mínimo 
dos cinco traços elementares do modo de produção capitalista no 
pensamento de Marx: 1) É fundado na exploração do trabalho pelo 
capital, sendo uma forma social contraditória, temporária, transitória 
e substituível de organização da produção e distribuição das riquezas 
sociais; 2) Por dispor de grande dinamismo para a produção de 
riquezas sociais, exerceu um papel civilizador; 3) A partir de sua global 
maturação, concebe fortes tendências à travagem da sua própria 
dinâmica econômica; 4) Converte-se em vetor de barbarização da vida 
social; 5) Consolidado, revela: a) As suas insolúveis contradições; b) 
Torna efetiva as bases materiais necessárias para a constituição de uma 
nova ordem social, liberada da exploração do trabalho pelo capital.  

Por isso, abordar a educação neste modo de produção exige 
a compreensão de que, conforme Damasceno (2020), ela está 
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relacionada à formação social e histórica dos seres sociais desde o 
seu início até os dias atuais. Sendo assim, ela também está relacionada 
aos sistemas de opressões e às desigualdades sociais. 

É interessante destacar que a educação profissional, tanto 
no Brasil como em Portugal, sempre perpassou por opressões e 
desigualdades sociais. De acordo com Barbosa e Alcoforado (2017), em 
Portugal, a educação profissional sempre vivenciou um estigma, “o qual 
é mantido tanto pelos estudantes que buscam essa formação como 
pela herança cultural de que seus partícipes são pessoas que tiveram 
poucas oportunidades” (BARBOSA; ALCOFORADO, 2017, p. 253). Para 
os autores, a realidade em Portugal em muito se assemelha ao Brasil:

Os dados apontam que as principais intenções da educação 
profissional tanto no Brasil quanto em Portugal, tendo como 
foco as políticas públicas educacionais, segue a ótica 
mercadológica muito mais que a humanística. A oferta, bem 
como a estrutura dos cursos, visa a atender às demandas 
do mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico 
(BARBOSA; ALCOFORADO, 2017, p. 259).

Mas é preciso lembrar que o Brasil possui uma Rede de 
Educação Profissional e Tecnológica que é um diferencial – a Rede IF, 
pois, segundo Pacheco (2011), um dos objetivos básicos dos Institutos 
Federais é “derrubar as barreiras entre ensino técnico e científico, 
articulando trabalho, ciência e cultura” (PACHECO, 2011, p. 15).  Nesse 
sentido, a orientação pedagógica da Rede IF recusa o conhecimento 
meramente enciclopédico e busca uma formação profissional mais 
abrangente e flexível, ou seja, as demandas do mercado de trabalho 
não são a prioridade, mas sim a formação humana integral. 

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo Português 
– Lei nº 46/86, em seu artigo 1º, no que se refere à sua abrangência e 
definição: “o Sistema Educativo desenvolve-se segundo um conjunto 
organizado de estruturas e de ações diversificadas, por iniciativa e 
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sob responsabilidade de diferentes instituições e entidades públicas, 
particulares e cooperativa” (PORTUGAL, 1986) (grifo nosso). E para 
compreender melhor este artigo acima citado, faz-se necessário 
comentar um pouco da história da educação em Portugal.

Conforme o Centro Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional – CEDEFOP (2000), Portugal é um Estado 
de direito democrático baseado na soberania popular. O chefe 
de Estado é o Presidente da República, eleito por sufrágio direto e 
universal. A Constituição vigente é de 1976. O continente para efeito 
de planejamento está dividido em cinco regiões: Norte, Centro, Lisboa, 
Alentejo e Algarve (CEDEFOP, 2007). O seu território continental é de 
88.967 km², situado no extremo sudoeste da Europa, limitado a norte e 
a leste pela Espanha e a sul e oeste pelo Oceano Atlântico.  

Segundo o CEDEFOP (2007), Portugal é uma das mais antigas 
nações da Europa, sendo um país há mais de oito séculos. Durante 
o século XV, chegou a ser ponto de partida de enormes viagens 
marítimas. Foi uma monarquia até à Revolução de 1910 (ano em que 
foi implantada a república), mas em 1926 passou a viver um regime 
ditatorial, o qual durou até à Revolução Militar de 1974 (ano em que a 
democracia foi instalada).   

Rodrigues (2010) afirma que a Reforma de Veiga Simão, nos 
anos 70, procurou modernizar Portugal por meio do investimento em 
educação. Com o abril de 1974, o principal discurso era o do combate 
às desigualdades sociais e também educacionais. A autora ainda 
acrescenta: “o ensino técnico era uma via escolar que representava a 
reprodução social já que ele era largamente frequentado pelas classes 
sociais menos abastadas” (RODRIGUES, 2010, p. 17). 

Dentro de uma perspectiva contrastiva pode se reportar a Anjos 
(2020), que registra que “no Brasil, a educação tecnológica surgiu 
como meio de promover o acesso ao mercado de trabalho de pessoas 
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provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade, como também 
de enfrentar a ociosidade destes cidadãos” (ANJOS, 2020, p. 04). Ou 
seja, tanto em Portugal quanto no Brasil a educação profissional está 
relacionada no seu início à desigualdade social e aos sistemas de 
opressão. Rodrigues (2010), de uma forma muito consciente, comenta 
que as escolas são palco de lutas de classes, mas mesmo assim é 
possível afirmar que a mudança democrática é possível.  

E esta luta pela democracia perpassa pela análise do modo 
de produção capitalista e por suas contradições tão bem abordadas 
por Marx. Seja no Brasil ou em Portugal, os cinco traços elementares 
deste modo de produção ficam explícitos, pois existe exploração do 
trabalho pelo capital, as riquezas sociais não são uniformes, a dinâmica 
econômica perpassa por centralização, existe barbarização da vida 
social e as contradições são bastante visíveis. 

Ao pesquisar sobre o sistema educacional português e as 
contradições que os perpassa, Damasceno (2020) registra que 
atualmente está estruturado em: pré-escolar, básico, secundário, pós-
secundário não superior e superior. O ensino secundário está dividido 
em duas categorias: 1) Cursos de caráter geral; 2) Cursos de caráter 
profissional de dupla certificação. 

Na Lei de Bases do Sistema Educativo de Portugal (1986), em 
seu artigo 10º, retrata que para ter acesso ao ensino secundário é 
necessário ter concluído o ensino básico, e que sua duração é de três 
anos. Já o artigo 9º reporta-se aos objetivos deste ensino secundário: 

a) Assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão 
e da curiosidade científica e aproveitamento dos elementos 
fundamentais de uma cultura humanística, artística, científica 
e técnica que constituam suporte cognitivo e metodológico 
apropriado para o eventual prosseguimento dos estudos e para 
inserção na vida activa [...] c) Fomentar a aquisição e aplicação 
de uma saber cada vez mais aprofundado assente no estudo, 
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na reflexão crítica, na observação e na experimentação 
(PORTUGAL, 1986) (grifo nosso) (sic). 

É possível observar que esse marco legal retrata a importância 
de reflexão crítica no ensino secundário, que é uma das características 
da formação humana integral. Por isso, se em Portugal também 
existisse uma Rede IF de Educação Profissional, com certeza o sistema 
de ensino seria fortalecido, como ocorre no Brasil. Neste sentido, é 
preciso lembrar que:

Os estudiosos da educação profissional, por meio de suas 
pesquisas baseadas em Karl Marx, afirmam que a formação 
humana integral deve ser plantada e cativada, pois apesar da 
sua plenitude só ocorrer em uma sociedade justa e igualitária, 
a sua semente ainda pode germinar na sociedade comandada 
pelo capital, devido às contradições do sistema capitalista 
(ANJOS; NASCIMENTO; ANDRADE, 2021, p. 24) (grifo nosso). 

Dentro deste estudo inicial, verifica-se que tanto no Brasil como 
em Portugal existe a necessidade de haver instituições de ensino que 
priorizem a formação humana integral dentro da educação profissional 
e tecnológica. No Brasil já existe a Rede IF, que comporta os Institutos 
Federais de Educação Profissional e Tecnológica. 

Através da Lei nº 11.892/2008 foram criados os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. De acordo com Moura 
(2007), “uma possibilidade para os filhos da classe trabalhadora é a 
tentativa de ingresso em uma das instituições que compõem a Rede 
Federal de Educação Profissional, instituições que historicamente 
atuam como referência nos vários componentes que constituem a 
formação integral” (MOURA, 2007, p. 21). 

Moura (2007) apresenta cinco passos traçados para o caminho da 
plantação da formação humana integral: 1) A compreensão de que homens 
e mulheres são seres históricos e capazes de transformar a realidade; 
2) O trabalho como princípio educativo; 3) A pesquisa como princípio 



24

SUMÁRIO

educativo que contribui para a construção da autonomia do estudante; 
4) A realidade concreta como uma totalidade; 5) A interdisciplinaridade, 
a contextualização e a flexibilidade – baseadas na implementação de 
projetos integradores que visam articular os saberes, desenvolvendo a 
autonomia intelectual dos estudantes, como também formar atitudes de 
cidadania, de solidariedade e de responsabilidade social.

A Rede IF de Educação vem tentando avançar dentro destes 
cinco eixos norteadores em todo o Brasil, apresentando uma 
educação profissional de destaque. Por isso, ela também poderia 
ser um diferencial na educação profissional portuguesa. É uma Rede 
que despende muito investimento financeiro, visto que se ampara 
em uma qualidade socialmente referenciada. Mas de acordo com o 
CEDEFOP (2007), Portugal, ao ingressar na União Europeia, passou a 
se beneficiar de importante apoio para o financiamento das políticas 
de educação e formação profissional por meio dos recursos do Fundo 
Social Europeu; este incentivo financeiro poderia ser direcionado para 
a implantação também de uma Rede IF.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O percurso metodológico adotado neste artigo baseou-se em 
uma revisão seletiva da literatura sobre a educação e a educação 
profissional no Brasil e em Portugal dentro de um método contrastivo. 

De acordo com Yin (2016), o principal objetivo da revisão 
seletiva “é aguçar suas considerações preliminares sobre o seu tema 
de estudo, método e fonte de dados” (YIN, 2016, p. 55). O seu intuito 
é revisar e retratar com detalhes estudos já realizados sobre o seu 
tema. O autor ressalta a necessidade de priorizar estudos realizados 
em livros e revistas acadêmicas.
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O método utilizado é o contrastivo em Ciências Sociais e Edu-
cação. Para adoção desse método buscou-se os estudos de Roberto 
Sidnei Macedo (2018), que acredita que as pesquisas comparativas 
possuem problemas epistemológicos, éticos, metodológicos e políticos. 
“Faz-se necessário enfatizar que no comparativismo perde-se os termos 
da singularidade, com prejuízos significativos para a compreensão do 
movimento relacional das experiências” (MACEDO, 2018, p. 27).

Trata-se de um método no qual se busca, segundo Macedo, 
“compreender singularidades singularizantes em relação, nas suas 
aproximações, distanciações e diferenciações. Possibilita-se, portanto, 
a desconstrução dos abstracionismos e das simplificações cultivadas 
pelas ciências de caris hierarquizante” (MACEDO, 2018, p. 28). 

Sendo assim, a metodologia contrastiva foge da perspectiva 
de comparar o que é incomparável e irredutível, na verdade ela 
procura “aproximar compreensivamente realidades, imaginando que 
são construções sociais e culturais relacionais e, ao mesmo tempo, 
singulares” (MACEDO, 2018, p. 30). Neste sentido, a linguagem precisa 
estar associada aos seus contextos sociais e culturais.

Macedo (2018) ainda explica que “o contraste em uma pesquisa 
é uma decisão e uma construção do pesquisador, é sua intenção, seu 
planejamento e sua hermenêutica específica que formam e efetivam 
esta construção heurística” (MACEDO, 2018, p. 31). Nesta perspectiva, a 
intenção expressa neste artigo não é comparar a educação profissional no 
Brasil e em Portugal, mas contrastar as realidades vividas nos dois países.

Para Macedo (2015), pesquisar a experiência consiste em saber: 
1) Que não se verifica a experiência, mas se compreende; 2) Que os 
saberes da experiência resultam do vivido pensado; 3) Que a experiência 
é sempre criação; 4) Que a experiência é fonte inesgotável de sentidos.
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Nesse sentido, este trabalho apresenta um pouco da experiência 
da autora na Rede IF de Educação Profissional por meio de artigos, visto 
que atua desde 2004 em instituições de ensino que fazem diferença na 
sociedade brasileira.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com o CEDEFOP (2007), em Portugal a educação 
possui um dos reconhecidos déficits estruturais, pois existem baixos 
níveis de escolaridade e qualificação profissional, caracterizando a 
maioria da população ativa. Conforme a Classificação Internacional 
Normatizada da Educação – ISCED, de 2006: 

Tabela 1 – ISCED Portugal – 2006.

ISCED TIPO DE ENSINO ÍNDICE

ISCED 0-2 Pré-escolar, básico (1º e 2º 
ciclo), básico (3º ciclo) 71

ISCED 3-4 Secundário e pós-secundário 17

ISCED 5-6 Superior 12

Total - 100

Fonte: CEDEFOP (2007) / Sistematização da autora.

Os dados organizados nesta tabela indicam que o sistema 
educacional português ainda possui muitas limitações, pois 71% da 
população tem apenas o ensino pré-escolar e básico; o secundário e 
pós-secundário, 17%, e o superior apenas 12%, isso no ano de 2006.

Convém ainda destacar uma afirmação contida no Panorama do 
CEDEFOP, de 2007:
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Segundo dados da Eurostat, em 2003, a despesa pública em 
educação representou 5.61% do PIB (5,20 da EU – 25). Apesar 
do investimento em educação ser superior ao da média europeia, 
o desempenho do sistema de ensino encontra-se aquém 
do desejado, nomeadamente, no que respeita ao abandono 
escolar precoce (CEDEFOP, 2007, p. 12) (grifo nosso). 

Ao visitar Portugal, o fotógrafo baiano Antônio Vieira registrou o 
voo das gaivotas na cidade de Aveiro. Esta figura representa bem o tipo 
de educação que a Rede IF oferta no Brasil e que se fosse implantada 
em Portugal poderia promover uma educação profissional diferenciada. 
Educação baseada na formação humana integral dos seus estudantes, 
que são considerados pensadores críticos e autônomos. 

Figura 1 – Gaivotas voando na cidade de Aveiro, Portugal.

Fonte: Arquivo pessoal do fotógrafo Antônio Vieira (2018).

Parafraseando Rubem Alves (2001), se a essência dos pássaros 
é o voo, a Rede IF possui escolas que abominam pássaros engaiolados. 
As escolas da Rede IF amam os pássaros em voo e existem para lhes 
dar coragem de voar, coragem de acreditar que é possível sonhar com 
uma sociedade em que seu modo de produção seja justo e igualitário!
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Um exemplo de uma escola que encoraja o voo é o IF Baiano 
Campus Santa Inês (local de trabalho da autora) que atende ao Território 
do Vale do Jiquiriçá. Possui uma Residência Estudantil que abriga 
200 estudantes em situação de vulnerabilidade social, conta com um 
refeitório que fornece três refeições diárias com acompanhamento 
de nutricionista e possui até lavandeira. Os residentes são assistidos 
constantemente pelo odontólogo e pelo setor de Enfermagem. Possui 
um cinema próprio para os residentes como uma opção cultural e de 
lazer. Os laboratórios são excelentes e as aulas práticas, com o traslado 
no ônibus, que é conhecido como “a nave espacial do IF”, são rotineiras.

Figura 2 – O ônibus possibilita a realização de aulas 
práticas aos estudantes residentes.

Fonte: Arquivo pessoal do motorista Leonel Augusto Braga de Oliveira (2015).

É verdade que o Campus não possui uma piscina olímpica, mas 
a falta de água na região não possibilitou a realização deste projeto.

O Núcleo de Apoio Psicossocial e Pedagógico procura propiciar 
a permanência e êxito do estudante por meio da identificação das 
dificuldades que influenciam na evasão e retenção, buscando formas 
de superá-las. O acompanhamento realizado aos estudantes residentes 
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no Campus Santa Inês ocorre de forma planejada e articulada por meio 
de ações, como: reuniões, rodas de conversa, atendimentos individuais 
a partir de demandas espontâneas ou encaminhadas, visitas aos 
apartamentos, além da participação em reuniões de pais, conselhos 
de classe e acompanhamento mensal da frequência e desempenho 
acadêmico dos estudantes residentes.

O IF Baiano Campus Santa Inês tem procurado ser uma escola 
de qualidade socialmente referenciada como requer a Rede IF, e 
tentado levar os estudantes a seguirem os eixos da formação humana 
integral, formando cidadãos críticos e autônomos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concebe-se a Rede IF no Brasil como um conjunto de 
instituições de ensino que tem como marca uma qualidade socialmente 
referenciada, a qual foge da perspectiva de ser gaiola para seus 
estudantes e opta por ser encorajadora do voo, como sugerido por 
Rubem Alves (2001).

Por oferecer tamanha qualidade, a Rede IF no Brasil vem sofrendo 
inúmeros ataques por parte dos detentores do capital, que abominam 
escolas que levam os estudantes a ter uma visão crítica do mundo e do 
próprio sistema comandado pelo capital. Contudo, ela vem resistindo, 
pois nesse sistema as escolas são palco de lutas de classes. Os 
movimentos sociais pela educação no Brasil têm procurado se mobilizar 
e resistir aos ataques do capital com bravura apesar de tantos desafios.

Após analisar de forma inicial a educação profissional no Brasil 
e em Portugal, com base em um método contrastivo (que rejeita a 
comparação), aproximando compreensivamente realidades, percebe-
se que ambas possuem, dentro da educação profissional, a marca 
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de possuírem estudantes com uma herança cultural perpassada por 
desigualdades sociais. Para tanto, o Brasil conseguiu avançar com a 
implantação da Rede IF.

Diante do exposto, sugere-se que a Rede IF de Educação 
Profissional existente no Brasil também seja implantada em Portugal, pois 
representa um diferencial em uma sociedade comandada pelo capital.

No Brasil, os estudantes gritam diariamente: “Tira a Mão do meu 
IF”. Fazem manifestações nas redes sociais, interditam BRs e quando 
necessário ocupam Brasília para garantir a permanência da educação 
profissional de qualidade no país. Os Institutos Federais possuem 
laboratórios equipados, aulas práticas, professores mestres e doutores, 
equipe psicopedagógica qualificada e uma Política de Assistência 
Estudantil que garante a permanência do estudante na escola.

Em Portugal, os estudantes também precisam se mobilizar 
para que possam ter acesso a uma Rede de tamanha qualidade. Os 
índices da educação precisam melhorar não para atender aos anseios 
mercadológicos, mas para formar cidadãos críticos e autônomos. 
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RESUMO:
Este trabalho de cunho documental, a partir de alguns eventos político-histórico-
educacional recentes do estado, objetiva tecer uma análise sobre os contornos 
que a Educação do Campo assumiu na produção dos sujeitos do campo em 
Rondônia. Recorre-se para isso, aos Estudos Culturais de viés Pós-Estruturalista, 
que concebe a cultura como prática produtiva envolvida em relações de poder 
e à ideia de currículo como um campo de luta que promove diferenças e forja 
identidades. O estudo mostra que no campo do interior de Rondônia, a educação 
está arranjada como um espaço de produção/transmissão de conhecimento no 
sentido de produzir determinados tipos de identidades marcadas pela diferença, 
que a política curricular para os sujeitos do campo parece ser feita para 
identidades previsíveis, essencializadas, e que, torna-se urgente uma educação 
que subverta os regimes dominantes de representação.

PALAVRAS-CHAVE: Educação do Campo; Currículo; Identidades; Diferenças. 
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INTRODUÇÃO

Para tecer uma análise sobre os contornos que a Educação do 
Campo no interior de Rondônia assumiu na produção dos sujeitos do 
campo, faz-se necessário pontuar que a referência de organização 
educacional prevalente para o campo do interior do estado, pode até 
hoje não ter oportunizado que os agricultores encontrassem espaço 
em seu projeto pedagógico, de características curriculares análogas 
ao da escola urbana. Como não há prática curricular isenta de 
regulações, a escola que ficou conhecida até pouco mais de duas 
décadas atrás como Escola Rural, opera para que identidades sejam 
forjadas, praticamente impostas, regulando as condutas dos sujeitos 
sem que sejam abertas outras possibilidades de significação, outras 
práticas produtivas, outras práticas políticas.  

Nessa perspectiva, é que, para se falar de Educação do Campo, 
é preciso situar hoje o que seria essa modalidade de Educação e em 
que a mesma difere da Educação Rural mencionada acima. Até o 
final da década de 1990, a educação “disponibilizada” para a maioria 
dos agricultores era denominada Educação Rural. Esse modelo, não 
raras vezes centra sua prática numa proposição curricular, que valoriza 
os conhecimentos relacionados ao modo de vida do sujeito urbano, 
ignorando as experiências sociais constituintes dos sujeitos do campo.  

Em contrapartida, a expressão Educação do Campo nasce na I 
Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, em 1998.

Decidimos utilizar a expressão campo e não a mais usual meio 
rural, com o objetivo de incluir no processo da Conferência 
uma reflexão sobre o sentido atual do trabalho camponês e das 
lutas sociais e culturais dos grupos que hoje tentam garantir 
a sobrevivência deste trabalho. (FERNANDES, CERIOLI & 
CALDART, 2004, p. 25, grifos dos autores).
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A Educação do Campo, portanto, se diferencia da Educação 
Rural, pois é construída com e para os diferentes sujeitos, suas práticas 
sociais e identidades culturais, forjando um processo de demarcação 
de identidades contingentes, rarefazendo as fronteiras entre dois polos 
de um ininterrupto que se articulam: campo e cidade.

Em Rondônia, Educação Rural e Educação do Campo 
disputam espaços e sujeitos a partir de dessemelhantes formas de 
organização e prática do trabalho pedagógico, com ampla vantagem 
da primeira sobre a segunda. Dessa forma, este trabalho objetivou 
problematizar a Educação do Campo1 no interior de Rondônia, a 
partir do campo teórico dos Estudos Culturais Pós-estruturalistas, 
principalmente de autores como Hall (2013, 2016), Silva (2010, 2013), 
Skliar (2014), Escosteguy (2010) e Woodward (2012), dentre outros, 
que transitam por esse campo teórico e concebem as identidades 
como contingentes, plurais, marcadas pela diferença.

Neste trabalho de cunho documental, os fatos históricos, 
sociais e políticos considerados importantes para o entendimento 
da questão aqui discutida, tiveram como aportes os trabalhos de 
Cim (2003), Aragão, Pfeifer, Borrero (2010) e Moret (2014). Recorreu-
se ainda, a documentos oficiais como as Diretrizes Operacionais 
para a Educação Básica nas Escolas do Campo (CNE/CEB, 
2002), às Diretrizes complementares, normas e princípios para o 
desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação 
Básica do Campo (CNE/CEB, 2008) e a publicações que tratam da 
Educação do Campo no Brasil e em Rondônia, como Caldart (2004), 
Fernandes, Cerioli e Caldart (2010) e Souza (2014).

Ao considerar aqui, as diferenças dos sujeitos do campo como 
uma questão histórica e política, e que as políticas públicas como 

1 A partir da ideia de que “O nome ou a expressão Educação do Campo já identifica também 
uma reflexão pedagógica que nasce das diversas práticas de educação desenvolvidas 
no campo e/ou pelos sujeitos do campo” (CALDART, 2004, p. 154), é que neste trabalho 
usaremos a expressão Educação do Campo para referir-se à educação dos agricultores 
do interior de Rondônia.
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mecanismos institucionais operam para a fabricação de identidades a 
serem fixadas como “normais”, tendo como referência as identidades 
produzidas pelas escolas urbanas, é que se recorreu aos Estudos 
Culturais, procurando discutir a partir desse campo teórico: que 
identidades de sujeitos do campo têm sido mobilizadas e expressas 
no interior do estado? Que identidades têm sido excluídas? Como o 
currículo como um campo de produção e de criação de significado 
(SILVA, 2010) produz as identidades sociais do campo?

Para problematizar a proposição curricular, fundada na 
Educação Rural, que por décadas tem forjado os agricultores do 
interior de Estado, inicia-se com uma descrição sucinta dos Estudos 
Culturais, escolhido como campo teórico para este estudo, por 
conceber a educação como um processo sociocultural repleta de 
significados. Num segundo momento, pontua-se alguns eventos 
constituintes do estado de Rondônia que, entende-se, contribuiu para 
problematizar o processo de escolarização a que muitos sujeitos do 
campo tiveram acesso, e que contribuiu para torná-los reféns de 
uma pedagogia que os constituíram/constituem como “atrasados”, 
“ignorantes”, “incultos”, diferentemente do que são.

Argumenta-se num terceiro momento, que ao longo do 
processo de ocupação e desenvolvimento do interior do Estado, o 
currículo, visto aqui como um processo de produção de significados 
sociais procurou enquadrar as identidades dos trabalhadores do 
campo, deixando-as à margem da economia e da política, mas, de 
forma mais visível, da escola, instituição que contribui para dizer 
quem são, de onde vieram e para onde irão. Por último, faz-se 
uma síntese do artigo, reafirmando a relevância de construir uma 
educação voltada para os sujeitos do campo do interior de Rondônia, 
sua cultura e suas identidades. Espera-se que as reflexões aqui 
trazidas colaborem para a construção de uma proposição curricular 
que reconheça as diferentes culturas, sujeitos e identidades sociais.
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ESTUDOS CULTURAIS: AS IDENTIDADES 
E DIFERENÇAS COMO PRODUÇÃO

Em sua eclosão, os Estudos Culturais promove um abalo 
na teoria cultural da Inglaterra do século XX ao colocar em xeque o 
conceito de cultura ligado à erudição, à “alta” tradição literária e 
artística. Nega a concepção e prática de cultura como hierarquizada. 
Contesta a busca da “redenção” pautada pela homogeneização 
e defende que a cultura, diz respeito a significados compartilhados 
(HALL, 2016), a soma de diferentes sistemas de classificação e de 
diferentes formações discursivas aos quais a língua recorre a fim de 
dar significado às coisas, como afirma o autor. 

Para Stuart Hall (2013, p. 145), um dos expoentes desse campo 
teórico, três livros “[...] constituíram a cesura da qual – entre outras 
coisas – emergiram os Estudos Culturais”. São eles: As utilizações 
da cultura (1957) de Richard Hoggart, Cultura e sociedade (1958) de 
Raymond Williams e A formação da classe operária inglesa (1963) 
de Edward Palmer Thompson. Mas segundo Sovik (2002, p. 9), “[...] 
foi Stuart Hall quem assumiu os Estudos culturais como projeto 
institucional na Open University, e continuou, periodicamente, a se 
pronunciar sobre os rumos de algo que se tornou um movimento 
acadêmico-intelectual internacional”.

Os Estudos Culturais vão surgir, portanto, em meio às 
movimentações e inquietações de certos grupos sociais que 
procuraram novas ferramentas conceituais e de saberes, que surgiam 
de suas leituras e interpretações da realidade em que viviam.  Ao dar 
relevância a novos operadores teóricos fundados na ideia de cultura 
como produção esse campo teórico possibilitou pensar a escola como 
uma arena cultural repleta de práticas de significação envolvidas em 
relações de poder, incluindo inclusive o poder para definir quem é 
incluído e quem é excluído, como se infere a partir de Woodward (2012).
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Ao deslocar o interesse para as práticas culturais, os Estudos 
Culturais colocaram “algumas verdades” tidas como definitivas “sob 
rasura”, irrompendo como campo teórico marcado por grandes tensões 
sociais, econômicas e culturais, sendo construído por metodologias e 
posicionamentos teóricos diferentes, em contenção uns com os outros 
(HALL, 2016). Afirma-se ao colocar em “dúvida” as metanarrativas da 
Modernidade, como o iluminismo, o idealismo e o marxismo (LYOTARD, 
1988), asseverando que essas teorias deixavam à margem outras 
possibilidades de explicação e entendimento dos novos problemas 
contemporâneos, principalmente, os advindos do capitalismo liberal, dos 
novos movimentos migratórios, das novas tecnologias da informação.

Ao instigar a violação das demarcações disciplinares, 
promovendo um apelo à interdisciplinaridade, os Estudos Culturais 
constituem um dos pontos de tensão e mudança nas fronteiras 
da vida intelectual e acadêmica (HALL, 2013), o que permite “[...] 
investigar de forma intensiva os significados da experiência humana, 
na medida em que eles se efetivam na linguagem e em outras práticas 
de significação” (ESCOSTEGUY, 2010, p. 197).

Nessa perspectiva, ao conceber a cultura como prática de 
significação e não vê-la como uma questão de ontologia, de ser, mas 
de se tornar (HALL, 2016), os Estudos Culturais contribuíram para 
uma mudança de compreensão das identidades e diferenças, que 
deixam de ser vistas como definidas biologicamente e passam a ser 
entendidas como construções históricas, sociais e culturais. Sendo 
produzidas culturalmente, não podem ser tomadas como irrefutáveis, 
visto terem os sentidos deslizantes, instáveis, pois, como afirma Hall 
(2013), carregam a marca do poder que as produziu.

Assim, ao propor uma discussão sobre como a proposição 
curricular das Escolas do Campo no interior de Rondônia está 
organizada para a produção das identidades e diferenças a partir 
dos Estudos Culturais, entende-se que os sujeitos que ali estudam e 
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trabalham não são os agentes do discurso, mas efeitos de práticas 
discursivas que os constituem e os organizam dentro do contexto 
escolar, de acordo com as posições ocupadas nas relações de poder.    

O PROCESSO DE OCUPAÇÃO DO 
INTERIOR DO ESTADO DE RONDÔNIA: 
FRONTEIRAS MARCADAS

Segundo Cim (2003), a ocupação e colonização da área que 
hoje constitui o estado de Rondônia tem sua gênese no período colo-
nial, em fins do século XVII, quando da presença de algumas missões 
jesuíticas na região. A partir desse período, a região passou por cinco 
ciclos de ocupação: “o ciclo da borracha, do telégrafo, o segundo 
ciclo da borracha, o da cassiterita e por último o Ciclo Agropecuário 
[...]” (ARAGÃO, PFEIFER & BORRERO, 2014, p. 153).  Como conse-
quência deste último ciclo, a partir do incentivo do governo federal 
com campanhas publicitárias veiculadas principalmente em rádios 
para a ocupação da chamada nova fronteira agrícola, “[...] foram 
atraídos para a região perto de um milhão de migrantes, em menos 
de uma década, induzidos principalmente pelo sonho de um pedaço 
de terra, melhor ganho, e a possibilidade de uma vida melhor, digna 
e esperançosa para os familiares” (CIM, 2003, p. 10).

Dessa forma, principalmente no início da década de 1980, 
estimulados pela campanha publicitária dos governos federal e 
estadual, enfrentando dificuldades como transporte deficitário, 
febre amarela, surtos de malária, precárias condições de moradia e 
alimentação, “[...] migrantes procedentes principalmente dos estados 
do sul chegaram a Rondônia com a promessa de terras fartas, baratas 
e férteis para o plantio”. (CIM, 2003, p. 9).
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São sujeitos diaspóricos, como se depreende a partir de Hall 
(2013), vitimados pelo monopólio da terra, do intenso processo de 
mecanização de grandes áreas para o plantio, do qual não podiam 
participar; da substituição das lavouras de subsistência pela criação de 
gado requerendo grandes áreas, forçando-os a buscar a sobrevivência 
em outros estados.

Levados pelo sonho do “Eldorado” de Rondônia, muitas famílias 
deixaram para trás o que possuíam, alguns apenas os familiares 
para conseguir um pedaço de terra, enfrentando toda e qualquer 
dificuldade e o trabalho diuturno e incansável “derrubar matas, 
queimar, abrir estradas, preparar a terra, semear e colher” e, 
transportando o seu produto por quilômetros de estradas, cheias 
de lama, buracos, na maioria das vezes intrafegáveis, levando o 
fruto do seu trabalho até os compradores. (CIM, 2003, p. 9).

Esses novos migrantes, ao chegar às linhas vicinais onde irão 
residir e trabalhar deparam-se com outros sujeitos marcados pela 
desvalorização, pelo fracasso, vitimados pela inferioridade social, cujas 
diferenças estiveram sustentadas pela exclusão (WOODWARD, 2012), 
e criam possibilidades de assunção de novas identidades sociais, 
marcadas pela diferença, construídas coletivamente. 

Esse deslocamento de grande contingente de pessoas para 
Rondônia, intensifica-se segundo Aragão, Pfeifer e Borrero (2014), 
com a construção da Rodovia Transamazônica e da BR-364 e com 
a ação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), quando foram criados e implantados na década de 1970 os 
Projetos Integrados de assentamento e ocupação humana por meio 
do Programa de Integração Nacional (PIN) via Decreto Lei 1.106, de 
16/06/1970 (BRASIL, 1970). Estrategicamente criado para cumprir 
a política de desenvolvimento da Região Amazônica (ARAGÃO; 
PFEIFER; BORRERO, 2014), pretendeu assentar camponeses em lotes 
de 100 hectares. Ao mesmo tempo, como se observou, essa política 
oportunizou investimentos na região por parte de grandes latifundiários. 
Para Souza (2014, p. 52), esse era o interesse do governo federal. 
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Os projetos de colonização privilegiaram especialmente os 
grandes proprietários, enquanto a propaganda enganosa do 
governo arrastava as multidões excluídas das outras regiões 
do País para o que ela denominava de “Eldorado brasileiro”. 
Dessa forma, muitas das famílias que vieram em busca de 
terra, não a conseguindo, tomaram as terras indígenas, se 
transformaram em meeiras, arrendatárias em pequenas e 
grandes propriedades, ou foram para as periferias das cidades.

Infere-se, a partir do que foi analisado, que as identidades sociais 
dos trabalhadores da agricultura de subsistência de Rondônia estão 
atravessadas pela presença daqueles que, não conseguindo tomar 
suas propriedades mediante coação/repressão ou persuasão (SOUZA, 
2014), se apropriam da produção agropecuária, pagando preços 
irrisórios por seus produtos, enquanto esperam (ou os forçam a) vender 
suas terras por preços muito aquém do valor de mercado na região.

Mas, os agricultores distribuídos nos 52 municípios do estado, 
sendo que em 22 desses, mais de 50% da população reside no 
campo (IBGE, 2017) reagem, criando associações e cooperativas, 
participando do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
(STTRs), ou seja, mobilizam-se em busca de políticas que reconheçam 
suas identidades, sua cultura.

Apesar de historicamente, as ações do governo brasileiro estarem 
voltadas no sentido de privilegiar os grandes proprietários, que Souza 
(2014) denominou de semifeudais e que possuem hegemonia em todas 
as esferas governamentais, os dados acima servem para dimensionar 
a importância da agricultura familiar na economia do estado.  Iniciada 
principalmente com a implementação do INCRA pelo Governo Federal 
em 1970, como se vê em Moret (2014, p. 14), em Rondônia:

O total de estabelecimentos rurais ultrapassa 80 mil, 
respondendo por mais de 8 milhões de hectares cultivados e 277 
mil trabalhadores diretamente envolvidos com a atividade, um 
terço deles de mulheres agricultoras. Injusta e desproporcional 
é a relação desta massa de cidadãos e trabalhadores com o 
acesso a políticas públicas.  
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As características agropecuárias da grande maioria dos 
municípios decorrem desse modelo de ocupação para o trabalho, 
novamente o agricultor familiar encontra-se ameaçado. A pecuária em 
grandes pastagens e o agronegócio, especialmente com o avanço 
da soja, do milho e do arroz no interior do estado já é uma realidade 
com a qual os agricultores terão que aprender a conviver, visto que a 
posse da terra não veio acompanhada de políticas que possibilitem a 
redução das desigualdades. 

Outro problema, com o qual esses agricultores deparam ao 
ocuparem lotes em sua grande maioria de 21 e 42 alqueires de terra 
é a qualidade do solo para o plantio. Cim (2003, p. 9) aponta que “[...] 
apenas 17% do solo do estado é apropriado para o plantio, o restante 
da terra é infértil, não é apropriada para germinar. Daí uma grande 
porcentagem de migrantes em situação próxima à miséria”. Assim, 
milhares de agricultores vivem ainda hoje em solos improdutivos, 
resistindo, porque para muitos é a realização do sonho da posse da 
terra para o trabalho. Esse processo em que a norma urbana produziu 
o agricultor como o outro, o diferente, vem ao encontro dos discursos 
e práticas dos responsáveis pelas políticas públicas, e não tem sido 
um incômodo na condução dos rumos políticos do estado até hoje. 

Esse breve mergulho na história da ocupação recente do Es-
tado, serve como base para contextualizar algumas considerações 
sobre a educação à qual este agricultor familiar tem muitas vezes per-
missão para acessar, buscando compreender que identidades e di-
ferenças têm sido expressas, mobilizadas e quais têm sido negadas. 
Busca ainda problematizar, como os sujeitos da Educação do Campo 
em Rondônia a partir de uma proposição curricular supletiva, assis-
tencialista negociam suas identidades e diferenças e como o currículo 
para o campo como um artefato cultural produtivo e fabricador de 
significados tem contribuído para tornar os agricultores o que são.
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A EDUCAÇÃO DOS AGRICULTORES NO 
INTERIOR DE RONDÔNIA: PRODUZINDO 
IDENTIDADES HEGEMÔNICAS     

Historicamente, a Educação do Campo foi marginalizada nas 
políticas públicas. As pessoas que moram no campo e outras camadas 
oprimidas da população são invisibilizadas enquanto sujeitos de 
conhecimentos, saberes e de cultura. Tornam-se reféns de um currículo 
que naturaliza suas identidades, posicionando-os num processo 
de inferiorização, em relação aos significados produzidos pelos que 
ocupam posições privilegiadas nas relações de poder estabelecidas.   
Há um discurso, tanto da academia quanto do poder público oficial, 
de que essa é uma dívida que precisa ser resgatada. Os coletivos 
do campo sabem que essa parlenga pouco tem contribuído para a 
mudança do quadro desolador ao qual estão expostos até os dias atuais, 
principalmente em Rondônia, estado de características eminentemente 
agropecuárias, onde quem não vive da agricultura familiar, em sua 
grande maioria, desenvolve atividades relacionadas a ela.

Esse desdém na oferta de políticas educacionais para este 
público pode ser verificado nos números do Censo da Educação 
Básica (INEP, 2019), onde se constata que maioria das matrículas 
(84,3%) do ensino fundamental foi efetuada em escolas urbanas. E que 
das 261.087 matrículas no ensino fundamental apenas 40.998 foram 
feitas nas chamadas escolas rurais como se vê no documento. Como 
esse fenômeno já vem ocorrendo há anos, isso impacta negativamente 
o desempenho escolar dos filhos de agricultores, como por exemplo, 
em relação à distorção idade-série. Enquanto essa distorção, nos Anos 
Finais do Ensino Fundamental nas escolas urbanas da rede estadual 
em 2019 era de 23,7%, nas escolas rurais foi de 41,5% (INEP, 2019).  
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Isso ocorre pois, ter escola ou uma educação com um mínimo 
de qualidade depende do “berço” onde se nasce, pois, a referência 
tem sido muitas vezes a de homens residentes urbanos detentores 
de bens materiais, com escolas cujos currículos os constituem como 
parâmetros para o restante da sociedade. Desse modo, ao invés de 
construir escolas no/do campo, fecham-se as que ainda restam e 
investe-se no transporte escolar para as escolas polos ou urbanas, 
de qualquer forma distante das residências das crianças. Isso vem ao 
encontro das ideias de Silva (2012), para quem o discurso do currículo 
autoriza ou desautoriza, legitima ou deslegitima, num processo de 
produção de sujeitos particulares.

Há como se observa para região central do estado, políticas 
públicas de educação que desconsideram o previsto na Resolução 02 
de 2008 (CNE/CEB, 2008), de que a organização e o funcionamento 
das escolas do campo têm que respeitar as diferenças entre as 
populações atendidas quanto à sua atividade econômica, seu estilo 
de vida, sua cultura e suas tradições (BRASIL, 2008). Não raras 
vezes, tem se optado por um modelo pensado para o público urbano, 
não levando em consideração as características socioeconômicas 
e culturais fundadas na agricultura familiar, constituidora da grande 
maioria dos camponeses. Nessa perspectiva curricular, o sujeito 
do campo é desqualificado socialmente, imperceptível, pois as 
experiências sociais que o forja é estranha à escola, sofrendo os 
efeitos da forma como é representado, entendendo representação 
como a produção de sentido pela linguagem (HALL, 2016).

Ao acentuar as características socioeconômicas do interior do 
estado, fundadas na agricultura familiar é significativo pontuar que o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2012) destaca Rondônia 
como o estado líder da agricultura familiar no norte do país, com mais 
de 75 mil estabelecimentos, respondendo por 74% do valor bruto da 
produção agropecuária do estado e empregando 233.355 pessoas, o 
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equivalente a 84% da mão de obra que trabalha no campo, em uma 
movimentação de quase 200 milhões de reais por ano. A partir destes 
números, observa-se que a agricultura familiar tem sido fundamental 
na produção das identidades dos sujeitos do campo do estado, 
forjados ao produzirem sua subsistência, requerendo no processo 
de escolarização de crianças e jovens uma proposição curricular que 
lhes permita desestabilizar, implodir as identidades hegemônicas 
constituídas pelos regimes atuais de representação (SILVA, 2012).

Mesmo com os expressivos avanços da agricultura familiar nos 
últimos anos em Rondônia, o que se vê é que a educação para os 
agricultores não pode ser caracterizada como Educação do Campo, 
produtora de identidades camponesas, pois não reconhece o povo 
do campo, o agricultor, como sujeito de sua própria educação, de 
sua própria pedagogia. Como afirma Caldart (2004, p. 151), trata-se 
de “[...] um tipo de educação domesticadora e atrelada a modelos 
econômicos perversos”. A concepção de Educação do Campo 
pensada a partir da 1ª Conferência Nacional por uma Educação 
Básica do Campo (1998), que permitiu a consolidação das Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo via 
Resolução nº 1 ( CNE/CEB, 2002), rompe com essa ideia de uma 
educação pensada para o campo, típica da educação rural, e 
trabalha na perspectiva de uma educação que seja no e do campo 
“No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o 
povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com 
a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades 
humanas e sociais” (CALDART, 2004, p. 149, grifos da autora).

Não há uma política que preveja uma mudança, cumprindo os 
ditames legais de uma Educação Rural para a Educação do Campo 
no Estado, como previsto nas Diretrizes Operacionais (CNE/CEB, 
2002), que prevê uma Educação do Campo com padrões mínimos 
de qualidade, cuja identidade é definida pela vinculação às questões 



46

SUMÁRIO

inerentes à realidade dos sujeitos do campo. As prefeituras ainda 
fecharam as escolinhas multisseriadas e adotaram o processo de 
nucleação, conforme previsto na Resolução 02 de 2008 (CNE/CEB), 
quando em seu artigo 3º inciso 1º permitiu que os anos iniciais do 
Ensino Fundamental podem ser oferecidos em escolas nucleadas, 
com deslocamento intracampo dos alunos.  

Ao deslocar os alunos, crianças e jovens, de suas famílias/
comunidades via transporte escolar para a escolarização em núcleos 
distantes ou nas cidades, a cultura dos agricultores é secundarizada. 
Os estudantes tornam-se reféns de uma proposição curricular, a qual 
tem dentre as suas finalidades o pleno desenvolvimento do educando, 
mas a linguagem que pronuncia, como se infere a partir de Skliar (2014, 
p.175), “[...] não passa de um conjunto reduzido de palavras que 
marcam a missão educativa ao redor de termos como ‘universalizar’, 
‘incluir’, ‘fazer equitativo’, ‘produzir igualdade’, ‘avaliar a qualidade’, 
etc.”. Segundo o autor, isso parece grandiloquente, mas não passa de 
uma maquiagem para um rosto abatido 

Por conseguinte, através das relações sociais de poder que se 
dão nesse movimento, os sujeitos urbanos fazem valer significados 
particulares, próprios do seu grupo social, o que pressupõe um 
gradiente, um diferencial de poder entre eles (SILVA, 2010). São as 
relações de poder, que fazem com que os diferentes sejam avaliados 
negativamente, tendo o “não-diferente” como referência. Nesse 
processo relacional, desconsidera-se na proposição curricular 
para o campo, a forma como esses agricultores vão constituindo 
suas identidades mediante suas práticas, sendo interpelados por 
determinadas posições de sujeito, negando a produção de sentidos 
constituídos pelo trabalho campesino. As diferenças constitutivas 
desses agricultores como se pode ver a partir das ideias de Silva 
(2010), não podem ser vista nunca apenas como diferenças, mas 
fundamentalmente hierarquia, valorização e categorização. 
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Esse processo de produção das identidades como naturaliza-
das, essencializadas, do campo, mas que é sistematicamente pos-
ta em xeque pela diferença, procura manter o filho do agricultor no 
anonimato, silenciando-o. Ou, só poderia chegar a tomar a palavra 
como diz Skliar (2014, p. 38) para “[...] justificar sua presença e para 
desculpar sua existência”. Dessa forma, ao adentrar num espaço em 
que não se vê representado no currículo escolar, o jovem do campo 
tem suas identidades rejeitadas, pois são fabricadas através da mar-
cação da diferença em que fronteiras são estabelecidas como afirma 
Moreira (2011): de um “nós”, os que “ficam dentro”, fechando a porta 
para “eles”, os agricultores, os que “ficam de fora”.

A partir do que foi discutido, assevera-se que a Educação do 
Campo em Rondônia não está dissociada do processo de colonização 
sob o qual o estado foi se constituindo. Apesar da importância do 
agricultor familiar, esse tem sido inferiorizado pela ausência de políticas 
públicas, principalmente educacionais, que lhe permita viver com 
dignidade face à sua diferença. Ignora-se que vivemos em “[...] um 
momento em que ocorrem vários deslocamentos, constituindo-se uma 
pluralidade de distintos centros, dos quais podem emergir inúmeras 
identidades” (MOREIRA, 2011, p. 126). Reincidem, a cada ano, políticas 
supletivas, compensatórias, que não raras vezes têm estigmatizado o 
agricultor, o seu trabalho e modo de vida, fazendo com que os jovens 
tencionem logo cedo migrar sem qualificação para as cidades, assim 
contribuindo para o enchimento das periferias, aumentando a pobreza 
coletiva, sendo ainda responsabilizados pelos seus próprios fracassos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho ao problematizar a Educação do Campo em Ron-
dônia procurou colocar em xeque o modelo de organização curricular 
hegemônico, cuja referência é ver o outro, o sujeito do campo, como 
alguém a incluir, como identidades “incomuns” a serem sujeitadas.
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A partir da análise documental, objetivando tecer uma análise 
sobre os contornos que a Educação do Campo assumiu na produção 
dos sujeitos do campo em Rondônia, o trabalho mostrou que através 
do currículo como um artefato que produz identidades sociais, sujeitos 
vão sendo produzidos a partir da ideia de que há um padrão, uma 
norma, fundada no sujeito urbano e seu processo educativo, que como 
um parâmetro a partir do qual tudo se organiza, define que identidades 
e diferenças devem ser produzidas.

Discutiu-se que o processo ocupacional do interior do estado 
de Rondônia e a situação educacional vivida pelos agricultores 
familiares não tem nada de natural, mas ao longo dos anos esteve 
fundada num processo em que seus saberes, suas práticas sociais, 
suas vozes como grupos sociais minoritários e/ou marginalizados 
que não participam de sua própria educação, tem anulado suas 
possibilidades de enfrentamento.

Mostrou-se que o conhecimento no/do campo não pode 
continuar sendo visto como uma coisa que possui uma existência em 
si mesmo. Sua construção, que se dá mediante a linguagem, num 
campo de disputa pela significação, em meio a relações de poder, 
deve operar no sentido de que os efeitos produzidos não fixem as 
identidades, nem embacem ou apaguem as diferenças.

Urge, portanto, defender que a Educação do Campo, seja um 
espaço de mobilização e expressão de identidades múltiplas, plurais, 
instáveis, híbridas, que ao serem construídas/reconstruídas pelos 
sujeitos, pais, alunos e professores, interpelando-os hodiernamente 
por meio de pluralidades discursivas. Que se afirme como um 
processo ininterrupto de desestabilização dos marcadores identitários 
dominantes, num processo de articulação com a diferença, urdindo 
novas posições de sujeito. Que rompa com a ideia de uma identidade 
essencializada do sujeito do campo e com a ideia de diferença 
como marcada pela negatividade, que tem como efeito a exclusão, 
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a marginalização dos que ainda são vistos como “mal-agradecidos” 
pelos benefícios que recebem do poder público.

As discussões feitas mostram que, na Educação do Campo 
o currículo e o conhecimento estão sob a guarda dos que, em seus 
gabinetes nas cidades se estabeleceram como hegemônicos, visto 
que, nessa queda de braço desigual, os agricultores estão à mercê 
de novas perspectivas identitárias, estabelecidas por aqueles que 
venceram a luta em torno da significação. Desse modo, os sujeitos 
do campo negociam suas identidades numa complexa trama, na 
qual os sentidos relacionados às suas experiências se modificam 
constantemente, em função das novas interpelações culturais, oriundas 
das práticas de significação que distorcem a realidade em que vivem, 
secundarizando os aspectos culturais próprios que os constituem.

Não obstante, faz-se necessário considerar que na produção 
das identidades e diferenças há uma imprevisibilidade, um processo 
de negociação, em que diferentes arranjos podem ocorrer, mesmo 
quando a escola opera no sentido da negação das identidades e di-
ferenças, multiplamente constituídas a partir das práticas sociais dos 
sujeitos Torna-se importante, ver a escola como uma comunidade he-
terogênea, aberta, plural, multifacetada, composta por sujeitos que se 
inter-relacionam, demarcando fronteiras, fissurando o processo de nor-
malização e produzindo identidades e diferenças contingente, plurais.
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RESUMO:
Este texto analisa a expansão do sistema de Educação Superior nas últimas 
décadas no Brasil e de que forma essa abertura trouxe a possibilidade de 
acesso e permanência nos cursos de graduação, traduzindo-se em fator 
de exclusão ou justiça social. Também faz um recorte sobre o acesso de 
egressos da Educação de Jovens e Adultos aos cursos de graduação. A 
escolha da temática parte da necessidade de discutir a permanência de 
estudantes das camadas populares no Ensino Superior e de que formas o 
Estado e as Instituições vêm trabalhando, a partir de suas políticas, para 
alcançar este objetivo. A discussão ao longo do texto indica que o processo 
de expansão da Educação Superior não garante, para além do acesso, a 
permanência adequada desses sujeitos, o que pode acarretar em um novo 
processo de exclusão gerado pelas desigualdades sociais e educacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Acesso e permanência no Ensino Superior; Jovens; 
Justiça Social.
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INTRODUÇÃO

A valorização dos conhecimentos social e historicamente 
construídos e difundidos na e pela Universidade vem ressignificando 
as formas de trabalho e vida dos jovens brasileiros. Nas últimas 
décadas do século XX, bem como nesses primeiros anos do 
século XXI, presenciamos uma significativa expansão do acesso 
ao Ensino Superior no Brasil (SANTOS, 2005; ZAGO, 2006). Apesar 
das fragilidades do processo, é inegável a importância social desta 
recente expansão, aspecto positivo considerando o maior número 
de pessoas que passaram a ter acesso a esse nível de ensino. Para 
Corrochano (2013, p. 24), “não é possível negar o fato da universidade 
contemplar uma maior parcela da população brasileira e uma maior 
heterogeneidade social no contexto contemporâneo”.

Conforme esclarece Pinto (2004), até pouco tempo, o Brasil ain-
da possuía uma política de expansão do Ensino Superior estruturada 
apenas em instituições privadas, o que restringia o acesso de afrodes-
cendentes e pessoas com baixa renda nestes espaços. Considerando 
que o número de instituições privadas ainda é muito maior do que as 
públicas (CORBUCCI, 2014), o perfil do ingressante passa a se mo-
dificar em 2005 com a criação do Programa Universidade para Todos 
(ProUni), reconfigurando o cenário do acesso ao Ensino Superior para 
os jovens e adultos pertencentes a famílias de baixa renda no Brasil.

Historicamente, a maior parte daqueles que ingressam na 
universidade são jovens. Diferentemente do movimento presenciado 
até os anos 1970, onde a maioria deles era oriunda da classe média e 
das elites, o que se observa é que cada vez mais a parcela da população 
proveniente de estratos de baixa renda vem ocupando espaço no 
Ensino Superior brasileiro (CORROCHANO, 2013). Essa mudança 
deve ser analisada a partir das diferenças nos tempos históricos em 
seus diferentes contextos políticos, sociais e econômicos.
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Embora esteja evidente a pertinência do termo juventudes para 
tratar da pluralidade de grupos a que pertencem os jovens do Brasil 
e do mundo, o uso deste termo se dá com o objetivo de demarcar 
os indivíduos reconhecidos socialmente como jovens. Neste texto, 
partimos da definição de ABAD (2003), para quem a juventude é uma 
“categoria social interclassista e comum a ambos os sexos, definida 
por uma condição específica que demarca interesses e necessidades 
próprias, desvinculadas da ideia de transição, e suas instituições 
responsáveis”. Sabemos que pelo Estatuto da Juventude (BRASIL, 
2013) são considerados jovens homens e mulheres de 15 (quinze) a 
29 (vinte e nove) anos. Entretanto, para fins de análise, o grupo aqui 
observado é o de 18 a 24 anos, recorte etário considerado ideal para a 
permanência no Ensino Superior.

Pesquisar os fenômenos relativos aos jovens universitários no 
Brasil é buscar compreender as dinâmicas da própria sociedade. Nas 
palavras de Corrochano (2013, p. 25), “um renovado olhar para as 
jovens gerações universitárias pode contribuir para a compreensão de 
mudanças recentes na sociedade brasileira, e para a reflexão sobre o 
lugar da universidade neste processo”. Nesse texto, nos debruçamos 
não somente sobre a temática da expansão da educação superior, 
mas também sobre os sujeitos que dela fazem parte.

Dessa forma, este texto pretende lançar um olhar sobre a 
expansão da Educação Superior no Brasil, suas possibilidades e 
limites, bem como sobre as juventudes que estão chegando a essas 
instituições públicas e privadas nos últimos anos. Objetiva, da mesma 
forma, discutir as oportunidades de permanência desses jovens 
nessas instituições para além do acesso, e de que forma isso pode 
se configurar em um novo processo de exclusão ocasionado pela 
execução de políticas públicas sem continuidade. Em uma análise 
adicional, traz dados sobre o ingresso no Ensino Superior de egressos 
da Educação de Jovens e Adultos, indivíduos pertencentes, em sua 
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maioria, às camadas trabalhadoras mais empobrecidas da população, 
que também são sujeitos da democratização do acesso, ao mesmo 
tempo em que encontram dilemas referentes a sua permanência e 
aprendizagem nesses espaços.

A metodologia escolhida para esta discussão é a pesquisa 
bibliográfica a partir de livros de referência e publicações científicas 
em diálogo com Spósito (2018), Abramo (2014), Bourdieu (1983, 
2007), Dubet (2014), Freire (2013), entre outros. Também utilizamos 
a pesquisa documental, através da consulta a fontes secundárias 
produzidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 
Teixeira (INEP), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). A 
seguir, traçaremos um panorama do acesso e permanência dos 
jovens de baixa renda ao ensino superior no Brasil.

ACESSO E PERMANÊNCIA NO 
ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

O número de jovens que passaram a buscar as universidades 
nas últimas décadas, principalmente os pertencentes aos estratos de 
baixa renda, vem crescendo devido a uma série de fatores. Dentre eles, 
estão o aumento da taxa de conclusão na Educação Básica a partir da 
década de 1990, programas como o Fundo de Financiamento Estu-
dantil (FIES), a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Programa Uni-
versidade para Todos (PROUNI), bem como a efetiva expansão da rede 
de Instituições Públicas de Ensino Superior e suas políticas afirmativas 
e de permanência. A partir destas políticas públicas, percebemos um 
aumento considerável de matrículas em Instituições de Ensino Superior 
(IES). Isto fica evidente ao analisar os dados do Censo da Educação 
Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 
(INEP). O documento aponta que no ano 2000 o número de matricu-
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lados nas Instituições de Ensino Superior do país era de 2.694.245, 
aumentando para 8.604.526 matriculados em 2019 (INEP, 2020).

A diversidade encontrada nas universidades públicas e privadas 
do país reflete essas diferentes políticas públicas destinadas ao ingresso 
daqueles que antes não acessavam a universidade em número signifi-
cativo, e, quando a acessavam, enfrentavam desafios para nela se man-
ter por questões econômicas ou disparidades em seu capital cultural 
(BOURDIEU, 2007). Também podem revelar o início de uma inversão nos 
processos de exclusão de jovens que estavam apartados de seus direi-
tos sociais. Segundo Corrochano (2013, p. 24), o processo de expan-
são do Ensino Superior na última década “incorporou jovens e também 
adultos, homens e mulheres, oriundos de classes sociais, raça/etnia e 
regiões de moradia tradicionalmente excluídos desse nível de ensino”. 

A ampliação das vagas e a possibilidade de cursar uma graduação 
no Ensino Superior começou a traçar um novo perfil de estudantes. Se 
antes havia a prevalência de pessoas oriundas de famílias que já haviam 
frequentado a universidade e que possuíam uma renda per capita mais 
elevada (CORROCHANO, 2013), agora jovens e adultos das camadas 
populares, em muitos casos trabalhadores, começaram a ingressar 
em um número mais significativo a partir dos programas de cotas e de 
financiamento e, em parte, a permanecer por mais tempo nela através 
dos programas de auxílio financeiro para estudantes de baixa renda.

Silva (2015, p. 128) aponta que “o aumento do número de 
instituições de ensino superior, em uma década, é proporcional 
ao número de cursos e matrículas. Entre 2003 e 2013 houve um 
crescimento de aproximadamente 50% nos cursos e matrículas, 
indicando um processo de democratização do acesso”. Esse processo, 
interessante do ponto de vista da justiça social, traz alguns entraves 
em seu caminho, quando observamos mais de perto os poucos 
dados referentes à retenção, evasão e conclusão nas antigas e novas 
Instituições de Ensino Superior, especialmente as públicas.
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Pesquisas do INEP mostram que a taxa de conclusão neste nível 
de ensino ainda é inadequado se levarmos em consideração o volume 
de vagas oferecidas (INEP, 2020). Também mostram que o alargamento 
do acesso necessita caminhar no sentido de garantir a conclusão 
qualificada dos estudantes no ensino público. Segundo dados do Censo 
da Educação Superior, a taxa de desistência acumulada nos cursos de 
graduação foi de 59% em 2019 (INEP, 2020). Além das questões de 
acesso, é importante atentar para os processos internos às instituições 
que incentivam ou não a permanência desses estudantes.

No Brasil, poucos são os estudos que se debruçam sobre as 
causas dos altos índices de retenção e evasão nas Instituições Públicas 
dedicadas ao Ensino Superior. É possível destacar que medidas de 
auxílio financeiro a estudantes com vulnerabilidade socioeconômica, 
iniciativas de acolhimento ao aluno ingressante, programas de tutoria 
social e as iniciativas da assistência estudantil vêm possibilitando a 
permanência desses estudantes por mais tempo neste nível de ensino. 
Ainda assim, parcela desses movimentos de retenção e evasão se 
devem a dinâmicas internas referentes aos processos de ensino e 
de aprendizagem constituídas por cada instituição de ensino, que 
podem adotar medidas mais ou menos efetivas através da reflexão 
e do delineamento de propostas de enfrentamento a essas questões. 

Algumas políticas públicas voltadas para a qualificação dos 
processos de ensino e de aprendizagem no Ensino Superior foram 
construídas nos últimos anos. Uma delas é o Plano Nacional de 
Educação (abrange o interstício de 2014 e 2024 e projeta metas para 
os mais diferentes níveis e etapas da educação no Brasil), que a 
partir de sua Meta 12 prevê a expansão do Ensino Superior e propõe, 
para alcançá-la com qualidade, algumas estratégias que tangem aos 
processos internos que afetam as taxas de evasão. Essa Meta prevê 
“elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 
líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade 
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da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, 
no segmento público” (Brasil, 2014, p. 41). Dentre suas estratégias, 
prioriza a interiorização do acesso à educação (12.1), a ampliação 
das políticas de inclusão e assistência estudantil (12.5), dos recursos 
para concessão de financiamento estudantil (12.20) e da participação 
de grupos historicamente desfavorecidos nos cursos de graduação 
(12.9). Essas políticas, firmadas na perspectiva do alargamento da faixa 
populacional que acessa o Ensino Superior no Brasil, buscam afetar as 
juventudes, trabalhadoras ou não, que ingressam nas universidades, 
mas que nem sempre conseguem permanecer nela.

A seguir, explicamos sucintamente como o processo de expansão 
da Educação Superior no Brasil vem se delineando na última década, 
trazendo dados para focar a discussão no que se refere aos jovens na 
faixa dos 18 aos 24 anos, considerada pelo Ministério da Educação 
brasileiro como a ideal para o ingresso neste nível de ensino.

A QUESTÃO DA EXPANSÃO 
DO ENSINO SUPERIOR

A expansão do Ensino Superior no Brasil, fenômeno vivenciado 
intensamente nas últimas duas décadas, principalmente em decorrência 
da Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) 
no ano de 2007, bem como das políticas de incentivo ao ingresso ao 
Ensino Privado e do alargamento da oferta do Ensino a Distância, não 
veio acompanhada de um estudo aprofundado sobre as causas da 
retenção e evasão dos estudantes das graduações. Em sua proposta, 
além de prever aumento na dotação orçamentária e melhoria dos 
espaços físicos das Universidades, o Reuni também se ocupa de 
propor “reestruturações acadêmicas e curriculares que proporcionem 
maior mobilidade estudantil, trajetórias de formação flexíveis, redução 
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das taxas de evasão, utilização adequada dos recursos humanos e 
materiais colocados à disposição das universidades federais” (BRASIL, 
2007). As metas e estratégias para amenizar a retenção e a evasão 
ficam na dependência de iniciativas institucionais locais.

Entretanto, as medidas citadas não trouxeram garantias de que 
os estudantes ingressantes, seja por políticas de cotas, seja através de 
ampla concorrência, pudessem usufruir de forma plena das dinâmicas 
sociais e dos processos de ensino e de aprendizagem constituídos 
nessas instituições, garantindo-lhes permanência e aprendizagem 
qualitativas, nem que sua inclusão será efetiva. 

o sistema educativo funciona de modo que a contradição entre o 
princípio da igualdade de oportunidades e da mobilidade social 
através da escola, por um lado, e a constituição, a consolidação 
e até o aprofundamento das desigualdades sociais, por 
outro, não seja socialmente visível, dessa forma contribuindo 
para perpetuar e legitimar uma ordem social estruturalmente 
incoerente, ‘obrigada’ a desmentir na prática as premissas 
igualitárias em que se diz fundada (SANTOS, 1989, p. 16).

Segundo dados do INEP (2020), 21,4% dos jovens brasileiros de 
18 a 24 anos frequentavam o ensino superior em 2019, 0,3% a menos 
que em 2018 (21,7%). Entretanto, das pessoas dessa mesma faixa etária, 
40,2% concluíram o Ensino Médio mas não frequentavam o Ensino Supe-
rior e 20,7% não concluíram e não frequentavam o Ensino Médio. Estes 
dados chamam a atenção para uma grande parcela que concluiu esta 
etapa mas não ingressou no Ensino Superior na idade considerada ade-
quada, bem como para as desigualdades do acesso e da permanência.

Essa pesquisa também aponta que o número total de matrículas 
nas Instituições de Ensino Superior do país foi de 8.604.824. Acredita-
mos que a política de expansão do Ensino Superior é um dos fatores 
que proporcionou a esses sujeitos o prolongamento dos seus estudos. 
No entanto, o índice de entrada no Ensino Superior permanece baixo, e 
se torna díspar quando comparamos os números das redes pública e 
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privada, considerando o investimento financeiro que é necessário dispo-
nibilizar para realizar um curso em uma instituição de ensino particular.

Para Corbucci (2014), o baixo número de ingressantes no 
Ensino Superior também se deve às diversas fragilidades encontradas 
na Educação Básica. Essas fragilidades se expressam tanto nos 
baixos índices de conclusão do Ensino Fundamental, altas taxas de 
evasão e distorção idade-série, bem como às lacunas em relação ao 
conhecimento devido a processos de ensino e de aprendizagem que, 
em alguns casos, são pouco qualitativos.

Outros dois fatores importantes que influenciam as estatísticas 
acerca do ingresso de jovens no Ensino Superior são a renda e sexo. 
A necessidade dos jovens de baixa renda ingressarem no mercado 
de trabalho para ajudar nos custos familiares é fator dificultador do 
acesso e da permanência nestes cursos. Enquanto para os homens, 
o motivo mais apontado para não estar estudando é a necessidade 
do trabalho, para as mulheres são a gravidez e o cuidado com os 
afazeres domésticos, refletindo os valores patriarcais ainda fortemente 
presentes em nossa sociedade (INEP, 2020).

As desigualdades entre jovens no acesso ao Ensino Superior 
se aprofundam quando observamos pelo ponto de vista da cor/etnia. 
Na análise da população entre 18 e 24 anos, 29,7% eram pessoas 
brancas matriculadas no Ensino Superior, enquanto 16,1% eram 
pessoas pretas ou pardas matriculadas no mesmo nível de ensino 
(INEP, 2020). Se unirmos a esse parâmetro a questão da renda, 
teremos um hiato ainda maior. Entretanto, os índices de acesso de 
pretos e pardos aumentam significativamente conforme aumenta a 
renda per capita dessa população.

Nesse sentido, entendemos que ainda temos um caminho 
longo visando a que cada vez mais jovens possam efetivar suas 
expectativas de ingressar e concluir uma graduação. Colocadas estas 
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questões, apresentamos um breve panorama referente ao ingresso 
de egressos da Educação de Jovens e Adultos nas Instituições 
de Ensino Superior brasileiras, levando em consideração que esta 
população, que possui significativa parcela de trabalhadores, 
subentende importantes questões de renda.

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E 
AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

A Educação de Jovens e Adultos é a modalidade de ensino 
prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 
9394/96, “destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade 
de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e 
constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da 
vida” (LDB, 1996, on-line). Prevê proposta pedagógica, metodologia, 
avaliação e carga horária própria, e valoriza conhecimentos e 
habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais, 
reconhecidos mediante certificação (BRASIL, 1996). 

Ao concluir o Ensino Médio da EJA, o estudante está apto a se 
submeter aos processos seletivos determinados pelas Instituições de 
Ensino Superior públicas ou privadas a fim de ingressar em um curso 
de graduação. Sem a intenção de julgar se os processos de seleção do 
Ensino Superior são coerentes com os percursos vividos nas escolas 
de Educação Básica de nosso país, frequentadas por egressos da EJA 
ou não, apresentamos alguns números referentes a essa modalidade 
no que se refere ao ingresso de seus concluintes no Ensino Superior. 

No Brasil, são poucas as pesquisas que trazem dados sobre 
jovens e adultos que, em sua maioria, além de já frequentarem uma 
rotina diária de trabalho, ainda se filiam a um terceiro turno em busca 



63

SUMÁRIO

do que acreditam que lhes garantirá melhores condições de vida. Para 
Silva (2015, p. 132), a fim de não fracassar, “o estudante se vê desafiado 
a superar as barreiras que se lhe apresentam, fazendo-se necessário 
desenvolver um habitus1, diferente do que estava acostumado nos 
demais espaços sociais, nos quais transitava e desempenhava 
papéis”. Esses estudantes se percebem em um ambiente diferente, 
onde necessitam compreender os processos que se estabelecem e 
se efetivam no mundo acadêmico, o que muitas vezes se traduz em 
obstáculos a serem vencidos.

Além dos desafios encontrados por acadêmicos que se 
dedicam exclusivamente aos estudos, os egressos da EJA, por serem 
em sua maioria trabalhadores, ainda podem encontrar obstáculos 
referentes a sua jornada de trabalho, a seu despreparo para o 
mundo digital, ao estigma, às dificuldades na leitura e na escrita 
decorrentes de um processo frágil, dentre outras questões (SILVA, 
2015; QUERUBIM, 2013). Este último item não se refere diretamente 
ao fato desses estudantes terem cursado a EJA, considerando que 
parte dos discentes que cursam todas as etapas do ensino regular 
também possui lacunas em sua alfabetização.

Os cursos do Ensino Superior, buscado por aqueles que almejam 
qualificação profissional, também são contextos de aumento de capital 
cultural e social (BOURDIEU, 2007). Embora seja possível afirmar que, 
já há algum tempo, a formação em cursos superiores não garante lugar 
qualificado no mercado de trabalho (ABRAMO, 2014; DUBET, 2014; 
CORROCHANO, 2013), estes estudantes expressam em suas falas a 
vontade de melhorar de vida e garantir condições mais dignas para si, 
para seus familiares e para sua comunidade (CORROCHANO, 2013).

1 Conceito de origem aristotélica retrabalhado por Pierre Bourdieu nos anos 1960. Para o 
sociólogo francês, habitus é uma noção mediadora que busca captar a interiorização da 
exterioridade e a exteriorização da interioridade (WACQUANT, 2007).
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Dados de 2014 mostram que 51,5% dos estudantes das 
Instituições de Ensino Superior do Brasil tinham rendimento familiar 
mensal bruto de até três salários mínimos. Sabe-se que a renda 
média mensal per capita dos homens e mulheres que frequentam a 
EJA é de até 1 salário mínimo (ANDRIOLA, 2014), o que encaminha 
para a percepção de que pode haver, dentre os ‘contemplados’ da 
mais recente expansão do Ensino Superior, significativo número de 
concluintes advindos da EJA.

As Instituições de Ensino Superior, enquanto espaços que 
pretendem extrapolar a difusão dos conhecimentos histórica e 
socialmente construídos, também são lugares de direito de jovens 
e adultos que, mais do que possuir um trabalho, desejam continuar 
frequentando espaços de educação formal buscando ser sujeitos de 
reconhecimento, participação e justiça social. O caminho acadêmico 
que egressos da EJA percorrem em cursos de graduação é tema de 
poucos estudos, seguindo o mesmo caminho de ocultamento dos 
sujeitos que não tiveram acesso à escolaridade na idade que os planos 
governamentais para a educação consideram adequados.

É notável a carência de iniciativas que contemplem a EJA como 
modalidade legítima de educação, tornando-a espaço de práticas 
qualitativas para aqueles que, de alguma forma, já foram excluídos 
dos processos formais de aprendizagem no Brasil. As políticas 
públicas voltadas ao estudante jovem e adulto, destinatários dessa 
modalidade, tais como o Plano Nacional de Educação, não preveem a 
inclusão dessas pessoas no Sistema de Educação Superior, deixando 
notar que, para essas políticas, oportunizar a finalização da Educação 
Básica por estes estudantes é suficiente.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR E EXCLUSÃO SOCIAL

A educação é direito social subjetivo de todos os cidadãos 
brasileiros, independente da idade, assim como o é a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, e está prevista na Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 
1996 ratifica esse direito, deixando claro, em seu Art. 2º, a finalidade 
da educação relacionado ao pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Assim como a escola, as Instituições de Ensino Superior 
configuram espaços não apenas de formação profissional, mas também 
de construção política e social, dos quais os jovens, trabalhadores ou 
não, podem e, caso assim o queiram, devem fazer parte. Privar parcela 
da sociedade dos bens culturais que a educação pode proporcionar é, 
segundo Putnam (apud DUBET, 2014), uma forma de perverter o capital 
social, reduzindo a confiança dos indivíduos entre seus semelhantes e 
aumentando a desconfiança entre as comunidades.

Uma vez que um sujeito não pode acessar a educação, em 
qualquer nível, um direito fundamental está sendo negado, seja porque 
gostaria mas não pode ingressar em um curso superior; seja porque 
ao acessar não pôde, por condições objetivas, manter-se nele; porque 
sua formação anterior na Educação Básica não lhe garantiu os pré-
requisitos necessários para participar dos processos de ensino e de 
aprendizagem desenvolvidos na Educação Superior de forma plena ou, 
como ainda acontece, porque nem tomou conhecimento ou pensou 
ser possível seu ingresso nesse nível de ensino. Assim, o processo 
histórico de exclusão e injustiça social se reafirma. 

Compreendemos como processo de exclusão 
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(...) uma impossibilidade de poder partilhar, o que leva à vivência 
da privação, da recusa, do abandono e da expulsão, inclusive, 
com violência, de um conjunto significativo da população - por 
isso, uma exclusão social e não pessoal. Não se trata de um 
processo individual, embora atinja pessoas, mas de uma lógica 
que está presente nas várias formas de relações econômicas, 
sociais, culturais e políticas da sociedade brasileira. Esta 
situação de privação coletiva é que se está entendendo 
por exclusão social. Ela inclui pobreza, discriminação, 
subalternidade, não equidade, não acessibilidade, não 
representação pública. É, portanto, um processo múltiplo que 
se explica por várias situações de privação da autonomia, do 
desenvolvimento humano, da qualidade de vida, da equidade 
e da igualdade. (Sposati, 1996, p.13)

A exclusão é gerada por um processo de desafiliação, onde há 
uma ruptura do sentimento de pertencimento dos espaços societais 
acarretado pelas atuais condições de acumulação capitalista global 
(CASTEL apud DUBET, 2014). Quando uma significativa parcela da 
população é apartada do direito à educação, inclusive as desenvolvidas 
nas IES, há uma capitalização do conhecimento e dos que o detêm, 
onde os portadores dos diplomas tornam-se mais valorizados 
socialmente (DUBET, 2014).

O sistema de ensino brasileiro, da forma como está estruturado, 
reflete a concepção meritocrática na qual a sociedade está desenhada 
e é excludente em seu âmago. Isso porque as escolas de Educação 
Básica e as Instituições de Ensino Superior estão configuradas 
de uma forma em que se acentua a distância já existente entre os 
estudantes oriundos de origens sociais diferentes, com acesso a 
capitais econômico, social e cultural distintos. Nesse sentido, Dubet 
(2014, p. 83-84) afirma que “la aplastante mayoría de la elite escolar 
siempre ha provenido de la elite social. Mientras que los vencidos de la 
competencia escolar han salido de las categorías más desfavorecidas”. 
Assim, percebemos que o sistema de ensino apresenta-se como um 
reflexo de como a sociedade está configurada.
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Embora algumas pesquisas já apresentem trajetórias de jovens 
em que a impossibilidade e a falta não foram empecilhos para exercer 
seus direitos sociais (ZAGO, 2006), é preciso ter em perspectiva que 
o cerceamento do acesso de certos direitos pode se constituir em 
“privação de capacidades e uma causa instrumental da falta de certas 
capacidades” (SEN apud ABRAMO, 2014, p. 35). Essas privações 
descritas pelo autor configuram-se em processos de exclusão social. 

Para Abramo (2014), as situações de exclusão são constituídas 
por três dimensões: a econômica, a sócio-política e a subjetiva e 
cultural. Negar a educação a jovens e adultos do país tange, a um só 
tempo, as três dimensões citadas. Dessa forma, 

[...] em situações de exclusão, a ausência de direitos humanos; 
de bens e serviços; de segurança pública, de acesso à terra, 
ao trabalho estável, ao salário digno, entre outros, interferem 
nas possibilidades de participação social e, em consequência, 
gera impossibilidade de determinação do próprio destino 
(ABRAMO, 2014, p. 38).

Para além da discussão sobre carência ou falta, refletir sobre 
os mecanismos pelos quais a exclusão se materializa é, para Lavinas 
(2003 apud ABRAMO, 2014), “transitar do universo restrito do não 
atendimento de necessidades básicas e entrar para o espaço da 
equidade, da emancipação e do pertencimento”. Assegurar não só o 
acesso, mas os mecanismos que levam à permanência e à conclusão 
dos ingressantes deste novo perfil que agora transita nas Instituições 
de Ensino Superior é proteger e se comprometer com direitos 
fundamentais, trabalhar para diminuir o interstício entre as classes 
sociais e garantir justiça social àqueles que, de muitas maneiras, foram 
excluídos dos espaços comuns societários que lhes são de direito.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O processo de expansão do Ensino Superior no Brasil vem 
logrando resultados positivos no que se refere ao acesso de pessoas 
de baixa renda a este nível de ensino, jovens e adultos que, em alguns 
casos, não tinham em perspectiva o que era uma graduação ou a 
possibilidade de cursá-la. O processo de interiorização, as políticas 
de transferência de renda e o aumento do número de concluintes do 
Ensino Médio abriram as portas do Ensino Superior a algumas dessas 
pessoas, trazendo consigo uma oportunidade de exercer direitos 
expressos em nossa Constituição, mas nem sempre efetivados de fato. 

Entretanto, é necessário atentar para a questão de que o 
alargamento do acesso não trouxe consigo a garantia de permanência 
com qualidade e conclusão desses cursos. Embora algumas estratégias 
tenham como objetivo amenizar a retenção e a evasão nos cursos 
superiores do Brasil e aumentar a permanência, é importante acompanhar 
essas dinâmicas por dentro, através dos caminhos subjetivos que cada 
um trilha para chegar até a diplomação, quando chega. Da mesma 
forma, é importante conhecer como cada Instituição de Ensino Superior 
vem buscando enfrentar esses desafios. Mais do que enxugamentos 
financeiros em seus orçamentos, a evasão nos cursos de graduação 
tem a ver com pausas na conquista por direitos sociais. Acreditamos que 

[...] os bloqueios, a diversidade de sentidos e de projetos presente 
nos trajetos desses jovens, especialmente no que se relaciona ao 
ensino superior, reiteram a necessidade de um aprofundamento 
do olhar para as novas gerações que ampliam sua presença 
nesse nível de ensino. Entender a origem, as experiências, os 
projetos e os sonhos desses jovens trabalhadores estudantes, 
para construir uma educação superior que amplie as perspectivas 
pessoais e profissionais de um amplo contingente da população, 
persistindo na trajetória política de sua efetiva democratização, 
são, portanto desafios contemporâneos dos estudos sobre 
juventude, trabalho e educação (CORROCHANO, 2013, p. 41).
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A fim de reverter alguns processos históricos de exclusão 
social, consideramos que seja fundamental atentar para esses jovens, 
em parte trabalhadores, que redesenharam o perfil do estudante 
ingressante nos cursos superiores e trouxeram necessidades 
específicas para sua permanência, oportunizando a eles viver de 
forma plena suas possibilidades sociais e acadêmicas.

Ao ingressar no Ensino Superior, o estudante se depara com um 
outro habitus (BOURDIEU, 2014), uma outra cultura institucionalizada 
que se refere a sua forma de encarar os estudos, mas também uma 
transformação na maneira como os educadores e a instituição o 
encaram. Parte do corpo docente universitário espera que o estudante 
seja suficientemente maduro atitudinal e cognitivamente para 
desenvolver as atividades referentes aos conhecimentos que pretende 
abordar. Da mesma forma, para o jovem que chega aos cursos 
superiores, nem sempre é coesa sua adaptação àquele novo contexto. 
Entra-se no conflito do ideal e do real, o que acaba criando empecilhos 
à aprendizagem e à socialização desses sujeitos.

Para além das políticas afirmativas e de acesso, as IES têm pa-
pel fundamental ao buscar oferecer o melhor ensino possível, o que, nos 
parece, afeta a permanência de maneira concreta, pois pode aumentar 
os índices de aprendizagem, reduzindo a sensação de fracasso que o 
estudante sente ao reprovar inúmeras vezes no mesmo componente cur-
ricular, e consequentemente, a desistência do curso por se sentir incapaz.

É preciso considerar o percurso que cada um desses jovens 
e adultos trilhou em sua vida escolar e mesmo antes dela. Estímulos 
na primeira infância, acesso a diversos bens culturais, qualidade dos 
processos de ensino e de aprendizagem desenvolvidos nas escolas, 
motivações para estudar, tudo influencia, de forma direta ou indireta, 
no rendimento que ele terá em sua trajetória acadêmica.
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Percebemos que o Ensino Superior no Brasil vem trilhando um 
caminho na tentativa de estabelecer relações mais democráticas e 
justas com seus estudantes. Entretanto, é necessário retratar e analisar 
essas relações no tempo presente, para que possamos projetar novas 
formas de construir processos de ensino e de aprendizagem com 
esses sujeitos que agora adentram ao Ensino Superior, historicamente 
oprimidos, que esperam mais do que apenas a inclusão dos excluídos. 
Para isso, assim como Freire (2013), acreditamos que seja necessário 
democratizar as Instituições de Ensino Superior por dentro e por fora.
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RESUMO:
O presente artigo apresenta algumas reflexões sobre a perspectiva dos 
Multiletramentos, com ênfase à sua relação com os termos educação, 
tecnologias e metodologias ativas para o ensino na Educação Básica. Na 
sequência, apresenta dois relatos de práticas de utilização da perspectiva 
dos Multiletramentos em práticas pedagógicas realizadas pelas autoras com 
estudantes da rede pública Municipal da cidade de Santa Maria, região central do 
Rio Grande do Sul. A primeira prática foi realizada para o ensino do componente 
curricular de Língua Portuguesa em razão da Olimpíada de Língua Portuguesa 
de 2019; a segunda compõe corpus de uma pesquisa de doutoramento sobre 
ensino cartográfico, parte do componente curricular Geografia.

PALAVRAS-CHAVES: Estudo do Lugar; Práticas Sociais; Tecnologias de 
Informação e Comunicação; Mapeamentos.
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INTRODUÇÃO

O trabalho pedagógico no contemporâneo tem se estabelecido 
como um desafio a educadores de todas as áreas e ciências. Com 
destaque, o ensino das linguagens enfrenta um desafio bastante 
significativo em relação à efetivação de seu currículo escolar, visto 
haver uma distorção histórica entre a língua utilizada pela vasta maioria 
dos falantes, tida como coloquial e de menor prestígio, em detrimento 
da língua culta, em consonância com as prerrogativas de unificação 
internacional dos países lusófonos e das gramáticas normativas1.

Nesse contexto, os educadores de Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira enfrentam cotidianamente o desafio de ensinar 
uma língua que não corresponde às vivências e à cultura juvenil-
popular, pois muitas palavras são desconhecidas pelos estudantes 
e ou utilizadas com sentidos diversos ao da língua culta. Sem 
desrespeitar nossos documentos norteadores que preconizam o 
respeito à pluralidade cultural e linguística do país e sem aprofundar 
a colonialidade da população, destacamos a necessidade de ensino 
da língua culta, bem como a aproximação da mesma ao cotidiano de 
fala dos estudantes. Além dos desafios mencionados, no que tange à 
essência da língua, ainda há a necessária inserção das tecnologias no 
trabalho pedagógico a fim de atualizar as práticas educacionais para 
acompanhar as necessidades de nosso tempo, pois elas  estão cada 
vez mais presentes na vida dos estudantes e, portanto, precisam ser 
compreendidas em profundidade para que seu uso não se restrinja a 
cliques inconscientes em aplicativos diversos.

1 Gramática Normativa ou prescritiva é aquela que defende a existência de uma unicidade 
das regras gramaticais e utilização da língua. De acordo com Bisinoto (2009, p. 46), “[...] 
a gramatização da língua implica na sua normativização, observa-se no trabalho dos 
gramáticos brasileiros a tentativa de delimitar e apurar as formas lingüísticas, assim como 
estabelecer noções de erro e correção. A assistematicidade e a irregularidade do português 
do Brasil precisavam fazer frente à ‘pureza’ e à ‘legitimidade’ alegadas da língua de Portugal”.
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Há alguns anos essas discussões têm ocupado pesquisas 
e debates entre educadores, pesquisadores e teóricos-linguistas. 
Destes estudos, destaca-se a Pedagogia dos Multiletramentos, a qual 
tem sido utilizada também para organizar e proporcionar as atividades 
pedagógicas de outras áreas do currículo escolar (BATISTA, 2019). 

Este artigo se organiza de maneira a apresentar a perspectiva 
dos Multiletramentos, com ênfase a sua relação com os termos 
educação, tecnologias e metodologias ativas para o ensino na 
Educação Básica. Na sequência, apresentamos dois capítulos, cuja 
finalidade consiste em compartilhar duas práticas pedagógicas 
realizadas pelas autoras com estudantes da rede pública Municipal 
da cidade de Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul. A 
primeira delas foi realizada para o ensino do componente curricular 
de Língua Portuguesa em razão da Olimpíada de LP de 2019; a 
segunda compõe o corpus de uma pesquisa de doutoramento sobre 
ensino cartográfico, parte do componente curricular Geografia.

O MULTILETRAMENTO2 

A perspectiva de trabalho pedagógico com Multiletramento está 
assentada na valorização da linguagem e das práticas discursivas do 
cotidiano do estudante, pensando em seu protagonismo diante de 
situações práticas que permeiam sua vida e constituem seu repertório 
linguístico e de conhecimentos. O Multiletramento conversa muito 
bem com as atividades que se utilizam de Metodologias Ativas e 
com o desenvolvimento de práticas inovadoras em educação, pois 
permitem trazer à sala de aula cenas e situações cotidianas dos 
estudantes, sendo assim ferramenta de autonomia social.

2 Trecho adaptado de Feltrin (2020).
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De acordo com Cope e Kalantzis (2009), que integram o Grupo 
de Nova Londres:

The New London Group first came together in the mid 1990s to 
consider the state and future of literacy pedagogy. After a mee-
ting in September 1994, the New London Group published an 
article-long manifesto (New London Group, 1996) and then a 
book (Cope & Kalantzis, 2000b) outlining an agenda for what we 
called a “pedagogy of multiliteracies”. Experts, colleagues and 
friends, all with a concern for language and education, we had 
set aside that initial week in 1994 to talk through what was happe-
ning in the world of communications and what was happening 
(or not happening but perhaps should happen) in the teaching 
of language and literacy in schools.  [...] We committed oursel-
ves to a collaborative writing exercise which involved, not two or 
three people, but 10. During the week, we had to listen hard to 
what other people had to say, pick up on the cadences in their 
arguments, capture the range of perspectives represented by 
the members of the group, negotiate our differences, hone the 
key conceptual terms and shape a statement that represented a 
shared view at the common ground of our understandings. Since 
1996, we have often come together in a virtual sense, worked 
together on various projects and published together. [...] The in-
tellectual genesis of this vibrant conference and the journal can 
be traced back to the New London Group. For the most part, the 
New London Group has continued to work together. We have 
met irregularly and in different combinations. We have created 
networks and affiliations and worked in joint projects with new 
colleagues in their varied institutions and national settings. Ideas 
have developed, friendships have deepened and relationships 
have spread to encompass new people and exciting endeavours. 
Beyond this personal experience of the life of ideas, none of us 
could have predicted the reach and influence that the multilitera-
cies idea would have way beyond our own circles of personal and 
professional association (COPE; KALANTZIS, 2009,  p. 164-165).

Nesse ínterim, o conceito de Multiletramentos envolve o debate 
sobre atividades pedagógicas que permeiam as habilidades da com-
preensão das práticas sociais e são necessárias no contexto educacional 
contemporâneo devido à riqueza semiótica atual, seja no meio impresso 
ou digital. Esse conceito perpassa por dois entendimentos básicos:
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Por um lado, à multiplicidade de linguagens, semioses, e mídias 
envolvidas na criação de significação para os textos multimodais 
contemporâneos e por outro, para a pluralidade e a diversidade 
cultural trazidas pelos autores-leitores contemporâneos a essa 
criação de significação (ROJO, 2013, p. 14).  

Logo:

No que se refere à multiplicidade de culturas, é preciso notar: 
[...] que os textos que hoje vemos a nossa volta são produções 
culturais letradas em efetiva circulação social, como um conjunto 
de textos híbridos de diferentes letramentos (vernáculos e 
dominantes), de diferentes campos (ditos “populares/ de 
massa/ eruditos”), desde sempre, híbridos, caracterizados por 
um processo de escolha pessoal e política e de hibridização de 
produções de diferentes “coleções” (ROJO, 2012, p. 13).

No que tange à multiplicidade de linguagens, modos ou semioses 
se referem às suas “novas” formas de produção, sistematização 
e apresentação (ROJO, 2012). Em vista disto, a Pedagogia dos 
Multiletramentos apresenta características fortemente vinculadas às 
“novas” organizações sociais e, de modo especial, às novas mídias 
e tecnologias que surgem e diversificam as formas de linguagem, 
diferenciando-as em múltiplas linguagens e multimodalidades. 

Assim, chegamos há duas constatações:

• O multiletramento não ocorre apenas pela utilização de 
tecnologias em sala de aula. É necessário que a proposta tenha 
a clara intenção de instrumentalizar os estudantes para serem 
letrados e proficientes diante de uma situação de seu cotidiano 
como, por exemplo: conhecer a etiqueta de uso da ferramenta 
e-mail, realizar operações bancárias, ou ler um mapa interativo 
sobre a disseminação do COVID-19.

• O multiletramento não está focado no letramento escolar, ou 
seja, o emprego das tecnologias  não está direcionado às 
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práticas de leitura, escrita e produção textual tradicionais, 
como as conhecemos, mas sim na produção de sentido, na 
compreensão crítica e fluência em outras práticas de leitura do 
cotidiano e do mundo em que o estudante produz conteúdo e 
significados, como: nas Redes sociais WhatsApp, Instagram e 
Facebook, em que cria Memes e Posts sobre o que vive e sente; 
Youtube onde  consome  e produz vídeos, músicas, beats, etc.

Nos Multiletramentos, utilizam-se ferramentas digitais, como 
aplicativos, softwares, sites e programas de criação e compartilhamento 
de informações e conteúdos em meio digital como recurso didático-
pedagógico no processo de construção do conhecimento. Assim, uma 
de suas características principais é a multimodalidade, que consiste na 
integração de linguagens para a promoção da comunicação entre autores 
e leitores e leitores-autores (ROJO, 2013). Isso se dá pelo entendimento 
de que as práticas de multiletramento devem acompanhar as práticas 
culturais e comunicativas que se estabelecem no contemporâneo com o 
avanço da globalização e das tecnologias da comunicação.

A abordagem multiletrada sugere uma pedagogia para a 
cidadania ativa, centrada nos estudantes como agentes em 
seus próprios processos de conhecimento, capaz de contribuir 
com os seus próprios saberes, bem como negociar as 
diferenças entre uma comunidade e a próxima. [...] Estamos 
no meio de uma profunda mudança no equilíbrio da sociedade, 
em que, como trabalhadores, cidadãos e pessoas, somos cada 
vez mais obrigados a sermos usuários, jogadores, criadores e 
consumidores mais exigentes do que espectadores, delegados, 
público ou consumidores de uma modernidade anterior. (COPE; 
KALANTZIS, 2009, p. 172-173 apud BATISTA, 2019, p. 56) 

Observe a imagem a seguir e reflita sobre como ela se encaixa 
no que estamos discutindo.
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Figura 1: https://br.pinterest.com/pin/494410865332639760/3

A imagem acima nos permite pensar sobre a aplicação das 
tecnologias na vida educacional dos estudantes. Sem nenhum tipo de 
trabalho educacional sobre a utilização das ferramentas tecnológicas 
e sobre o conhecimento disponível na rede, o estudante passa a ser 
um replicador do conteúdo e das ideias ali disponibilizadas, aquele 
famoso copiar e colar que não oferece nenhuma oportunidade de 
reflexão, nem autonomia. É uma falsa sensação de saber algo sobre o 
qual não se tem nenhum conhecimento.

Mas pensemos em uma perspectiva educacional sobre o 
uso das tecnologias. Nossa função, enquanto educadores, não 
é justamente auxiliar aos estudantes nesse processo de conhecer 
o mundo? Então, negar a existência desse repositório de saberes 

3 Autodescrição: As teclas de copiar CTRL são guardas em uma prisão, da qual escapa o 
prisioneiro ESC= Escapar.
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chamado internet não é o caminho, mas sim possibilitar aos estudantes 
conhecer esse universo, entender como criar e utilizar sabiamente 
as ferramentas e aplicativos (APPs), ou seja, criar  um repertório de 
conhecimentos sobre as tecnologias que os permitam escolher como 
e quando se utilizar delas em seu cotidiano.

Assim, a charge acima se relaciona diretamente ao Multiletramento 
como possibilidade de ser uma ferramenta de autonomia social, pois 
o estudante se liberta da necessidade de copiar e colar e, passa a ser 
produtor de conteúdos sejam eles áudios, vídeos, imagens, memes, 
charges ou mesmo sites, blogs, aplicativos, plataformas de jogos, etc.

O LUGAR ONDE VIVO: PRÁTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

COM A UTILIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS (DM)

A atividade “O Lugar onde Vivo” foi desenvolvida com estudantes 
de 8° e 9° anos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hylda 
Vasconcellos, região Nordeste de Santa Maria - RS. A atividade, 
inspirada na proposta da Olimpíada de Língua Portuguesa, teve por 
objetivo conhecer o bairro em que se situa a escola e no qual reside a 
maioria dos estudantes, registrando- através de fotos digitais, lugares, 
paisagens e objetos que podem auxiliar o processo de escrita durante 
a elaboração de  uma crônica sobre esse espaço.

Essa atividade contemplou os conteúdos do currículo de 
Língua Portuguesa como o estudo da  Estrutura da Crônica e a Leitura 
de Imagens. Ao fazer uso dos DMs requereu-se dos estudantes a 
mobilização de conhecimentos sobre o uso da câmera dos DMs 
(enquadramento, foco, iluminação), além de conhecimentos geográficos 
e de localização, necessários para percorrer o bairro (orientação 
espacial; seleção dos ambientes a serem fotografados). Aliado a isso, 
exigiu dos estudantes atitudes, como: autonomia e responsabilidade 
com os DMs, pois estavam fora do ambiente escolar, como também 
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disposição para percorrer o bairro, o qual é constituído majoritariamente 
por espaços rurais, sem pavimentação e outros recursos urbanos, 
sendo sua paisagem constituída por elementos naturais, tais como, 
córregos, campos, animais domésticos e selvagens e matas4.

A atividade5 consistiu em guiar aos estudantes por um passeio 
pelo bairro em que se situa a escola, a fim de que os estudantes tenham 
a oportunidade de olhar para o lugar em que  vivem com outra perspec-
tiva – a perspectiva de escritor, cronista que busca inspiração para sua 
escrita. A utilização da perspectiva dos Multiletramentos, nessa atividade, 
possibilitou a integração das tecnologias ao currículo e à história de vida 
dos estudantes. Os DMs foram utilizados como recurso didático e impul-
sionador do pensar dos estudantes, pois a partir dos registros fotográfi-
cos, puderam atribuir sentidos, relacionar os diversos elementos presen-
tes nas imagens com inúmeras questões como a educação ambiental, 
a organização urbana das cidades, a história do bairro, apresentando, 
assim, potencial para se constituir em uma atividade interdisciplinar.

Cada grupo de estudantes (turma) escolheu o percurso que seria 
realizado, em que direção se daria o passeio. As vivências e afetividades 
relacionadas ao seu ambiente de moradia estiveram muito presentes, pois 
percebeu-se que os estudantes optaram por realizar o seu trajeto de vinda 
até a escola. Com grande empolgação, os estudantes foram apresentan-

4 Apesar da paisagem remeter ao ambiente rural, a escola citada não é considerada do 
Campo, visto a proximidade do Bairro com a sede urbana do município. Contribui a essa 
classificação o bairro apresentar escassez de postos de trabalho urbanos, resultando no 
deslocamento de seus moradores para atividades laborais em outros bairros, todas estas 
relacionadas à prestação de serviços, indústria e comércio. Ou seja, a maior parte dos 
estudantes não possui uma identificação com o campo e modos de vida campesinos e 
rurais. Há uma pequena parcela de alunos cujas famílias se mantém da agricultura, pois 
havia uma escola do Campo neste bairro, na localidade de Rincão do Soturno, mas suas 
atividades foram encerradas em decorrência da diminuição do número de estudantes. 
Estes agora se deslocam até a escola citada, porém, sua incorporação à instituição não 
resultou modificação da identidade da mesma.

5 Antes de iniciar a atividade foi preciso orientar aos estudantes sobre a finalidade e objetivos 
do passeio; que materiais eles iriam necessitar e que postura/atitudes deveriam ter fora do 
ambiente escolar em período de aula e na companhia da professora. A professora também 
avaliou se a turma ou grupo de estudantes estava aberto à proposta e se todos possuíam 
os DM necessários (após esta etapa, identificou-se que apenas as turmas de 8° e 9° anos 
estavam aptas a realizarem a atividade). E, planejar um roteiro possível de ser feito no 
tempo disponibilizado pela escola.
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do as suas residências e a de outros da escola. Por razões de segurança, 
aqui não se trará nenhuma imagem relacionada às moradias do bairro.

Figura 2 – Imagens do Percurso realizado pelo 9° ano Estrada 
Amâncio Pires de Arruda – Bairro Campestre do Menino Deus.

Fonte: Acervo da professora responsável pela atividade.6

Durante o passeio, os estudantes foram mobilizados a olharem 
atentamente ao ambiente pelo qual circulam, buscando encontrar nas 
paisagens cotidianas um tema para a escrita das crônicas. Nesse sen-
tido, a professora orientou os estudantes para realizarem registros fo-
tográficos de paisagens e ambientes com seus celulares, na perspec-
tiva de que essas imagens não sejam aleatórias, mas que sirvam de 
subsídio para o desenvolvimento de suas escritas. Nesse processo, 
intuitivamente os estudantes deram início às suas narrativas e foram 
percebendo o potencial de repertório que as paisagens inspiravam.

6 Autodescrição: A primeira imagem apresenta o desenho de um Emoji feito em um paredão 
de terra, coberto por musgos de coloração verde; na segunda há um caminho de terra e 
pedras entre árvores verdes e arbustos rasteiros; na terceira há parte de uma árvore com 
suas raízes expostas; a quarta apresenta um trecho de córrego rodeado por árvores; na 
quinta há raízes de árvores em uma rocha e na sexta imagem há um córrego, rodeado de 
pedras e gramíneas passando por baixo de uma ponte.
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Após realizado o passeio, incentivou-se os estudantes a 
compartilharem suas imagens com os demais colegas, buscando 
estabelecer os critérios pelos quais realizaram o registro de cada cena. 
Esse foi o momento de mobilizar histórias e lembranças que cada 
estudante atribuiu ao registro de sua paisagem cotidiana, oportunizando 
um momento de reflexão e compartilhamento de saberes.

Figura 3 – Imagens do Percurso realizado pelo 8° ano Parque 
da Barragem – Bairro Campestre do Menino Deus.

Fonte: Acervo da professora responsável pela atividade.7

7 Autodescrição: A primeira imagem apresenta em primeiro plano uma faixa de grama, um 
lago rodeado por arbustos e ao fundo há morros cobertos por mata nativa de coloração 
esverdeada; na segunda imagem há um grande volume de água de coloração marrom 
e ao fundo vegetação nativa composta por árvores e arbustos; na terceira em primeiro 
plano aparecem galhos de árvores, água e ao fundo morros cobertos por mata nativa de 
coloração esverdeada; a quarta apresenta o lago da barragem com um trecho coberto por 
plantas aquáticas; um trecho de córrego rodeado por árvores; na quinta há uma poça de 
água resultante de um cano quebrado e na sexta imagem há um cavalo branco pastando 
em um campo com gramíneas e ao fundo há um lago e morros.
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Desse momento de compartilhamento, surgiram as ideias/
temas para a escrita. Durante esse processo, a professora pode 
também rememorar o conteúdo abordado – Crônica e sua estrutura – 
a fim de auxiliar aos estudantes em suas escritas. A partir das imagens 
produzidas pelos estudantes, abordou-se a questão do Multiletramento 
ao requerer-se dos estudantes a habilidade de ler e interpretar as 
imagens produzidas e compartilhadas. A atividade proporcionou uma 
experiência, tanto estética quanto sinestésica e educativa, ímpar aos 
estudantes, facilitando a utilização das múltiplas linguagens (visual, 
cibernética e verbal) na produção e exteriorização do pensamento. 
Assim, utilizou-se de uma ferramenta digital popularizada entre os 
estudantes (celular) para ressignificar seu olhar sobre o seu cotidiano, 
seu bairro, seu lugar no mundo.

GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA ESCOLAR E 
MULTILETRAMENTOS: RELATO DE PRÁTICA8

As oficinas foram desenvolvidas na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Junto ao CAIC Luizinho de Grandi e Colégio Tiradentes da 
Brigada Militar, com vistas a alfabetização e o letramento cartográfico 
por meio de práticas multiletradas.

A Alfabetização Cartográfica está fortemente relacionada ao 
processo metodológico de aprendizagem do mapa a partir dos 
seus elementos e conteúdos básicos, como signos, escalas, 
normativas, simbologia, orientação, etc. A construção dessa 
proposta teve forte influência pelos estudos de Oliveira (1978), 
marcando inúmeros trabalhos posteriores nesta perspectiva. 
Além desta pesquisadora, Almeida (2001) e Passini (2012) 
contribuíram significativamente para disseminar e divulgar 
essas ideias a partir de suas publicações. Ou seja, o termo 
alfabetização faz menção aos próprios códigos cartográficos 

8 Trecho adaptado de Batista (2019) e Batista, Cassol e Becker (2019).
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que são essenciais para possibilitar a sua leitura. [...] Já o 
chamado Letramento Cartográfico se estabelece na ação e no 
processo de desenvolver o uso do mapa para as práticas sociais 
dos indivíduos, de entender o mapa como um instrumento que 
possibilita compreender nossas ações e vivências cotidianas. 
De certa forma esta prática está muito relacionada à ideia de 
letramento da língua vernácula, que destaca a importância 
do aluno se tornar um ávido leitor para que possa melhorar 
como escritor, e vice-versa. Para isso é pertinente que o 
professor integre o mapa em diferentes atividades e propostas 
tornando esta linguagem mais viva e presente na vida do 
aluno. Representar seus caminhos, suas leituras espaciais, 
correlacionar diferentes formas de mapear com os conteúdos 
geográficos ensinados em aula são atividades que podem 
contribuir neste trabalho.  (RICHTER, 2017, p. 291).

As atividades visaram trabalhar com o entendimento do 
processo de mapeamento e de interpretação de mapas. Enfocaram 
a utilização do QGIS como um Sistema de Informação Geográfica, 
gratuito e de fácil instalação para os estudantes, capaz de auxiliar a 
espacialização de diferentes temáticas, bem como que potencializa 
o trabalho com diferentes bancos de dados geográficos. Todos se 
motivaram e aprofundaram a discussão sobre o designe dos mapas, 
especialmente, no compositor de impressão do QGIS e brincaram com 
as combinações de cores e possibilidades interativas que o software 
lhes permite realizar no emprego da estruturação de seus mapas. 
(BATISTA, 2019; BATISTA; CASSOL; BECKER, 2019).

Realizaram-se também atividades com o Google Earth, nas 
quais, priorizou-se a observação do relevo em três dimensões e a 
elaboração de perfis topográficos da área urbana de Santa Maria/
RS. Essa visualização por meio do globo digital foi comparada com 
as curvas de nível e pontos cotados nos mapeamentos realizados 
pelos estudantes com o QGIS, facilitando o seu entendimento sobre 
o tema em questão. Além disso, os estudantes visualizaram imagens 
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anáglifo9 da cidade levadas pela pesquisadora como forma de 
reforçar o entendimento da representação do relevo em curvas de 
nível e tridimensionalmente. Os estudantes também reproduziram 
passeios sobre esses trajetos inseridos visualizando o relevo como se 
o sobrevoassem. Foram realizados cálculos de distância por meio a 
inserção de caminhos e cálculos de área com a inserção de polígonos, 
bem como identificaram coordenadas pela inserção de pontos. Após 
todas essas etapas, ainda fez-se a localização de Santa Maria/RS 
no contexto global por meio da visualização do globo digital como 
um todo, a fim de auxiliá-los na elaboração das explicações sobre os 
mapas de localização e de contribuir para a alfabetização e letramento 
cartográfico por meio de práticas multiletradas e mapas híbridos e 
multimodais. (BATISTA, 2019; BATISTA; CASSOL; BECKER, 2019).

No Windy, software utilizado para discutir questões relacionadas 
ao tempo e ao clima, em associação com os mapas do QGIS e com a 
prática no Google Earth, os estudantes observaram as zonas climáticas 
mundiais e diversos elementos (umidade, pressão e temperatura) e 
fatores do clima (altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, 
relevo, vegetação, massas de ar e urbanização), buscando caracterizar 
os tipos de tempo em Santa Maria/RS. No dia da realização da atividade, 
a projeção dinâmica da previsão do tempo demonstrava o avanço de 
uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul e isso tornou ainda mais 
rica a discussão sobre as condições de tempo em Santa Maria, pois 
os alunos observaram a previsão, descreveram o avanço da frente 
fria e vivenciaram a sua chegada e efeitos no cotidiano, permitindo 
uma construção significativa do entendimento do processo descrito. 
(BATISTA, 2019; BATISTA; CASSOL; BECKER, 2019).

9 Imagem anáglifo é aquela que é formatada para fornecer um efeito estereoscópico quando 
visto com óculos de duas cores, ou seja, tem efeito tridimensional.
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Depois de todas as Oficinas e aulas desenvolvidas nas duas 
Instituições de Ensino, a pesquisadora organizou a base de um site 
no WixSite10 (apresentado na Figura 4). O processo de criação do site 
de forma colaborativa estimulou o trabalho compartilhado e o respeito 
às diferenças de pensamentos entre os estudantes, visando colaborar 
com a aproximação dos seus gostos e interesses com os conteúdos 
de Geografia e da Cartografia Escolar. Assim, o site serviu como um 
repositório das principais atividades do projeto e, mais do que isso, 
como um exercício de sistematização do conhecimento construído pelos 
estudantes e de divulgação de saberes geográficos, cartográficos e do 
local de estudo. (BATISTA, 2019; BATISTA; CASSOL; BECKER, 2019).

Os mapas no site permitiram, também, a integração cidadã 
com os moradores dos bairros e a população do município e de 
qualquer espaço do Brasil e do mundo, mostrando, também, a leitura 
democrática e interativa que os mapas e as tecnologias proporcionam 
na atualidade. O site como recurso multimodal permite a interação entre 
os estudantes das duas Instituições de Ensino, com a comunidade 
e com o público em geral que se interesse em acessar e conhecer o 
trabalho realizado pelos estudantes. O material foi detalhadamente 
pensado por cada grupo, prezando pela interatividade e pela 
utilização de imagens como fonte de informação. A confecção do 
site permitiu conceber o designe  do produto multimodal, criar inter-
relações entre os conceitos trabalhados, estimulou a imaginação, 
possibilitou inventar formas dos alunos construírem o seu próprio 
conhecimento e idealizar o espaço local como os estudantes o vem 
e o desejam. (BATISTA, 2019; BATISTA; CASSOL; BECKER, 2019).

10 Disponível em: https://tesecartoescolar20.wixsite.com/metodologia, acesso em setembro 
de 2020.
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Figura 4 – Interface gráfica do site produzido pelos 
estudantes das Instituições de Ensino.

Fonte: produção coletiva entre Autores e alunos das 
duas Instituições de Ensino, 201811.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A perspectiva dos Multiletramentos, conforme discutido e 
apresentado nos relatos, apresenta potência de enriquecer o trabalho 
pedagógico, aproximar as situações educativas dos estudantes e facilitar 

11 Autodescrição: A Figura ilustra algumas telas temáticas do site produzido pelos estudantes 
da Educação Básica durante a metodologia desenvolvida por Batista (2019). A imagem 
superior refere-se a tela inicial do site. Já a inferior corresponde a uma das telas produzidas 
colaborativamente pelos estudantes.
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o trabalho interdisciplinar. Essa perspectiva conduz a um aprofundamento 
dos saberes já cotidianos dos estudantes, estimulando-os para a 
cidadania e para a autonomia em suas práticas multiletradas cotidianas.

Em especial, à disciplina de Língua Portuguesa, o Multiletramento 
amplia o entendimento de leitura, escrita e produção, pois considera a 
compreensão das Multimodalidades como parte dos conhecimentos 
a serem construídos na escola. Também expande as possibilidades de 
trabalho com gêneros textuais, apresentando os gêneros recorrentes 
em meio digitais, mais próximos dos estudantes, tais como os Post, 
Blogs, Podcasts, vídeos, etc. o que, por um lado, facilita o ensino de 
língua portuguesa, pois parte de conhecimentos prévios dos estudantes 
sobre os gêneros e sobre as tecnologias e, por outro, possibilita um 
entendimento da língua utilizada pelos falantes enquanto evolução, 
pois esta está conectada às prerrogativas de seu tempo, à necessária 
agilidade e economia que os meios digitais requerem; à utilização de 
Emojis, fotos, vídeos, sons para comporem uma explicação.  

Na perspectiva da Geografia, podem fomentar  práticas de al-
fabetização e letramento cartográfico, ou seja, de leitura e interpreta-
ção de mapas e de representações cartográficas, efetivando uma real 
construção de saberes sobre os espaços vividos pelos estudantes. 
Isso, os leva a intervenções mais críticas e reflexivas sobre o espaço.

A perspectiva dos Multiletramentos extrapola as questões de 
acerto/erro das gramáticas normativas e da códificação dos elementos 
de um mapa e se concentra na construção de aprendizados complexos 
que unem as experiências dos usuários às suas possibilidade de 
leitura/atuação no mundo, sejam elas digitais, virtuais ou físicas, pois 
todas elas constituem o acervo de saberes, habilidades e atitudes dos 
estudantes e não podem ser desprezadas. Na atividade descrita, por 
exemplo, para além de “decorarem” qual é a estrutura de uma crônica, 
os estudantes puderam perceber seu sentido, conhecer o porquê de 
cada elemento e associá-lo ao seu cotidiano, perceberam sua utilidade 
como forma de organizar o que sabiam sobre seu lugar de origem.
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RESUMO: 
Neste artigo, abordaremos assuntos como ensino-aprendizagem de leitura e 
escrita, visões de letramento e Pedagogia dos Multiletramentos como noções 
que podem nortear as atividades do professor de língua(gem) na sala de 
aula. Para tanto, lançamos mão de um referencial teórico a partir da leitura 
de autores como Rojo (2004), Cassany (2006) e Janks (2013), além de tra-
balharmos com a perspectiva da Teoria da Atividade Sócio-Histórico Cultural 
(ENGESTRÖM, 1999) e da expansão dialógica (NININ, 2018) como uma visão 
de ensino-aprendizagem pautada pela necessidade de aprimoramento da 
criticidade e colaboração dos sujeitos participantes em contextos escolares. 
Finalizamos o artigo com sugestões didáticas que têm como pressuposto as 
questões teórico-metodológicas discutidas ao longo do trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Aplicada; letramento crítico; Multiletramentos; 
TASHC; expansão dialógica.
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INTRODUÇÃO

A Linguística Aplicada é um campo de estudo que atravessa os 
mais diferentes contextos de pesquisa, dentre os quais destacamos a 
sala de aula. Esta última é uma importante agência de letramento que 
busca formar o estudante para as diferentes esferas sociais. Portanto, 
questões de aprendizagem de leitura e escrita, visões de letramento e 
Pedagogia dos Multiletramentos são noções que norteiam as atividades 
do professor de língua(gem) na sala de aula.

Para tratar sobre estas questões, faremos, antes de mais nada, 
um passeio pelas visões de letramento a partir de Rojo (2004), Cassany 
(2006) e Janks (2013), para que possamos contextualizar nossas dis-
cussões e sugestões didáticas ao final do nosso texto. Os documentos 
oficiais brasileiros também perpassam por todo o nosso texto, mais 
especificamente a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), as Orien-
tações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD), uma vez que boa parte das orientações peda-
gógicas utilizadas em sala de aula advém desses documentos.

Logo em seguida, especificamos a discussão para os 
conceitos de meaning making, visão de critique e letramento crítico, 
discorrendo sobre a noção de criticidade e autocrítica, para versar 
sobre o pensamento crítico, sua importância na prática pedagógica e 
como esse pode contribuir para o desenvolvimento do aluno cidadão 
possuidor de direitos e deveres. Para tal, centramos nossa discussão 
teórica em Morin (2008), Kleiman (2012) e Monte Mor (2018).

Este artigo trata dos resultados de uma pesquisa de cunho 
bibliográfico, que consiste, segundo Köche (1997) no levantamento 
de materiais, sejam impressos, visuais ou em áudio, para que o 
pesquisador consiga delimitar e interpretar um determinado assunto. 
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Por fim, apresentamos algumas sugestões didáticas baseadas 
nas discussões teóricas sobre letramento crítico e expansão dialógica, 
visando contribuir com a prática do professor. Como exemplos, 
sugerimos a valorização do diálogo e como o professor pode adaptar 
as atividades do livro didático. De toda forma, esclarecemos que as 
sugestões são adaptáveis para cada realidade de ensino e, assim, não 
precisam (e não devem!) ser seguidas à risca.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Leitura e visões de letramento

Para Rojo (2004), o ato de ler “envolve diversos procedimentos 
e capacidades (perceptuais, práticas, cognitivas, afetivas, sociais, 
discursivas, linguísticas), todas dependentes da situação e das 
finalidades de leitura” (ROJO, 2004, p. 2). Para a autora, em determinadas 
teorias de leitura, algumas dessas capacidades foram denominadas 
de estratégias cognitivas e metacognitivas. Segundo ela, antigamente 
a leitura era vista como decodificação. Pelos anos 50, muitas outras 
capacidades envolvidas no ato de ler foram sendo descobertas, e a 
leitura passou a ser vista como “um ato de cognição, de compreensão, 
que envolve conhecimento de mundo, conhecimento de práticas 
sociais e conhecimentos linguísticos muito além dos fonemas” (ROJO, 
2004, p. 3). Um tempo depois, a leitura passa a ser compreendida 
como uma interação entre o leitor e o autor. E, posteriormente, passou-
se a conceber a leitura “como um ato de se colocar em relação um 
discurso (texto) com outros discursos anteriores a ele, emaranhados 
nele e posteriores a ele, como possibilidades infinitas de réplica, 
gerando novos discursos/textos” (ROJO, 2004, p. 3).

Assim, concebemos a leitura como um processo de 
compreensão ativa (BAKHTIN, 2004), em que se exige uma tomada 
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de posição do leitor em relação ao discurso (texto) do outro (autor). Os 
sentidos do texto são instituídos a partir da relação dialógica que se 
estabelece entre autor e leitor, entre leitor e texto e entre a multiplicidade 
de linguagens sociais que permeiam essas interações.

Conforme Cassany (2006),

ler não é uma destreza cognitiva independente de pessoas e 
contextos, mas uma ferramenta para atuar na sociedade, um 
instrumento para melhorar as condições devidas do aprendiz. 
Não lemos textos nem compreendemos significados neutros; 
lemos discursos de nosso entorno e compreendemos dados 
que nos permitem interactuar e modificar nossas vidas. Ler 
um discurso é também ler o mundo em que vivemos [...] para 
Freire ler é um ato político: o crítico põe precisamente o acento 
neste aspecto (CASSANY, 2006, p.68).

As interações sociais e comunicativas que os estudantes viven-
ciam, na escola, tanto individualmente quanto em grupo, tendo o pro-
fessor como mediador, instigador do pensamento e do desenvolvimen-
to da criticidade, auxiliam esses estudantes a intervirem na sociedade. 
Como afirma Moran (2007, p.8), “saber pensar, escolher, comparar e 
produzir novas sínteses, individualmente e em grupo, é fundamental 
para ter chances na nova sociedade que estamos construindo”.

Tanto as políticas públicas para a educação, como as Orienta-
ções Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) e o Programa 
Nacional do Livro Didático (BRASIL, 2013), têm como objetivo desen-
volver nos estudantes o letramento crítico. Segundo Luke (2014, p. 
21), isso implica uma “orientação política ao ensino e à aprendizagem 
e ao conteúdo cultural, ideológico e sociolinguístico do currículo”.

Segundo Fairclough ([1989] 2001, p. 193) a “consciência crítica 
da linguagem” leva o estudante a perceber as representações que os 
textos trazem. Ter um ensino baseado no letramento crítico é perceber 
a importância de desenvolver nos estudantes uma consciência a 
respeito de ideologias e relações de poder que se fazem presentes nas 
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interações sociais, nas quais eles participam. Assim, percebemos que 
ler e escrever não se limita à escola. É sabido que a escola proporciona 
práticas que auxiliam o estudante a desenvolver as habilidades de 
linguagem, construindo sua identidade social e cultural. Mas esses 
estudantes vivenciam experiências de letramento no meio social em 
que vivem, necessitando interagir de forma ética e crítica. 

Para Janks (2013), o letramento crítico possibilita “capacitar 
os jovens a lerem ambos a palavra e o mundo em relação a poder, 
identidade, diferença e acesso a conhecimento, habilidades, 
ferramentas e recursos” (JANKS, 2013, p. 227).

Conforme as OCEM, (BRASIL, 2006, p.116), a leitura é “uma 
atividade de linguagem que envolve conhecer o mundo, ter uma 
visão desse e refletir sobre as possibilidades e as conveniências de 
transformação social”. Os estudantes vão construindo sentidos “a partir 
do que leem, em vez de extrair o sentido do texto, pois não entende 
que os sentidos já estejam dados no texto, à espera da compreensão”, 
mas são construídos dentro de um contexto sócio-histórico, “imerso 
em relações de poder” (BRASIL, 2006, pp.115, 116).

MEANING MAKING E LETRAMENTOS
Letramento crítico

O letramento é a ação conjunta de ensinar e aprender a ler e 
a escrever, bem como o ser letrado “significa ter desenvolvido e usar 
uma capacidade metalinguística em relação a própria linguagem” 
(KLEIMAN, 2012, p.17). Sob este viés, essas ações precisam 
acontecer dentro de um contexto significativo na vida prática do 
estudante. Apropriamo-nos de Kleiman (2012) referenciando Street 
(1984) quando estes enfatizam o letramento como termo para 
relacionar as práticas sociais com as concepções de leitura e escrita.



98

SUMÁRIO

Os documentos oficiais da educação – entre eles a BNCC e o 
PNLD - orientam que o ensino ultrapasse as barreiras do conhecimento 
formal e também seja voltado para a realidade do estudante, todavia é 
preocupação recorrente que a escola,

a mais importante das agências de letramento, preocupa-se 
não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo 
de prática de letramento, qual seja, a alfabetização, o processo 
de aquisição de códigos (alfabético, numérico), processo 
geralmente concebido em termos de uma competência 
individual necessária para o sucesso e promoção na escola. Já 
outras agências de letramento, como a família, a igreja, a rua – 
como lugar de trabalho -, mostram orientações de letramento 
muito diferentes (KLEIMAN, 2012, p. 20).

Assim, versando sobre o motivo de uma prática não 
harmonizada com as orientações oficiais para o ensino, podemos 
ressaltar que esta seja a consequência das abordagens pedagógicas 
utilizadas no processo educativo. Por isso, para que o estudante 
consiga se apropriar da linguagem e adequá-la ao seu meio social 
vigente, o ensino precisa partir da criticidade, em outras palavras, por 
meio dos rumos do letramento crítico (LC), o qual está alicerçado nas 
teorias pós-estruturalistas, da crítica social e na pedagogia de Paulo 
Freire. Para o educador, ensinar exige criticidade.

Contextos situacionais estão imbuídos de parâmetros 
sociopolíticos e ideológicos, uma vez que o discurso é ferramenta que 
guia a sociedade. Portanto, dentro da perspectiva de LC, o estudante 
precisa ser capaz de interpretar e compreender o seu contexto 
situacional, para que, através do conhecimento de mundo inerente, ele 
desconstrua, reconstrua e transforme suas ideias e ações. Para tal, faz-
se imprescindível desmembrar os valores formadores dos discursos 
para ser formador de um discurso baseado nas próprias convicções.

A criticidade, então, precisa ter como a base a autocrítica para 
não ser um processo compromissado com a doutrinação disfarçado 
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de percepção. (RAJAGOPALAN, 2018). A autocritica possui relação 
direta com a complexidade, pois sem esta última os “erros, ignorâncias, 
cegueiras, perigos têm um caráter comum que resulta de um modo 
mutilador de organização do conhecimento, incapaz de reconhecer e 
aprender a complexidade do real.” (MORIN, 2008, p. 14).

Outro fator que embasa a criticidade, além da autocrítica, é ter 
em mente que os discursos majoritários são elaborados de acordo 
com os interesses de grupos específicos e, justamente por isso, eles 
são passíveis de reconstrução. O pensamento simples busca anular 
as diversidades, uma vez que o raciocínio é monológico. Talvez a 
humanidade ainda não tenha percebido que as diversidades contribuem 
para a inteligência geral, a qual vai de encontro à unidisciplinaridade.

Com isso, outra necessidade para o futuro é uma educação 
que contemple o diálogo entre as diversas ciências, em outras 
palavras, a multidisciplinaridade a indisciplinaridade – adotando 
o termo da LA, objetivando desenvolver a inteligência geral, o que, 
consequentemente, pode combater as cegueiras do conhecimento. 
Ademais, consideramos a LA uma disciplina indisciplinar que contribui 
bastante para a reforma no sistema tradicional de educação por meio 
de reflexões críticas sob um viés dialógico, sendo estas necessidades 
iminentes para a compreensão humana da nossa sociedade atual. 
Isto possibilita a desconstrução de ideias dicotômicas rumando para 
comportamentos argumentativos e interacionais.

VISÃO DE CRITIQUE E MEANING MAKING

Os documentos oficiais da educação, dentre eles destacamos 
a BNCC, orientam para um ensino que contemple as diversidades 
existentes na sociedade, com o intuito de formar cidadãos que 
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colaborem com a transformação da mesma, em outras palavras, 
um ensino crítico. Tal posicionamento está em concordância com 
o pensamento Damianovic (2005), que defende a necessidade de 
transformar um mundo que foi estruturado na desigualdade.

Nas últimas décadas, no que tange ao eixo da Linguística 
Aplicada (LA), o ensino sob o viés crítico deve ser um dos pontos de 
partida para a reconstrução dos contextos sociais. Nesta perspectiva, 
pontuamos o processo de meaning making, que propõe a construção 
e reconstrução – bem como a transformação – dos sentidos. Esta 
abordagem, como considera Ajayi (2009) citado por Monte Mor (2018), 
visa à reflexão, crítica e ação tomando como base as experiências 
sociais, históricas e culturais dos estudantes. Portanto, destacamos 
a importância de uma práxis educativa baseada na tríade expansão 
de perspectiva, letramentos e meaning making (MONTE MOR, 2018).

A reflexão e a crítica sobre determinado contexto podem pautar-
se na visão de critique, que propõe “rever um fluxo de raciocínio e 
alterar o modo de compreender uma questão ou problema; examinar 
uma questão/problema por pontos de vista múltiplos; pensar sobre 
os aspectos sócio-políticos nas relações entre pessoas e culturas” 
(MONTE MOR, 2018, p. 332). Todos esses aspectos são abordados 
através das perspectivas individual, comunitária e global.

O âmbito pessoal busca que o estudante reflita sobre a sua 
relação com o seu entorno social através de questionamentos “eu-
você”, visando a compreender como ocorre a construção de suas 
próprias opiniões. No âmbito comunitário, o objetivo é refletir sobre 
um mesmo grupo ou localidade e compreender outras perspectivas 
referentes a aspectos econômicos, sociais e entre outros. Para finalizar, 
o âmbito global precisa a reflexão sobre um espaço coletivo para 
entender as bases de grupos sociais e histórias coletivas.
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Na práxis pedagógica, as atividades precisam ser expansivas 
e críticas. Como exemplo, respectivamente, pontuamos as seguintes 
questões “1. Como você descreve o lugar que mora? 2. Como outras 
pessoas que moram ali descrevem esse mesmo local? 3. Que diferenças 
você observa entre esse mesmo local e outro similar em outras regiões/
países?” (MONTE MOR, 2018, p. 331). Essas três perspectivas auxiliam 
o estudante a compreender a formação da sociedade para, então, 
partir para a ação de reconstruir os significados sociais.

PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS

Na modernidade recente, o texto já não é mais como 
conhecíamos. Se as línguas mudam com o passar dos tempos, 
os textos também. E se antigamente, já não podíamos dizer que 
os textos eram monomodais (embora houvesse uma modalidade 
predominante), hoje em dia, com o surgimento das novas tecnologias 
digitais, um dos grandes desafios da escola é preparar o aluno para 
ler e produzir textos cada vez mais multimodais. Isso é facilmente 
observado, sobretudo em tempos de pandemia, como temos vivido, 
em que o ensino é, majoritariamente, virtual.

As tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) 
garantem aos sujeitos novas formas de leitura e interpretação de texto. 
O hipertexto é aberto e funciona quase como um convite à interação 
por meio de um design próprio que pode levar o leitor a navegar por 
muitos caminhos do mundo virtual. O leitor, deixa de ser leitor somente 
e passa a ser autor também daquele mesmo texto à medida em que vai 
tecendo novas tramas de leitura com a integração de links, imagens, 
tags que vão imprimir infinitos sentidos ao texto sempre que outras 
pessoas o lerem (ROJO & MOURA, 2012).
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A escola de hoje precisa se reinventar e pensar em novas for-
mas de leitura e produção de texto. Porque mesmo na era das TDICs, 
a escola ainda prioriza o texto impresso. É pensar numa Pedagogia 
de multiletramentos para dar conta de toda essa multiplicidade de 
linguagens que constituem os textos e da multiplicidade cultural pre-
sente em sala de aula. Os professores, por sua vez, devem expandir 
o repertório cultural dos alunos, trabalhando tanto os gêneros valo-
rizados, quanto os menos valorizados na escola, desconstruindo-os 
e reconstruindo-os de forma hipermodal, a fim de ampliar o conhe-
cimento dos alunos e de desenvolver seu pensamento crítico (ROJO 
& MOURA, 2012). É claro que os gêneros têm suas especificidades, 
mas não podemos tratá-los como se fossem estanques.

A forma como aprendemos mudou. Os alunos precisam entender 
que nem sempre a linguagem verbal vai ser a parte mais importante 
do texto. Todas as outras semioses são igualmente importantes para 
a veiculação da mensagem. A prática docente deve auxiliar o aluno 
a combinar e analisar todas essas linguagens de forma crítica, para 
participarem efetivamente das muitas atividades sociais do mundo 
contemporâneo. É o ensino articulado com a vida e é assim que o 
professor vai potencializar a capacidade de agência dos sujeitos.

As OCEM (BRASIL, 2006) abordam o conceito de multiletramento 
(COPE; KALANTZIS, 2000) como um novo conceito de letramento, pela 
necessidade de dar conta da compreensão dos novos e complexos 
usos (de várias habilidades) da linguagem, como letramento visual, 
letramento digital, por novas comunidades de prática, tratando-se 
“de promover uma reflexão crítica sobre conceitos de linguagem e de 
ensino já arraigados, em face da premente necessidade de pensar e agir 
perante a exclusão sociocultural e linguística” (BRASIL, 2006, p. 107).

As OCEM (BRASIL, 2006) também destacam a importância do 
ensino da multimodalidade quando afirmam que nós “vivemos em um 
mundo culturalmente organizado por múltiplos sistemas semióticos – lin-
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guagens verbal e não-verbal –, resultado de trabalho humano que foi sedi-
mentado numa relação de convencionalidade” (BRASIL, 2006, p.25). Ain-
da segundo esse documento, uma escola inclusiva e aberta à diversidade

não pode se ater ao letramento da letra, mas deve, isso 
sim, abrir-se para os múltiplos letramentos, que, envolvendo 
uma enorme variação de mídias, constroem-se de forma 
multissemiótica e híbrida (...). Reitera-se que essa postura é 
condição para confrontar o aluno com práticas de linguagem 
que o levem a formar-se para o mundo do trabalho e para a 
cidadania com respeito pelas diferenças no modo de agir e de 
fazer sentido (BRASIL, 2006, p. 29).

Logo, as teorias dos novos letramentos “poderão contribuir para 
ampliar a visão de mundo dos alunos, para trabalhar o senso de cidadania, 
para desenvolver a capacidade crítica (...)” (BRASIL, 2006, p. 113).

Assim, para que os processos de ensino e aprendizagem contem-
plem os multiletramentos, o professor precisa desenvolver uma prática 
situada, considerando os aspectos culturais, discursivos e linguísticos.

ATIVIDADES SOCIAIS E EXPANSÃO DIALÓGICA 

Trazemos aqui, de forma bastante introdutória, a noção de 
Atividades Sociais, pois estas têm como pressuposto a relação do ser 
humano com o mundo em que vive, prezando, assim a transformação 
de si a partir de uma visão crítica sobre o mundo. A concepção de 
Atividades Sociais é fruto de uma perspectiva social de língua(gem) e 
parte também da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) 
(ENGESTRÖM, 1999) que pode ser definida como o estudo das 
atividades realizadas por sujeitos que estão em interação com outros, em 
contextos culturais específicos e que são dependentes historicamente.
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Nessas atividades, os sujeitos “compõem o que são, tornam-
se novos projetos de si mesmos com outros presenciais, distantes ou 
virtuais” (LIBERALI, 2012, p. 21), pois agem no mundo agindo, criando, 
fazendo história, transformando e produzindo sua própria identidade. 
Na realidade da sala de aula, a produção de conhecimento, por sua 
vez, ocorre na relação e na interação entre as ações do cotidiano e 
o conhecimento científico; interação esta que pode acontecer “por 
meio de situações desafiadoras e mediante a descoberta de novos 
conceitos” (RODRIGUES, 2012, p. 51). Estas interações contribuem 
para a ampliação do conhecimento e da compreensão humana por 
meio da expansão dialógica.

Nesse sentido, a Atividade Social precisa ser relevante para os 
envolvidos, devido à necessidade da colaboração dos mesmos para a 
troca de informações e significações sobre o mesmo objeto. Os padrões 
de colaboração ou o pensar com o outro, de acordo com Ninin (2018), 
são responsividade (comprometimento com a própria participação 
e com a do outro na atividade), deliberação (compartilhamento de 
argumentos e contra-argumentos durante a interação), alteridade 
(desenvolvimento da empatia, capacidade de enxergar o outro), 
ponderação (necessidade coletiva acima do interesse pessoal), 
mutualidade (contribuição coletiva considerando todos os envolvidos), 
interdependência (a ligação de diferentes vozes e posicionamento) e 
ponderação (necessidade coletiva acima do interesse pessoal).

Os padrões de colaboração são referidos nas dimensões dis-
cursivas das perguntas, as quais podem ser pragmáticas, epistêmicas 
e argumentativas. Juntas, essas dimensões, respectivamente, mos-
tram o contexto de produção da atividade social, o saber específico e 
a organização para o desenvolvimento do pensamento crítico. Nesse 
viés, as perguntas são importantes para observar as relações entre os 
padrões de colaboração e as ações discursivas. O quadro 1 apresenta 
as categorizações de perguntas propostas por Ninin (2018).
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Quadro 1: Categorização das perguntas.

FORMA
Matriciais                   Listas

Declarativas                 Multimodais
Interrogativas             Mistas

TIPO

Fechadas                                                              Sínteses
Abertas expansão                                          Expansivas

           contração                                         Polêmicas
Causa-efeito

Dependentes                                                       Fraudadas
Irrelevantes

Esclarecimentos

NATUREZA

                      Descritiva

Etnográficas estrutural

                       contrastiva

Didáticas mediadoras
               facilitadoras

Condicionais ou hipotéticas

CONTEÚDO

Fato, conceito ou modo de agir
Sentidos/significados

Relações interpessoais, atitudes, 
comportamentos ou sentimentos

CONDUÇÃO
TEMÁTICA

Introdução                    Desenvolvimento
Problematizadoras        Focais

Fechamento

EFEITO DE
SENTIDO

Plenas          Metadiscursivas
Semirretóricas                 Modalizadas

Retóricas     Não-modalizadas

CARACTERÍSTICA
LINGUÍSTICO-
DISCURSIVA

Mecanismo de pressuposição
Mecanismo de paráfrase

Mecanismo de distribuição de vozes
Mecanismo de valoração

Formas verbais

Fonte: Categorização das perguntas elaboradas por Ninin (2018) (adaptado).

Atividades de perguntas que tomam como base a noção 
de Atividade Social proposta pela TASHC “priorizam o processo 
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de interação e envolvimento na própria atividade [...] oferecendo a 
possibilidade de debater, desconstruir e reconstruir tais/novos pontos 
de vista” (ARAÚJO, 2020, p. 44). Assim, pontuamos a importância de 
os professores abordar as atividades pedagógicas, escritas ou orais, 
na perspectiva da expansão dialógica com o intuito de desenvolver o 
pensamento crítico dos estudantes.

SUGESTÕES DIDÁTICAS

As atividades realizadas em sala de aula, bem como todos os 
aspectos que estão implicados no processo ensino-aprendizagem, 
têm o poder de contribuir e transformar a vida do estudante. Todavia, 
há a necessidade de compreender como este vive a qual, sua relação 
com o mundo e como está inserido na sociedade. Por conseguinte, as 
atividades que embasadas no LC e na expansão dialógica precisam 
colocar o estudante como um dos protagonistas da construção da 
sua aprendizagem.

Dessa forma, algumas ideias trazidas por Larré (2017) e que 
podem contribuir de maneira importante são: a valorização do 
diálogo em primeiro lugar: “... a educação não é mais a aquisição de 
conhecimento só pelo conhecimento, mas um projeto para que o 
aprendiz tenha voz e se torne um tipo de pessoa que seja única, 
responsável, reflexiva e responsiva” (LARRÉ, 2017, p. 10 - grifo 
da autora). Desta maneira, a valorização do diálogo e de atividades 
pedagógicas de cunho crítico para ensino-aprendizagem de língua 
expõe uma interpretação que não é neutra da vida e da escola, uma 
pedagogia de cunho crítico, e uma abordagem dialógica.

Um conhecimento comum na sociedade brasileira é que o 
livro didático é um material adotado de forma quase unânime nas 
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escolas regulares brasileiras. Inúmeros aspectos justificam tal fato e, 
entre eles, podemos destacar as políticas públicas que embasam sua 
produção e distribuição, como também a movimentação financeira do 
mercado editorial. Por muitos, o LD é considerado vilão, mas há formas 
de utilização deste suporte pedagógico que pode contribuir para o 
desenvolvimento da criticidade do estudante.

Para abordar o livro de acordo com o expansionismo dialógico, 
após ter conhecimento dos documentos e editais oficiais que embasam 
o material, é preciso observar três fatores. O primeiro volta-se a ter co-
nhecimento da faixa etária média e da realidade dos estudantes a qual 
o a prática será aplicada. Em seguida, analisar as temáticas abordadas 
no LD para relacioná-las com as realidades estudantes e com os acon-
tecimentos sociais vigentes no momento. Por fim, adaptar as atividades 
considerando a tríade nível-realidade do estudante-sociedade. Ativida-
des pedagógicas que tomam como pontapé inicial a tríade mencionada, 
além de auxiliar o pensamento crítico do estudante, como consequência 
irá a auxiliá-los a se posicionar em seus contextos sociais e quais os 
seus papéis de cidadãos com direitos e deveres na sociedade.

A título de exemplo, pensemos na temática racismo. O LD, muito 
provavelmente, apresentará texto que abordam esta temática. Como 
abordar esses textos na perspectiva dialógica? Partindo do princípio, 
ou seja, debater qual o papel e intenção social do texto (promover uma 
campanha, apresentar um ato histórico e/ou outras possibilidades). 
Após, é possível elaborar perguntas abertas, de atitudes e problemati-
zadoras (referência Quadro 1) sobre a escravidão e a segregação ra-
cial, o que pode acontecer de forma interdisciplinar com a disciplina 
de história e geografia. O texto também pode ser abordado através de 
perguntas comparativas sobre épocas passadas e a realidade atual 
(considerando leis, notícias), visando formas de participação ativa do 
estudante como propõem as práticas de letramentos e empatia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desse artigo, realizamos a discussão sobre visões 
de Letramentos, Multiletramentos e Atividades Sociais, contextuali-
zando-a com o tratamento de documentos oficiais brasileiros como a 
BNCC, as OCEM e o PNLD. Apresentamos algumas sugestões didá-
ticas ao final do nosso texto, com o intuito de realizar uma exempli-
ficação de formas de estimular o letramento crítico em sala de aula. 
Deste modo, trabalhando de forma reflexiva, o professor de línguas 
oferece aos aprendizes em sua prática uma maneira mais democráti-
ca de pensar o mundo por contribuir para a ampliação de sua critici-
dade, através da expansão dialógica do conhecimento.

Ao considerar, portanto, a escola um espaço onde as interações 
entre professor - aluno e/ou aluno - aluno acontecem fomentando a refle-
xão, a criticidade e a construção de conhecimentos, percebemos que se 
torna cada vez mais urgente priorizar um diálogo entre as diversas ciên-
cias a fim de que as propostas de construção e reconstrução dos sentidos 
contemplem as diversidades existentes no contexto intra e extra escolar.

Em tempos de pandemia, marcados pelo uso das tecnologias 
digitais como caminho para que as práticas interativas aconteçam, o 
fazer pedagógico (processo de ensino e aprendizagem) siga seu curso, 
percebemos que esses recursos, que até então são consideradas como 
um dos grandes desafios para a escola, podem tornar-se seu principal 
aliado se ponderarmos suas potencialidades, como eles podem oportu-
nizar que práticas multiletradas se concretizem de modo a valorizar a re-
flexão crítica, as experiências sócio-históricas e culturais dos estudantes.
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INTRODUÇÃO

Para Perozo, Falcão e Uriarte (2007) a deficiência auditiva é a di-
minuição da capacidade de percepção dos sons, considerando, pes-
soas com deficiência auditiva aqueles indivíduos cuja audição, embora 
deficiente, é funcional – com possibilidade ou não da utilização de pró-
tese auditiva. Pessoas surdas são aquelas cuja audição não é funcional 
na vida comum. Segundo Corradi e Vidotti (2010) a inserção da maioria 
desses indivíduos em um ambiente oral-auditivo é um complicador no 
aspecto interativo, pois isso torna as relações pouco compreensíveis em 
virtude da diferença na forma de linguagem entre os indivíduos surdos e 
os não surdos. Apontam ainda que, grande parte dos surdos tem dificul-
dade em ler e interpretar a língua escrita. Essa dificuldade encontra-se 
no processo onde se originam os significados, ou seja, na construção 
de uma visão de mundo por parte do indivíduo.  Isso se dá, porque a 
passagem da percepção do mundo para a forma conceitual é feita com 
base nas concepções e traduções da fala externa para o interior. Essa 
fala interna é formada de maneira distinta para ouvintes e surdos, mas 
assume a mesma função no desenvolvimento do indivíduo com o meio.

Vieira (2005) identifica que um ponto a ser considerado é a fase 
da vida em que ocorre a surdez. Se ocorrer depois que o individuo já 
desenvolveu a noção de linguagem e fundamentos da língua, este pode 
utilizar a leitura com base no vocabulário pré-adquirido. Entretanto, 
quando a surdez ocorre nos primeiros anos de vida, o caso é mais 
grave, pois não existe uma referência de experiências pré-realizadas que 
auxiliem na comunicação do surdo com relação aos ouvintes. Nesse 
contexto, Perozo, Falcão e Uriarte (2007) consideram que as pessoas 
surdas, por não reconhecerem as palavras pelo som, utilizam uma 
comunicação espaço-visual como principal forma de comunicação. 
Entretanto, há aqueles que convivem unicamente com ouvintes, sem 
a interação com a comunidade surda e por isso desenvolvem uma 



113

SUMÁRIO

comunicação por gestos. Além disso, há outros que por uma série 
de motivos, optam pela utilização da fala. Para Menezes et al. (2009) 
as línguas orais apresentam as mesmas propriedades linguísticas da 
língua de sinais, por isso a segunda pode ser considerada uma língua 
natural, já que representa um conjunto de sentenças finitas construídas 
com base em um conjunto determinado de elementos. 

Quadros, Cerny e Pereira (2008) identificam que na educação 
para surdos é preciso considerar a utilização de variadas formas 
visuais no processo de aprendizagem, pois, é desta maneira que esse 
público representa suas experiências. Menezes et al. (2009) também 
entendem que o processo de aprendizagem para o indivíduo surdo, 
deve enfatizar a percepção e a visão, já que esses são canais de 
transmissão da língua para essas pessoas. 

Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa com o 
objetivo de buscar parâmetros sobre o modo como o indivíduo surdo 
aprende. Para isso foi realizada uma busca sistemática, na base de 
dados interdisciplinar Web of Science, no mês de janeiro de 2011. 
Para a realização da pesquisa foram utilizadas combinações com os 
termos: Learning + Deaf e Learning + Deaf + Hypermedia, dentre as 
publicações de 2006 a 2011, entretanto uma de 2001 foi adicionada aos 
resultados. Foram encontrados mais de 145 artigos sobre o tema. Uma 
nova triagem reduziu o número de documentos para aproximadamente 
100 artigos, considerando os temas específicos: Education, Special 
– onde 49 artigos fizeram referência a esse tema; Linguistics – onde 
21 artigos fizeram referência a esse tema; Education & Educational 
Research – onde 10 artigos fizeram referência a esse tema; Computer 
Science, Artificial Intelligence – onde 6 artigos fizeram referência a esse 
tema; Language & Linguistics - onde 5 artigos fizeram referência a esse 
tema; Computer Science, Interdisciplinary Applications – onde 3 artigos 
fizeram referência a esse tema; Computer Science, Theory & Methods 
– onde 3 artigos fizeram referência a esse tema; Multidisciplinary 
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Sciences – onde 5 artigos fizeram referência a esse tema; Computer 
Science, Information Systems – onde 1 artigo fez referência a esse 
tema; Computer Science, Interdisciplinary Applications – onde 3 
artigos fizeram referência a esse tema; Communication – onde 1 
artigo fez referência a esse tema; Computer Science, Cybernetics – 
onde 1 artigo fez referência a esse tema; Computer Science, Software 
Engineering – onde 1 artigo fez referência a esse tema; Psychology, 
Multidisciplinary – onde 2 artigos fizeram referência a esse tema; 
Genetics & Heredity – onde 1 artigo fez referência a esse tema; Social 
Sciences, Interdisciplinary – onde 2 artigos fizeram referência a esse 
tema; Sociology – onde 1 artigo fez referência a esse tema; Ergonomics 
– onde 1 artigo fez referência a esse tema; Humanities, Multidisciplinary 
– onde 1 artigo fez referência a esse tema.

Numa análise final, foram selecionados 11 artigos para 
discussão nesse texto. Os critérios para esta última escolha consideram 
a abordagem no perfil do aprendiz: surdo; surdo em cursos EAD; 
surdo em cursos de representação gráfica; e linguagem utilizada para 
surdos; além de aderência ao projeto “Educação Inclusiva: Ambiente 
Web acessível com Objetos de Aprendizagem para Representação 
Gráfica”, com apoio da CAPES e CNPq.

PESQUISAS LEVANTADAS

Richardson e Woodley (2001) enfatizam que ainda há pouca 
pesquisa sobre as experiências de alunos surdos no ensino superior, 
e que o obstáculo mais presente para essa fração da população, 
considerando o nível educacional, está nas dificuldades de 
comunicação. Já Reitsma (2008) entende que há “uma surpreendente 
falta de pesquisas sistemáticas de avaliação dos efeitos de exercícios 
de leitura para crianças surdas” (p. 178, tradução nossa). E enfatiza 
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que os estudos existentes apresentam como baixas as habilidades 
que as pessoas surdas têm em relação a leitura.

A respeito da capacidade de aprendizagem, Marschark, 
Sapere, Convertino e Mayer (2009) apontam que os mesmos 
problemas enfrentados pelos surdos no aprendizado da leitura, 
também se refletem ao aprender uma língua de sinais. Isso implica 
que a dificuldade em entender textos escritos está além do simples 
ato de ler. Para chegar a essa conclusão, os autores apresentaram em 
sua pesquisa propostas para abordagem de diferentes compreensões 
com o intuito de melhorar a leitura de alunos surdos. Foram realizados 
dois experimentos com estudantes universitários, com o intuito de 
examinar sua forma de aprendizagem a partir de textos científicos. 
Partes dos textos foram apresentadas, de forma oral/gestual e 
escritas, tanto para alunos surdos, que conheciam a língua Americana 
de Sinais, como para alunos não surdos. Os resultados indicam que 
os alunos surdos aprendiam mais, a partir do texto impresso do que 
através da língua gestual. Entretanto em comparação com indivíduos 
não surdos, os surdos obtiveram menor desempenho.

Em pesquisas com crianças, Aceti e Wang (2010) analisaram 
os efeitos de uma intervenção de oito semanas, onde os 
pesquisadores/professores apresentaram, de forma direta, palavras 
com múltiplos significados para quatro alunos surdos de 11 a 13 anos.

Utilizando estratégias metacognitivas específicas para 
a aquisição do conceito de vários significados de palavras e a 
capacidade de distinguir o significado de outras leituras ao mesmo 
tempo, se identificou a melhora na compreensão de leitura dos alunos. 
O resultado da pesquisa demonstrou a capacidade dos participantes 
em aumentar seu vocabulário de palavras com mais de um significado, 
como também sua compreensão nas leituras em geral, melhorando 
assim sua compreensão e confiança na tarefa de leitura.
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Sirois, Boisclair e Giasson (2008) examinaram a relação entre 
o desenvolvimento da representação do sistema alfabético e os 
resultados de leitura e escrita, em 31 alunos surdos e 25 não surdos 
da primeira série. Como procedimento metodológico, utilizaram uma 
abordagem pedagógica com base em ajustes graduais de ajuda, 
onde as crianças surdas e não surdas, tinham apoio em vários 
estágios durante o processamento do texto escrito. Dessa forma, 
os professores desempenhavam o papel de guias, ajustando a 
sustentação de acordo com a zona de desenvolvimento proximal da 
criança. Os resultados da pesquisa demonstraram que o perfil de 
aprendizado entre os dois grupos era similar. Entretanto, foi observado 
que os alunos não surdos não relacionavam a prova escrita e com a 
sintaxe, enquanto para os alunos surdos a sintaxe na escrita estava 
relacionada com a compreensão da leitura.

Considerando pesquisa com alunos de nível superior, Marschark, 
Sapere, Convertino e Pelz (2008) examinaram como a utilização da língua 
de sinais, tanto diretamente como por meios tecnológicos - através de 
vídeos - pode favorecer a comunicação entre os alunos. Nessa pesquisa, 
os autores apontam que não basta simplesmente ter um intérprete 
presente, na sala de aula, para garantir o acesso ao aprendizado. Dentre 
as várias dificuldades encontradas, a primeira foi que os alunos surdos 
não são capazes de dividir a atenção entre duas fontes diferentes de 
informação visual, ou seja o professor e o intérprete; e a segunda foi a 
falta de qualificação de muitos intérpretes quando confrontados com 
várias interrupções em salas de aula com grande quantidade de alunos.

A noção de acesso para alunos surdos consiste de duas 
questões relacionadas. Externa que é a questão de saber se o 
intérprete de língua gestual ou qualquer outro meio de instrução 
pode plenamente ou suficientemente capturar e comunicar 
o conteúdo dado em aula, por um professor ou outra forma 
instrucional. Interna [...] é a questão de saber se algum aluno 
particular tem o conhecimento de fundo, a estrutura conceitual 
e ferramentas de aprendizagem para fazer uso efetivo do que 
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é comunicado. [...] Fluência da língua também faz parte desta 
questão [...]. (MARSCHARK; SAPERE; CONVERTINO; PELZ; 
2008; p. 547 - tradução nossa)

Entretanto, em pesquisa com alunos surdos e não surdos, 
realizada por Marschark, Convertino, Sapere, Arndt e Seewagem 
(2005), foram analisadas informações sobre o processamento visual 
e a aprendizagem em sala de aula. O conteúdo das aulas foi exposto 
através de intérpretes de sinais in loco (sinais tridimensionais) e 
traduções gravadas em vídeos (duas dimensões). Os resultados 
indicaram que não houve diferença na aprendizagem entre os alunos, 
tanto surdos como não surdos. Além disso, a análise dos dados, 
considerando atenção visual e demais influências demográficas, 
indica que os indivíduos surdos têm uma considerável habilidade de 
recepção no processo comunicacional. Entretanto, também indica 
uma vantagem dos não surdos na aprendizagem.

Richardson e Woodley (2001) realizaram uma pesquisa sobre 
abordagens de estudo de alunos surdos que não se comunicam 
utilizando a língua de sinais ou língua falada, em cursos de ensino 
à distância. Através de uma abordagem superficial, constataram que 
os alunos surdos obtiveram maior pontuação na compreensão do 
conteúdo, em comparação com os não surdos, além de diminuírem 
seu medo do fracasso, o que é geralmente observado em pessoas 
com surdez. Os dois grupos foram considerados igualmente capazes 
de adotar uma orientação de significado na aprendizagem. Quanto à 
educação a distância, não houve diferença entre os dois grupos sobre 
a preferência de comunicação relacionada ao conteúdo. 

Para determinar os efeitos da aprendizagem em crianças 
surdas, Reitsma (2008) realizou uma pesquisa com onze crianças 
surdas com idade média de sete anos. O pesquisador tinha o objetivo 
de identificar se para o aprendizado de uma determinada palavra era 
preciso enfatizar o significado ou a grafia da mesma, além disso, 
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deveria determinar se o uso de desenhos ou sinais surtia algum 
efeito no significado de uma dada palavra. Para isso desenvolveu 
dois exercícios para determinar os efeitos da aprendizagem em 
crianças surdas. Com auxílio de um sistema computacional, o 
primeiro exercício consistia em uma orientação ortográfica, onde o 
aluno deveria selecionar a palavra ortograficamente correta entre 
três alternativas, que correspondiam a um desenho ou um sinal 
apresentados num vídeo. Já o segundo correspondia em selecionar 
um sinal ou imagem correta entre três alternativas correspondentes a 
uma palavra escrita. Os resultados apontaram que enfatizar a palavra 
escrita auxilia a aprendizagem da leitura para as crianças surdas, 
mas sugerem que a utilização de desenhos, sinais e imagens em 
geral, são recuros eficientes nesse processo.

Em comparação com categorizações semânticas entre crian-
ças surdas e não surdas, Ormel, Gijsel, Hermans, Bosman, Knoors 
e Verhoeven (2008) indicam que o conhecimento semântico facilita 
a compreensão da leitura. Em um estudo verificaram a qualidade da 
classificação semântica entre crianças das duas audiências, quando 
examinaram palavras escritas e imagens em dois níveis de qualifica-
ção. O resultado demonstrou que a criança surda tem melhor desem-
penho com relação a imagens, enquanto as não surdas, obtiveram 
maior desempenho nas palavras escritas. Com relação as palavras 
escritas, estas foram correlacionadas ao vocabulario gestual e com-
preensão da linguagem de sinais para os surdos.

Alvarado, Puente e Herrera (2008) realizaram dois experimentos 
com 28 crianças surdas e 15 não surdas, entre 7 e 16 anos, com o 
intuito de levantar as possíveis interações entre códigos visuais e 
fonéticos na memória de trabalho. Além disso, buscaram compreender 
as relações entre esses códigos de leitura e a realização ortográfica. 
Como resultado, concluíram que o conhecimento datilolórico-grafema 
pode faciliar o processo de leitura para crianças surdas, diferetnemente 
das não surdas, que utilizam oconhecimento fonético-grafema.
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Chen-Chung, Chien-Chia, Baw-Jhiune e Yui-Wn (2006) 
implementaram tecnologia sem fio em uma sala de aula para analisar 
o processo de aprendizagem de matemática para sete alunos surdos 
em uma escola secundária em Taiwan. Esse experimento demonstrou 
que a interatividade na comunicação, fornecida pela tecnologia 
sem fio, aumentou a participação dos alunos nas atividades de 
aprendizagem. Foi observada maior interação entre alunos e professor, 
além de menor distração e erros nos trabalhos acadêmicos.

O SURDO E A APRENDIZAGEM

Segundo pesquisa realizada por Richardson e Woodley (2001), 
tanto alunos surdos como não surdos, são capazes de envolvimento 
com o significado subjacente das disciplinas a serem aprendidas. 
Entretanto os alunos surdos encontram mais dificuldades quando 
precisam relacionar idéias sobre temas diferentes, e isso se 
intensifica para aqueles que têm restrições quanto à comunicação 
por linguagem de sinais - gestual. Uma das hipóteses é que isso pode 
estar relacionado com intérpretes que tenham baixo conhecimento 
técnico da disciplina em questão. Outra questão a ser considerada é 
que os alunos surdos podem manifestar mais medo de fracassar em 
atividades acadêmicas, se comparados com os não surdos.

Os autores indicam que os alunos surdos parecem ter uma afi-
nidade específica para a utilização da imaginação tanto para a leitura 
como para a resolução de problemas, ao invés de ter uma tendência 
geral de utilizar o pensamento divergente. O medo de fracassar, tam-
bém pode ser considerado um fator para o sucesso em atividades aca-
dêmicas, pois podem levá-los a ter mais atenção durante o processo. 
Os alunos surdos apresentaram maior uso de memorização e um en-
foque nos detalhes, ao contrário de um entendimento geral da matéria.
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Em particular, os alunos surdos têm de suportar um volume 
de trabalho adicional ao tomar cursos ministrados na língua 
falada: para aqueles que usam a linguagem de sinais, isto é 
criado pela necessidade de ler e escrever em uma segunda 
língua, principalmente quando a preparação de atribuições, 
para aqueles que não usam a linguagem de sinais, isto é criado 
pela necessidade de dedicar tempo e esforço para acompanhar 
materiais audiovisuais e discussões em grupo e, especialmente, 
para a leitura de transcrições de programas de radiodifusão. 
(RICHARDSON; WOODLEY; 2001, p. 78 - tradução nossa)

Nesse contexto, Reitsma (2008) entende que o fator primordial 
para o mal desempenho de crianças surdas, quando comparadas a 
não surdas, é sua deficiência na fluência da língua falada, e por isso 
a língua escrita é prejudicada, já que o acesso dos surdos ao códito 
fonético é limitado. O autor salienta que não há uma direta relação entre 
a língua de sinais e a língua falada, embora determinados indivíduos 
conseguem utilizar, relativamente com fluência, a língua falada - 
principalmente os que desde cedo já são inseridos numa cultura oral 
- mas na maioria dos casos isso não acontece. “Quando confrontados 
com a representação escrita da língua falada, a maioria das crianças 
surdas têm bastante limitação no conhecimento do vocabulário e 
gramática representados num impresso e, portanto, é mais difícil de 
prever e inferir o significado” (REITSMA; 2008; p. 178 - tradução nossa). 

Quando um indivíduo não surdo identifica uma palavra escrita, 
este provavelmente utiliza um princípio alfabético, onde os grafemas 
representam a estrutura fonológica de uma dada palavra. Associando 
os sons, as letras e sílabas a palavra escrita pode ser tranformada em 
uma palavra falada, que se estiver dentro do mesmo contexto cultura do 
interlocutor é familiarizada. Entretanto, se um indivíduo nasceu surdo, 
essa recodificação fonológica não acontece, sendo que este processo 
não está prontamente disponível para a maioria dos surdos. Além disso, 
decodicar uma palavra escrita em forma fonológica não é útil quando a 
pessoa surda não sabe o significado associado a essa palavra. Assim, 
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o autor entende que pessoas surdas precisam aprender a decodificar 
a linguagem de sinais para a forma escrita. Infelizmente o autor não 
encontrou indícios científicos de como mapear a linguagem de sinais 
para a forma escrita, mas supõem que “extensa instrução individualizada 
e prática são, provavelmente, indispensáveis para a aquisição de 
conhecimentos fluentes na identificação de palavras para desenvolver 
vocabulário na língua escrita” (REITSMA; 2008; p. 179 - tradução nossa).

Ormel, Gijsel, Hermans, Bosman, Knoors e Verhoeven (2008) 
indicam que os estudos sobre o papel da fonologia no processo de 
leitura de indivíduos surdos produzem resultados mistos:

Nos casos de uso de fonologia limitada por surdos, presume-
se que o conhecimento semântico pode prestar apoio a leitura 
crítica [...] O importante papel do conhecimento semântico, 
portanto, pode ser particularmente verdadeiro para crianças 
e adultos surdos. Afinal, a organização semântica é uma 
parte integrante da aprendizagem de línguas. Por exemplo, o 
conhecimento semântico está intimamente relacionado com 
a capacidade de aprendizagem de palavras subsequentes 
[...] Em contrapartida, conhecimento semântico pode 
ser aumentado como conseqüência da experiência de 
leitura. (ORMEL; GIJSEL; HERMANS; BOSMAN; KNOORS; 
VERHOEVEN; 2008; p. 347 - tradução nossa)

A falta de acesso a liguagem completa, escrita e gestual, nos 
primeiros anos de vida do indivíduo surdo, adiam o desenvolvimento 
das categorizações semânticas. Os autores entendem que a linga-
gem gestual é a mais natural e acessível a grande maioria dos sur-
dos, por isso deve ser estimulada desde cedo. Em contrapartida, os 
desenvolvimendo das categorizações semânticas desempenham um 
papel mais importante na compreensão da leitura por crianças surdas, 
do que para as não surdas. Imagens podem ser mais facilmente pro-
cessadas por leitores iniciantes ou com habilidades limitadas nessa 
tarefa. Por isso a utilização de fotos e palavras podem favorecer a ava-
liação das habilidades semânticas de crianças surdas, evitando assim 
dependência total das habilidades de reconhecimento de palavras.
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LINGUAGEM VISUAL

Reitsma (2008) entende que a utilização de desenhos, fotos 
ou sinais podem servir como referência para o significado de 
determinadas palavras:

A imagem permite que uma criança entenda o significado da 
palavra, mesmo quando ele não sabe o sinal espacial para o 
construir a palavra. A desvantagem, porém, é que nem todas 
as palavras podem ser facilmente ilustrado desta maneira, por 
exemplo, palavras abstratas, como “amizade” ou “por baixo”. 
(REITSMA, 2008, p. 180 - tradução nossa)

Para o autor esse problema na dificuldade de desenhar 
determinados significados pode ser sanado quando utilizados signos. 
O desenho de um sinal espacial, por exemplo, não é uma tradução 
precisa de uma palavra, mas exibe apenas a forma como o sinal deve 
ser representado com as várias simbologias específicas. As atuais 
tecnlogias computacionais tem facilitado em muito essa utilização de 
sinais para a significação de palavras. Um vídeo de um sinal é muito 
mais fácil de se compreender do que um desenho estático. Entretanto, 
quanto foram comparadas a apresentação de uma história através de 
desenhos impressos, e por linguagem de sinais também impresso, 
identificou-se que o maior nível de compreensão por crianças surdas 
foi com a primeira opção. Dessa forma, o nível de assimilação do 
significado de uma determinada palavra é maior quanto a mesma 
é acompanhada por um desenho, superando assim, a utilização de 
palavras acompanhadas por sinais impressos. Entretanto a pesquisa 
focou apenas em testes de ortografia:

Na leitura, as imagens são usadas abundantemente na educação 
e as crianças podem, portanto, se acostumar a associar palavras 
a imagens impressas. Outra explicação para o fato de que 
mais palavras foram aprendidas quando se utilizaram imagens 
para se referir ao significado, poderia ser porque os desenhos 
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têm uma vantagem sobre os vídeos de sinais em termos de 
recursos atencionais. Desenhos podem ser percebidos em um 
único olhar durante os exercícios, enquanto os movimentos de 
um sinal levam tempo para se ver completamente. Portanto, 
pode ser possível que para armazenar informações sobre 
novas palavras escritas, olhar rapidamente um desenho é mais 
eficiente do que olhar um sinal. Claro, há muitas palavras que 
não podem facilmente ser representadas por uma imagem 
simples. Para as palavras abstratas, os sinais são necessários. 
[...] Para esse estudo, uma imagem pode valer mais que mil 
palavras ou sinais. (REITSMA, 2008, p. 187 - tradução nossa)

Para Marschark, Sapere, Convertino e Mayer (2009) a combina-
ção de uma informação verbal com uma visual melhora o aprendizado e 
retenção de algum tipo de conteúdo. Em pesquisa, os autores enfatizam 
que os alunos com menor conhecimento de conteúdos relativos terão 
mais benefícios em uma aula, apresentada em forma de palestra, se o 
conteúdo for acompanhando por materiais visuais. A utilização de mata-
riais verbais acompanhados por visuais, permite que alunos não surdos 
vejam redundância e formas alternativas da mesma informação, contri-
buindo para um melhor acompanhamento das descrições. Entretanto 
no caso de pessoas surdas, o seu sistema visual poderia ficar sobrecar-
regado se, tivesse que dividir a atenção entre a tradução em linguagem 
de sinais e as imagens. Marschark, Convertino, Sapere, Arnkt e Seewa-
gen (2005) entendem que a maioria dos pesquisadores educacionais 
apontam a dependência das pessoas surdas à materiais visuais. Mas 
consideram que esse recurso deve ser utilizado com certa cautala já que 
em sala de aula, por exemplo, os alunos surdos devem dividir a atenção 
do seu campo visual, central e periférico, com as instruções vindas do 
professor, e do intérprete. Da mesma forma, a apresentação de textos 
escritos em dispositivos eletrônicos, agravam os problemas para os sur-
dos em tempo real, já que estes podem ter dificuldade na leitura das 
legendas. Para Marschark, Sapere, Convertino e Mayer (2009) não só a 
falta de plena comunicação impede o processo de aprendizagem, mas 
também a falta de domínio de uma língua relacionada, podem fazer com 



124

SUMÁRIO

que os surdos desconheçam muito do conteúdo que deveria lhe ser 
ensinado. Isso levou a concluir sobre a aparente falta de monitoramento 
na compreensão da leitura de alunos surdos. Também, em depoimento 
de estudantes universitários surdos, muitos relataram que reconhecem 
não ser totalmente compreendidos em sala de aula.

Entretanto, uma variedade de resultados tem sugerido que 
pessas surdas têm maiores habilidades visuais do que não surdos. A 
mais pertinente é que os surdos têm maior acuidade visual periférica, 
ou seja, conseguem processar mais informações que ocorrem fora 
do seu campo de visão central. Os autores indentificam que tanto 
indivíduos surdos que foram alfabetizados com linguagem de sinais, 
assim como indivíduos não surdos, mas que tem como primeira língua 
a linguagem de sinais, são mais rápidos no processo e geração de 
imagens mentais complexas, em comparação a indivíduos que não 
alfabetizados nessa língua. Além disso, constatou-se que os primeiros 
respodem de forma mais rápida em teste onde se deve julgar se um 
estímulo visual bidimensional está na orientação normal ou foram 
espelhados. Assim, conclui-se que a utilização de materiais visuais em 
sala de aula não representa grande desafio para alunos surdos:

Pelo menos entre os estudantes que são signatários qualificados, 
com maior acuidade visual periférico, a habilidade para 
detectar movimento na periferia do campo de visão, pode ser a 
habilidade necessárias para perceber e integrar múltiplas fontes 
de informação visual. Até agora, contudo, a investigação nesta 
área tem sido confinada a relativamente estreitos paradigmas 
de laboratório, e a medida em que tais habilidades podem 
influenciar o aprendizado permanece incerto (MARSCHARK; 
SAPERE; CONVERTINO; MAYER; 2009; p. 734 - tradução nossa)

Alvaro, Puente e Herrera (2008) apontam estudos sobre a 
redução da capacidada da memória de trabalho e dificuldades 
de codificação de indivíduos surdos. E essa suposição está 
fundamentada na hipótese de que essas pessoas não dispõem de 
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códigos acusticos, articulatórios ou fonológicos que fundamentam a 
memória de trabalho de pessoas não surdas. Entretanto, consideram 
que há importantes diferenças entre memória auditiva e memória 
visual. A primeira destaca-se na preservação de informação 
sequencial, enquanto a segunda destaca-se na preservação da 
informação simultânea, mas entendem que a capacidade de memória 
de trabalho é limitada, variando dependendo do indivíduo.

Os autores concluem que existe diferenaças na memória entre 
os indivídos surdos e não surdos. Como os surdos tem habilidades 
fonologicas limitadas, desenvolvem como alternativa um mecanismo 
visual de armazenamento.  Assim, identificam que as pessoas surdas 
têm habilidades superiores em tarefas que exigem processamento 
visual, utilizando estratégias de codificação ortográfica para a leitura. 
Comparando efeitos de similaridade fonológica e ortográfica no 
processamento verbal, a pesquisa feita apenas com surdos fluentes 
em lingua de sinais, identificou que os mesmos tiveram melhores 
resultados em tarefas ortográficas do que nas fonológicas. 

DESAFIOS PARA A APRENDIZAGEM DO SURDO

A avaliação durante o processo de ensino é uma ferramenta que 
pode favorecer o refornço no efeito da aprendizagem. Para Chen-Chung, 
Chien-Chia, Baw-Jhiune e Yui-Wen (2006) o desempenho do aluno, num 
processo educanional, pode ser elevado quando este tem constantes 
feedbacks durante o processo de aprendizagem. Assim, numa disciplina 
de matemática, por exemplo, um estudante surdo pode facilmente não 
descobrir seus erros, se o professor simplesmente mostrar a resolução 
do problema no quadro. Esse processo fica ainda mais prejudicado se 
as avaliações dos professores forem realizadas separadas dos alunos, 
“um desafio enfrentado pelos professores é o de superar a barreira de 
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comunicação para fazer uma avaliação eficaz e dinâmica, permitindo 
assim que os alunos participem em todos os processos de avaliação 
e, assim, aumentem suas oportunidades de auto-reflexão” (CHEN-
CHUNG; CHIEN-CHIA; BAW-JHIUNE; YUI-WEN; 2006; p. 346).

Na pesquisa realizada pelos autores, no processo de ensino 
auxiliado por tablets e internet sem fio, o professor deve apresentar o 
significado de uma determinada lição, estimulando assim a motivação 
para o aprendizado e explicando os objetivos e pontos-chave para o 
desenvolvimento dos alunos. Em seguida, é demosntrado o conteúdo 
da aprendizagem ou habilidades para desenvolver o conhecimento 
dos alunos. E por fim, o professor orienta os alunos nos exercícios 
práticos, avaliando os trabalhos realizados pelos alunos e os 
incentivando a avançar e aplicar os conhecimentos adquiridos no seu 
cotidiano. Durante o processo a utilização da tecnologia é importante, 
para facilitar a instrução no ensino da disciplina, pois os professores 
precisam de uma ferramenta comum, e de fácil assimilação dos alunos, 
para a preparaçãos das bases para a fase do desenvolvimento.

Para Richardson e Woodley (2001) em instituições de ensino 
onde, as disciplinas são transmitidas in loco, face-a-face, a qualidade 
da aprendizagem para o aluno surdo deve ser vista com cautela. Os 
autores aprovam a utilização de meios digitais como apoio no processo 
de ensino-aprendizagem, e defendem que instituições de ensino 
à distâcia podem favorecer o aprendizado de surdos por possuir 
ferramentes como tutoriais e teleconferêncas, recursos aparentemente 
valorizados por esses alunos.

Outro ponto na questão da qualidade de educação é que as 
instituições de ensino superior devem ter os recursos humanos e 
técnicos adequados para apoio as necessidades acadêmicas de 
alunos surdos.
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Os recursos humanos incluem intérpretes, anotadores e 
leitores de lábios, os recursos técnicos incluem aparelhos 
auditivos, loops de rádio e laços de indução local. Entretanto, 
mesmo no contexto de apoio da Universidade Aberta, 
os alunos envolvidos no presente estudo reforçaram a 
necessidade de tanto o pessoal docente e outros alunos a 
reconhecer as legítimas expectativas dos alunos surdos e os 
seus problemas na comunicação com as pessoas não surdas 
[...] (RICHARDSON; WOODLEY; 2001; p. 79 - tradução nossa)

Em suma, os autores identificam, através dos relatos dos alunos 
que os docentes devem ter o treinamento correto para incentivar uma 
auto-imagem positiva em alunos surdos, e não alimentar imagens 
negativas e estereótipos. Na visão de Marschark, Sapere, Convertino 
e Mayer (2009) pesquisadores e educadores podem ter negligenciado 
as necessidades básicas dos alunos surdos, em idade universitária, 
supondo que as competencias em comunicação oral desses, são 
suficientes para fins educacionais.

[...] É bem reconhecido que a construção da alfabetização 
depende de uma base sólida de uma primeira língua [...] e 
na ausência de tais habilidades, processos de alto nível, tais 
como inferência e acompanhamento compreensão são apenas 
em risco, tanto quanto de nível de processos inferiores que 
envolvem o vocabulário ea gramática. (MARSCHARK; SAPERE; 
CONVERTINO; MAYER; 2009; p. 367 – tradução nossa)

No ponto onde o indivíduo faz a transição de aprender a ler para 
entender o vocabulário, as complexidades dos textos escolares também 
mudam. Nesse ponto um aluno surdo pode ter baixo desempenho, 
se comparado com seus pares não surdos. Além disso deve se 
beneficiar do uso de materiais alternativos de leitura, maior instrução 
de leitura e uma orientação mais eficaz, até que sua capacidade de 
leitura se torne automática. Os autores entendem que o sucesso na 
admissão num curso superior, por alunos surdos, pode ter influência 
de sua competência adquirida na alfabetização da língua escrita, além 
de outros conhecimentos relevantes que permitem a interação nesse 
cenário. Nesse aspecto, as pesquisas de Marschark, Convertino, 
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Sapere, Arndt e Seewagen (2005) indicam que alunos surdos aprendem 
menos do que os não surdos, em classes onde os primeiros dependem 
de intérprete de sinais. A questão levantada é sobre a adequação dos 
materiais didáticos e métodos concebidos para alunos não surdos, 
que são aplicadas a alunos surdos. Esses procedimentos ainda são 
barreiras na comunicação em sala de aula, o que culmina no insuficiente 
nível de aprendizagem dos alunos com surdez.

Marschark, Sapere, Convertino e Pelz (2008) indicam que, na 
média, os estudantes universitários surdos, entram em sala de aula 
com menos conhecimento do que os não surdos, e da mesma forma 
deixam as salas com menos conhecimento em termos de conteúdo 
específico. Os resultados indicam que a qualidade do ensino, sendo 
acessível, é mais importante do que o modo de comunicação, se 
considerado como fator isolado:

[...] os métodos eficazes para educar toda a população 
especial não pode ser otimizada até se entender melhor as 
diferenças individuais e as habilidades cognitivas subjacentes 
à aprendizagem, além de educadores desenvolverem metas 
específicas e realistas para tais estudantes. (MARSCHARK; 
SAPERE; CONVERTINO; PELZ; 2008; p. 558 - tradução nossa)

Já na ótica de Enns e Lafond (2007) as abordagens para o pro-
cesso de aprendizagem do surdo estão associadas a diferentes méto-
dos de comunicação, com o intuito de estabelecer uma língua de base, 
facilitando assim o desenvolvimento educacional desses indivíduos:

Alguns métodos enfatizam a amplificação por meio de 
aparelhos auditivos ou implantes cocleares para desenvolver 
habilidades de fala e audição. Desta forma, conhecimentos 
de inglês são estabelecidas verbalmente, então usados para 
mediar linguagem na forma escrita. A dificuldade para muitas 
crianças surdas é que mesmo com a amplificação, o discurso 
não é acessível a eles [...] Outras abordagens enfatizam a 
exposição precoce a línguas natural de sinais, como a American 
Sign Language (ASL), para estabelecer as competências das 
crianças surdas como primeira língua. Isso lhes dá uma forma 
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eficaz de se comunicar e interagir com o mundo à sua volta 
e facilita o seu desenvolvimento cognitivo e social. (ENNS; 
LAFOND; 2007; p. 64 - tradução nossa)

Em sua pesquisa, os autores salientam que um programa 
de estudos focados na prática, com módulos curtos e repetições 
frequentes de texto, influenciam de forma favorável a alfabetização 
e as competencias sociais dos estudantes surdos. Além disso, 
os alunos devem ser ensinados sobre aquilo que são capazes de 
aprender naquele momento, isso porque a tentativa de forçar a 
aprendizagem de um conteúdo que não está no repertório cognitivo 
ou linguistico do aluno não irá funcionar. Uma seleção cuidadosa do 
vocabulário, vinculadas a outros temas disciplinares também podem 
contribuir para a eficácia do aprendizado.

Outro aspecto importante na relação entre o aluno surdo e o con-
teúdo pedagógico é o papel do relacionamento do professor em rela-
ção a motivação dos alunos para aprender. O professor não deve su-
bestimar os alunos, mas acreditar na capacidade deles, principalmente 
quanto executadas atividade relevantes e significativas para os surdos, 
contribuindo para um um ambiente livre de stress e ansiedade. “Estas 
são características importantes para envolver os alunos no processo de 
aprendizagem” (ENNS; LAFOND; 2007; p. 64 - tradução nossa).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos artigos selecionados através de uma busca 
sistemática na base de dados interdisciplinar Web of Science, pode-
se constatar que, primeiramente a quantidade de documentos 
que discutem o perfil para o aprendizado do surdo é relativamente 
baixa, se considerada a relevância da fonte de pesquisa. Mesmo 
relatos nos artigos pesquisados apontam para essa deficiência na 
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pesquisa de alunos surdos em experiências educacionais. Ainda 
dentro dessa questão, constata-se que além da pouca pesquisa, as 
próprias instituições de ensino-aprendizagem não estão preparadas 
para suportar alunos com surdez. Isso se reflete principalmente no 
preparo deficiente de recursos humanos dessas instituições, além dos 
próprios materiais técnicos de apoio, que deveriam favorecer tanto o 
aprendizado de alunos surdos, como de não surdos. Nesse sentido, 
muitas pesquisas apontam para o comprometimento de professores 
e apoiadores, além de programas baseados no incentivo da prática, 
por parte do aluno, e constantes feedbacks por parte do tutores, 
favorecendo, de certa forma, a própria autoestima do estudante.

Um aspecto importante para o apoio no processo de 
aprendizagem do surdo é possibilitar acesso a tecnologias que se 
adéquem e facilitem seu modo familiar de comunicação. Constatou-
se que tanto alunos surdos como não surdos, tem a mesma 
capacidade de relacionar significados aos mais variados conteúdos. 
Entretanto a decodificação de sinais, considerando a necessidade da 
obtenção de uma forma de comunicação escrita, deve levar em conta 
os aspectos visuais das pessoas surdas, em detrimento de aspectos 
fonológicos das não surdas. Além disso, estimular uma forma de 
linguagem natural, favorecendo uma comunicação plena, pode ser 
um aliado no processo de aprendizagem.

Entendendo que informações verbais quando acompanhadas 
por visuais melhoram o aprendizado e retenção de conteúdos para 
alunos não surdos, se forem consideradas as habilidades visuais dos 
surdos, esse recurso torna-se indispensável para o reforço educacional 
dos dois públicos. Considerando esse aspecto, mas principalmente 
enfatizando as habilidades dos surdos, entende-se que tanto aulas 
expositivas, como materiais didáticos, devem ter o apoio do recurso 
da imagem de forma eficiente, servindo como referência ao significado 
de muitas palavras e conceitos. Discute-se ainda sobre uma possível 
sobrecarga de informação visual, contra a defesa de que as pessoas 
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surdas possuem uma maior acuidade visual periférica, além de 
abordagens sobre diferenças nos tipos de memória fonológicas e 
visuais desse público. Entretando essas são questionamentos que não 
se buscou responder nesse artigo, mas apenas apontar pesquisas e 
questões levantadas por autores do tema.
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RESUMO: 
Com o reconhecimento das instituições de Educação Infantil como integrante 
da Educação Básica, ambos contextos passam a ser responsáveis pelo 
ensino sistematizado, intencional e planejado. Além das questões referentes 
ao conteúdo a ser ensinado na Educação Infantil, surge também uma 
demanda de crianças que são encaminhadas para avaliação em serviços 
de saúde, por queixas escolares, geralmente relacionadas a condutas 
agressivas, agitação e dificuldades extremas para manter atenção em aula. 
Tendo a Psicologia Histórico-Cultural como referencial teórico, pretende-
se refletir sobre os processos de escolarização na Educação Infantil, com 
destaque à periodização do desenvolvimento e ao conceito de atividade 
principal, em um movimento que busque a maior conscientização das 
políticas educacionais como papel transformador da realidade.

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Histórico-Cultural; desenvolvimento; Educação 
Infantil; medicalização.
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INTRODUÇÃO 

Preocupações referentes à queixa escolar chegam à Educação 
Infantil, visto que os professores, com dificuldades em lidar com 
o comportamento de algumas crianças, somadas a condições de 
trabalho precárias e carência de formação continuada, recorrem a 
encaminhamentos de seus alunos para setores de saúde na tentativa 
de encontrar soluções junto ao seu trabalho pedagógico.

A queixa de que a criança não aprende na escola é bastante 
discutida no cenário nacional e, quando considerada à luz da 
Psicologia Histórico-Cultural, visa a compreender o ser humano, 
dentro da sua historicidade, como produto da sua vida social, portanto, 
apresentando-se contrária a práticas educacionais embasadas em 
um referencial teórico que naturaliza o desenvolvimento infantil, 
entendendo-o como universal e biológico.

Muitos diagnósticos realizados por profissionais de saúde 
(psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, dentre outros) partem de 
uma concepção de ser humano pautada por aspectos maturacionais 
e se concentram no tratamento do problema de aprendizagem ou 
comportamento, tendo como foco o indivíduo, ou seja, a criança.

Quando o resultado da avaliação dos serviços de saúde 
chega à escola, os professores muitas vezes, “sentem-se confusos, 
já que não tem quaisquer informações e não sabem avaliar como 
os profissionais da saúde estão lidando com a situação” (EIDT; 
FERRACIOLI, 2013, p. 98), o que corrobora com a reprodução de 
discursos que colocam a criança como responsável pelo problema 
de comportamento e não permite a reflexão de práticas educacionais 
e do desenvolvimento infantil em sua práxis histórica e cultural.
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Na Educação Infantil, as queixas escolares estão relacionadas a 
comportamentos vistos como inadequados. Entende-se como queixa 
de comportamento as condutas infantis que os professores consideram 
agressivas, crianças que se comportam de maneira mais agitada e 
com extrema dificuldade em prestar atenção nas atividades propostas.

Com a efetivação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDBEN/96, a Educação Infantil é incorporada como a 
primeira etapa da Educação Básica, levando creches e pré-escolas 
a serem reconhecidas como instituições educativas. Isso posto, 
a Educação Infantil passa a “integrar a educação escolar e como 
tal, responsável, pela transmissão planejada dos conhecimentos 
historicamente sistematizados” (ARCE; MARTINS, 2013, p. 7). 

Nesse cenário surge uma demanda de crianças, em idade pré-
escolar, com queixa de comportamento, sendo encaminhadas para 
serviços de saúde. Essas crianças e, em geral, suas famílias, são 
responsabilizadas ora por apresentarem características ‘psicológicas 
inadequadas’, ora por não corresponderem a ‘modelos de famílias 
funcionais’, dentre outras justificativas com tendências reducionistas, 
homogêneas e lineares, que evidenciam um abismo sociocultural uma 
vez que “vivemos em uma sociedade dividida em classes sociais e 
que irá, por isso mesmo necessitar de artifícios que justifiquem suas 
desigualdades” (MOYSÉS, 2014, p. 99). Constata-se que práticas 
fragmentadas em políticas de saúde e educação favorecem estereotipias 
que rotulam crianças e as culpabilizam frente a sua escolarização, bem 
como contribuem para o avanço da medicalização na infância.

Em relação à problemática discutida, os estudos da periodização 
do desenvolvimento, alicerçados na Psicologia Histórico-Cultural, 
apontam para a necessidade de compreender além da manifestação 
aparente da realidade, buscando elementos que constituem a 
totalidade do fenômeno da medicalização na infância. 
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Ao considerar a patologização e medicalização de crianças com 
queixas escolares como fenômeno multideterminado, pressupõe-se 
que as concepções de desenvolvimento e organização do ensino se 
apresentam como um de seus condicionantes, portanto, mudanças 
nesse âmbito podem contribuir para a redução dos encaminhamentos 
para avaliação em serviços de saúde e melhorar a relação etnre ensino 
e aprendizagem, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, 
engajados nas transformações sociais.

É possível constatar que há uma relação entre os 
encaminhamentos para serviços de saúde de crianças com queixas 
escolares e a fragilidade das políticas públicas de educação, em 
especial, na Educação Infantil, com destaque para a concepção de 
ser humano presente nos documentos educacionais vigentes.

Este estudo apresenta a Psicologia Histórico-Cultural como um 
contraponto para compreender o ser humano em seu movimento, 
totalidade e contradição, analisando o fenômeno da medicalização e 
da queixa escolar em suas múltiplas determinações, pela superação 
de dicotomias, visando à construção do conhecimento concreto.

A PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E A 
PERIODIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

A Psicologia Histórico-Cultural tem suas origens na Rússia 
pós-revolução, entre a segunda metade da década de 1920 e o 
início da década de 1930, nessa época, um grupo de pesquisadores 
composto por Luria, Leontiev e Vigotski, formaram a chamada troika, 
que procurou desenvolver uma psicologia marcada pela efervescência 
de ideias e práticas que buscavam a transformação da sociedade, a 
formação do novo homem, provocando grandes mudanças no plano 
da consciência social (PRESTES, 2012).
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Esses pesquisadores, liderados por Vigotski, anunciavam a crise 
da Psicologia, ao investigarem o choque entre as teorias psicológicas da 
época, e propunham uma Psicologia que superasse a concepção dualista 
de desenvolvimento humano, uma vez que, naquele momento histórico, 
essa ciência havia se dividido entre uma psicologia descritiva, ou da vida 
espiritual, e uma psicologia explicativa, ou científica natural (LURIA, 1986).

Conforme Martins (2013), Vigotski apresenta uma tese que con-
trapõe as duas teorias a fim de construir uma psicologia verdadeiramen-
te científica, baseada no método materialista histórico-dialético, pois, as-
sim, seria possível explicar o psiquismo do homem concreto e relacionar 
o mundo real/material com os fenômenos psíquicos, compreendendo o 
movimento da realidade sensível e sua necessidade de transformações 
sociais, bem como o desenvolvimento da consciência humana. 

A Psicologia Histórico-Cultural partilha do princípio de que os 
homens se diferenciaram dos outros animais por realizar a atividade 
de trabalho, sendo que é pelo trabalho que novas formas de 
comportamento, independentemente de motivos biológicos, nascem, 
tais como, o desenvolvimento da linguagem enquanto sistema de 
códigos que serve para designar objetos e ações (LURIA, 1986). 

O objeto de estudo da Psicologia é o desenvolvimento do 
psiquismo humano como reflexo do mundo externo no mundo interno, 
visto que o modo de conceber o desenvolvimento humano não condiz 
com uma concepção de homem pautada na lógica formal, positivista, 
maturacionista e naturalizante. Como apontado por Vigotski (2002, 
p. 114), “somos dialéticos, não pensamos que o caminho da ciência 
siga uma linha reta”. Assim, é necessário compreender o movimento 
dialético dos fenômenos que envolvem o processo de humanização, 
uma vez que biológico e cultural, externo e interno, não são fenômenos 
que se anulam, pelo contrário, formam uma unidade dialética.
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É, pois, pela atividade principal do trabalho, enquanto 
necessidade histórica e social, que a linguagem se transformou em 
um instrumento decisivo do conhecimento humano, uma vez que as 
relações do trabalho possibilitaram ao homem a superação dos limi-
tes impostos pela experiência sensorial e biológica, bem como o de-
senvolvimento da linguagem permitiu individualizar as características 
dos fenômenos, formular determinadas generalizações ou categorias. 
Pode-se dizer que sem o trabalho e a linguagem não seria possível a 
formação do pensamento abstrato categorial (LURIA, 1986). À vista dis-
so, a origem do pensamento abstrato e do comportamento categorial, 
peculiares ao homem, não devem ser entendidos pela via biológica ou 
idealista, mas sim alicerçadas à existência histórica e social do homem.

Desde os tempos mais remotos da história da humanidade, o 
homem, ao transformar a natureza, também transformava a si mesmo, 
representando um complexo processo dialético, desenvolvendo 
ferramentas e signos, essencialmente sociais, calcados na cultura, 
uma vez que, pelas ferramentas, “o homem exerce ações sobre o 
objeto de sua atividade, está dirigida para fora: deve provocar algumas 
mudanças no objeto. É o meio da atividade exterior do homem, 
orientado a modificar a natureza” (VIGOTSKI, 1995, p. 94).

Os signos, por sua vez, são estímulos artificiais que orientam a 
conduta psicológica, de certa forma, são auxiliares para controlar o pró-
prio comportamento de modo superior, não instintivo, como por exemplo 
os códigos da língua. Pode-se afirmar que signos são meios e recursos 
utilizados para uma “atividade interior, dirigida a dominar, o próprio ser 
humano: o signo está orientado para dentro” (VIGOTSKI, 1995, p. 94).

Assim como os signos, os instrumentos também são elementos 
mediadores no processo de desenvolvimento, são produtos e 
produções da cultura humana responsáveis pela modificação das 
funções psíquicas humanas, pois edificam novos níveis no sistema de 
conduta. A princípio, o signo é um meio de comunicação, tornando-
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se, posteriormente, um meio de conduta da personalidade, assim, 
o significado do signo é, pois, a função social da outra pessoa, 
correspondente à relação entre os indivíduos, por isso proporciona a 
uma pessoa introduzir normas, valores e ações de conduta para outra.

Vigotski postulou que o emprego de signos é aquilo que 
distingue comportamentos naturais, decorrentes da evolução e 
comuns aos homens e animais, daqueles comportamentos sociais, 
tipicamente humanos. Logo, a mediação pelos signos transforma 
condutas espontâneas em comportamentos volitivos, o psiquismo 
passa a ter um comportamento qualitativamente superior, libertando-
se dos determinantes biológicos (MARTINS, 2013).

Para tanto, não basta que a cultura humana esteja posta para 
a criança, pois o desenvolvimento não é um processo maturacional 
e espontâneo, pelo contrário, é preciso que ocorra uma atividade 
mediada, pois, é pelo intermédio intencional e socialmente organizado, 
que irão acontecer as transformações no desenvolvimento da criança.

Ressalta-se que o universo simbólico, externo à criança, segue 
se internalizando a partir das relações sociais e as atividades que antes 
eram interpsíquicas (externas) se tornam intrapsíquicas (internas). O 
processo de humanização é assinalado pelo processo de internalização 
em cada indivíduo em particular das propriedades que caracterizam os 
seres humanos imersos em um processo histórico e social, em um 
constante movimento dialético (VIGOTSKI, 1995).

No processo de desenvolvimento psíquico, a internalização 
dos signos se origina da natureza social do homem, sendo por meio 
do uso de signos e ferramentas que emergem os comportamentos 
complexos, quer dizer, planejados e controlados pela consciência 
do indivíduo, que recebem a denominação de Funções Psíquicas 
Superiores (VIGOTSKI, 1995).
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É pela apropriação do conhecimento, historicamente acumulado 
pela cultura humana, a partir da mediação de signos, que as funções 
psíquicas vão se modificando já que, ao nascer, há apenas funções 
elementares, determinadas pelas características biológicas, tais como 
ações reflexas, reações automatizadas, processos de associação simples.

As funções elementares carecem de transformação, de adquirir 
outra forma, conquistar outras propriedades por superação de limites, 
o que irá ocorrer por meio da mediação, elas se transformam em 
funções psíquicas superiores que, por sua vez, são processos mentais 
mais complexos que diferenciam os seres humanos de outros animais, 
dentre as funções psíquicas superiores, tem-se: percepção, atenção, 
linguagem, pensamento, imaginação e as emoções e sentimentos 
(MARTINS, 2013). Sob essa perspectiva, cabe ressaltar que o psiquismo 
deve ser compreendido como um sistema interfuncional, interligado e 
dialético, “na medida em que o desenvolvimento orgânico se produz 
no meio cultural, passa a ser um processo biológico historicamente 
condicionado” (VIGOTSKI, 1995, p. 36).

Compreender as funções psíquicas a partir dos processos de 
internalização, essencialmente dialéticos e históricos, é fundamental 
para repensar o desenvolvimento da criança pequena, as queixas 
de comportamento e refletir sobre o fenômeno de produzir doenças 
ou transtornos mesmo quando não sejam. É preciso criar condições 
para que as crianças, desde a mais tenra idade, apropriem-se e 
desenvolvam o que o gênero humano já conquistou e desenvolveu, 
por isso Elkonin (2009) reforça que o desenvolvimento das funções 
psíquicas é condicionado pelo ensino, logo, o trabalho educativo 
deve se debruçar na periodização e compreender quais são as forças 
motrizes de desenvolvimento o que, de fato, faz com que um período 
dê lugar a outro no desenvolvimento.

Muitas queixas escolares estão relacionadas à dificuldade dos 
profissionais de educação e de saúde em compreenderem as leis 
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que regem o desenvolvimento humano. Com o conhecimento sobre a 
periodização e atividade principal em cada período, o professor pode 
planejar ações de ensino que estejam na zona de desenvolvimento 
eminente do aluno e, por conseguinte, rever as queixas escolares e os 
processos avaliativos.

A PERIODIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
E A ATIVIDADE PRINCIPAL COMO 
NORTEADORAS DO TRABALHO EDUCATIVO

Em seus estudos, Leontiev (1978) destacou que o 
desenvolvimento humano está relacionado à atividade que o homem 
exerce em seu meio coletivo, a qual é guiada por uma finalidade social 
e não biológica. 

Em Elkonin (2009), propõe-se pensar a atividade dominante em 
relação ao conteúdo de cada período do desenvolvimento, explicando 
que é apenas pela análise do conteúdo da atividade da criança que 
podemos compreender a formação de seu psiquismo e de sua perso-
nalidade, com isso, enfatiza o papel da educação no desenvolvimento 
infantil. À medida que a criança se apropria dos objetos e das ações 
com os objetos, esse conteúdo vai se internalizando, por conseguinte, 
à medida que se internaliza a criança passa a produzir generalizações, 
tanto em relação aos objetos como nas ações com os objetos.

Cada período do desenvolvimento é marcado por uma atividade 
específica, denominada de atividade guia ou atividade principal. Essa 
atividade é a que impulsiona o desenvolvimento durante cada período 
da vida do ser humano, não está relacionada à quantidade de tempo que 
o ser humano passa realizando-a, mas sim aos processos qualitativos 
que ela evoca (LEONTIEV, 1978). Os períodos de desenvolvimento 
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com suas respectivas atividades são: (i) primeiro ano de vida (de 45 
dias a 1 ano) – atividade de comunicação emocional direta; (ii) primeira 
infância (de 1 a 3 anos) – atividade manipulatória objetal; (iii) idade pré-
escolar (de 4 a 6 anos) – atividade de jogo de papéis; (iv) idade escolar 
(de 6 a 10 anos) – atividade de estudo; (v) adolescência inicial (de 11 a 
14 anos) – atividade de comunicação íntima pessoal; (vi) adolescência 
(de 15 a 19 anos) – atividade profissional de estudo (ELKONIN, 2017).

Ao longo de um período de desenvolvimento, a atividade principal 
vai promovendo mudanças até chegar a um ponto que vão surgindo 
novas necessidades para a criança, sendo que a atividade que até 
então era dominante e a principal forma de relacionamento da criança 
com o mundo não vai dar conta de satisfazer as novas necessidades 
e relações que vão surgindo na vida da criança. Assim, uma das 
atividades gestadas, nascidas dessa atividade principal, começa a 
satisfazer as necessidades da criança no seu complexo campo de 
relações sociais, logo, o que antes era uma atividade acessória se torna 
principal em um novo período da vida. À medida que a personalidade da 
criança se estrutura, ela vai assimilando funções sociais, objetivações e 
desenvolvendo sua consciência (ELKONIN, 2009).

A mudança dos períodos de desenvolvimento é marcada pela 
alteração da atividade principal, o que acarreta em uma significativa 
transformação na posição da criança no interior das relações sociais. 
Verifica-se que a atividade principal deve contemplar algumas 
características, tais como: gerar outras atividades, acessórias, as quais, 
no futuro, se tornarão principais no desenvolvimento; é a principal 
responsável pelo desenvolvimento das funções psíquicas humanas, 
embora não seja apenas ela a responsável; por fim, é a principal 
responsável pela formação e desenvolvimento da personalidade – 
aquilo que nos caracteriza como indivíduos, somos uma síntese de 
singularidade e universalidade. Conforme Leontiev (1978), nossa 
personalidade forma-se e desenvolve-se a partir da atividade principal.
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Quando a criança faz a transição de um período para outro, 
significa que existem necessidades a serem alcançadas, o lugar social 
da criança já não satisfaz essas novas necessidades e ela começa 
a tencionar as relações sociais. A criança tem condições de ir além, 
de estabelecer outras relações entre o mundo que a cerca, Vigotski 
(2012) esclarece que o desenvolvimento humano é caracterizado 
por momentos estáveis – períodos claramente demarcados pelas 
atividades principais –, e por momentos de crise, marcados por tensões 
e rupturas nas relações da criança.

Os períodos críticos, ou de viragem do desenvolvimento, são 
caracterizados pelo choque entre os ganhos do desenvolvimento 
da criança e as exigências de mudança na situação social de 
desenvolvimento para lidar com essa nova criança. No entanto, no 
atual modelo de sociedade, há a tendência do adulto, seja na família ou 
na escola, de não compreender esse movimento do desenvolvimento 
infantil por meio de proposições dualistas, mecanicistas ou idealistas, 
naturalizando o momento crítico como patológico. Exemplo disso se 
apresenta pelas teorias de cunho construtivista, as quais discorrem 
sobre competências e habilidades socioemocionais, presentes em 
documentos nacionais que regulam o sistema educacional. 

Como já apresentado, as funções superiores não estão acaba-
das na criança e muito menos amadurecem ou aparecem de maneira 
espontânea, elas precisam de mediações, ou seja, interações intencio-
nais e organizadas com finalidade de instruir. As mediações se efetivam 
quando o professor, ao conhecer os períodos de desenvolvimento e 
seus momentos críticos, proporcionam atividades principais e acessó-
rias que realmente irão guiar o desenvolvimento do psiquismo infantil.

Sob tal aspecto, o conceito de neoformação auxilia o trabalho 
educativo e as possibilidades de mediação de conteúdos junto às 
crianças pequenas. As neoformações se caracterizam como um novo 
tipo de estrutura psíquica, que orienta a atividade da criança, são 
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mudanças psíquicas e sociais que se produzem pela primeira vez em 
cada idade e determinam a consciência da criança, sua relação com o 
meio, sua personalidade (VIGOTSKI, 2012).

Tais neoformações mobilizam funções ainda não completamente 
desenvolvidas, as quais se colocam em movimento para atender às 
exigências sociais externas, reconfigurando as funções psíquicas e se 
estruturando nas atividades principais do período de desenvolvimento 
seguinte (TULESK; EIDT, 2016). A exemplo, a atenção enquanto 
função psíquica não se desenvolve espontaneamente ou por vias 
maturacionais, e sim é formada por um longo processo de mediação, 
o qual necessariamente precisa de ações pedagógicas para que a 
atenção, de início elementar e involuntária, transforme-se em voluntária e 
condicionada e a criança consiga ter controle de sua conduta atencional.

Nessa direção, o estudo da periodização do desenvolvimento 
tende a diminuir os encaminhamentos para serviços de saúde, combater 
a medicalização na educação e instrumentalizar o trabalho educativo.

O ENSINO COMO MEDIAÇÃO E AS 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Para Vigotski (2006), o ensino deve adiantar-se ao desenvol-
vimento já que a condição para a humanização é a apropriação da 
cultura que, por sua vez, é produzida pelo processo educativo. É por 
meio do ensino que a criança vai se apropriar dos elementos consti-
tutivos da cultura humana e, assim, se tornar humano.

Entendendo que o lugar privilegiado para o desenvolvimento 
humano na atual sociedade é a escola, é necessário questionar a 
qualidade das mediações nesse cenário, bem como deslocar o foco 
da queixa de comportamento na Educação Infantil do plano individual 
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para o plano social. Vigotski (2006) explica que, durante o trabalho 
educativo, há de se considerar dois processos de desenvolvimento: 
(i) o nível de desenvolvimento real da criança, caracterizado por 
aquilo que ela já sabe fazer sozinha; (ii) e a zona de desenvolvimento 
eminente, caracterizada por aquilo que a criança ainda não consegue 
fazer sozinha. No entanto, ambos são processos que estão em vias 
de acontecer. Não é ensinar à criança o que ela ainda não consegue 
aprender, e sim compreender que o ato de ensinar deve estar 
em relação mútua com as possibilidades de desenvolvimento da 
criança, quer dizer, o ensino é a mediação entre a aprendizagem e o 
desenvolvimento (MARTINS, 2013).

No entanto, a compreensão de ensino e desenvolvimento nas 
instituições de Educação Infantil é marcada por grandes embates. 
Historicamente, essas instituições se constituíram pela necessidade 
da classe trabalhadora em deixar seus filhos para trabalharem, onde 
figuravam cuidados assistenciais e coletivos, não escolares. Em 
seguida, ocorreu uma divisão do atendimento à criança pequena a 
partir da classe social em que ela se encontrava, uma vez que “às 
crianças de classes dominadas” estavam em instituições que se 
caracterizavam pelos cuidados médicos sanitaristas e profissionais 
sem formação necessária (KRAMER, 1981, p. 115).

Desde o final da década de 1980, intensos debates sobre a orga-
nização do atendimento à criança pequena têm sido feitos em diversos 
setores da sociedade, materializando-se documentos nacionais con-
tendo propostas pedagógicas para esse período de vida. O Referencial 
Curricular Nacional para a Educação infantil, RCNEI (BRASIL, 1998) e 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 
2009) são exemplos de documentos norteadores para o planejamento do 
professor, estabelecendo objetivos, conteúdos e orientações didáticas.

É importante destacar que as concepções de desenvolvimento 
infantil, conhecimento e do papel do educador, presentes nesses 
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documentos, priorizam o espontaneísmo, o lúdico, o prazer e o não 
diretivo nas interações com a criança (ARCE, 2013).

Com a implementação da Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC (BRASIL, 2017), atribuíram-se competências e diretrizes que 
norteiam os currículos e os conteúdos mínimos que asseguram uma 
formação básica comum. Em relação à Educação Infantil, concepções 
da infância como uma fase de prazer, descobertas e brincadeiras livres 
passam a ocupar as orientações normativas de nível nacional.

Prevalece o ideário da alteridade, das relações educativas, 
da valorização das experiencias de cada criança, a qual deve 
ser protagonista e centro do processo educativo e produtora 
de cultura em suas múltiplas linguagens. Como espaço de 
convívio coletivo, as instituições de educação infantil devem 
garantir que os indivíduos vivam plenamente a sua infância; 
deve ser, portanto um espaço para a vida, para a vivência de 
afetos e dos conflitos (LAZARETTI, 2020, p. 111).

A BNCC centraliza o processo educativo como sendo a 
manifestação de expressões da criança, por isso a experiência é 
valorizada, as situações da vida cotidiana são entendidas como 
conteúdos de ensino, rompendo com a força motriz do desenvolvimento 
humano que é a apropriação da cultura a partir do que é aprendido 
na relação intencional e mediada, organizada pelo professor. Diante 
do exposto, o papel do professor é observar e acompanhar o grupo, 
oportunizando interações e brincadeiras, priorizando o brincar livre e 
explorador (LAZARETTI, 2020).

Ao contrário do que está posto em tais documentos, cabe afirmar 
que o professor, além de compreender as características de desenvol-
vimento humano, também precisa ter domínio sobre os instrumentos 
de mediação possíveis de serem utilizados no processo de ensino e 
aprendizagem, quer dizer, os conteúdos da educação. A mediação é o 
caráter instrumental da educação, por meio do ensino sistematizado a 
criança se desenvolve intelectualmente e se apropria de conhecimen-
tos historicamente acumulados pela sociedade (SAVIANI, 2013).
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Tendo em vista as contribuições da Psicologia Histórico-Cultural e 
do método materialista histórico-dialético, é possível refletir criticamente 
sobre a construção do currículo para a Educação Infantil, o processo de 
desenvolvimento das funções psíquicas humanas e como as concep-
ções de desenvolvimento presentes nas políticas educacionais se rela-
cionam frente à problemática do fenômeno de medicalização na infância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário refletir sobre a medicalização e patologização na 
infância, investigando aspectos que abrangem o desenvolvimento 
cultural, as relações entre classe social e educação que são permeados 
por diversos fatores, inclusive documentos que normatizam as políticas 
de educação.

Pretende-se, com este trabalho, que os pressupostos da 
Psicologia Histórico-Cultural sirvam como instrumento do trabalho 
educativo, uma vez que possibilitam compreender o ser humano em 
sua concretude como parte de um movimento dialético e histórico, em 
um constante vir a ser.

Também é importante refletir sobre como a instrução do professor, 
bem como sua concepção de homem pode corroborar com práticas de 
patologização e medicalização na infância, ou seja, para a produção da 
queixa escolar e a produção de encaminhamentos e atendimentos em 
saúde que contribuem para uma visão fragmentada do homem.

Como já foi discutido, as instituições de Educação Infantil devem 
proporcionar à criança um espaço que estimule o conhecimento 
sistematizado, transmitido de forma não espontânea, isto é, de forma 
intencional, cuja intervenção deva ser condizente com a atividade 
principal do período em que a criança se encontra.
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Desse modo, o estudo da periodização do desenvolvimento e da 
atividade principal são instrumentos norteadores do trabalho educativo, 
possibilitando um movimento que busque a maior conscientização da 
equipe escolar sobre o seu papel transformador da realidade. A superação 
das dificuldades do processo de escolarização, incide com o bom ensino, 
porém é preciso pensar em uma educação que se objetive na práxis, nas 
condições materiais, concretas de vida, o que significa desenvolver ações 
pedagógicas que vislumbrem a promoção das máximas possibilidades 
de desenvolvimento em todas as crianças, superando a divisão de 
classes sociais tão marcante em nossa sociedade.

Por fim, frente à desvalorização e à precarização do trabalho 
do professor da Educação Infantil, inclusive nas políticas educacionais 
nacionais, busca-se refletir e discutir sobre a temática de medicalização 
na infância, retomando o seu caráter social e reforçando a necessidade 
de construir ações coletivas para enfrentar tal problema, de modo que, 
o processo que responsabiliza a criança pela sua dificuldade e fracasso 
diante do processo de ensino e aprendizagem, sem considerar os 
múltiplos aspectos condicionantes, mostra-se perverso.
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RESUMO: 
A Residência médica é reconhecida desde 1889 como forma de 
especialização profissional. Entretanto, o uso de metodologias ativas 
no ensino médico, foi primeiramente empreendido no Canadá durante a 
década de 1960. Como o processo de ensino-aprendizagem é multifacetado, 
complexo e dinâmico, sua conformação clássica tem sido ressignificada com 
a reforma educacional. Com isso, as metodologias ativas estão cada vez 
mais presentes nos programas brasileiros de residência médica. O objetivo 
deste trabalho foi discutir a utilização de metodologias ativas na residência 
médica nos últimos anos.  Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido a 
partir de uma revisão narrativa de literatura e busca por livros. Dentro desse 
amplo tema, destacamos: metodologias ativas na graduação médica; plano 
de aprendizagem individual e objetivos de aprendizagem; aprendizagem 
baseada em comunidades; uso de plataformas online.

PALAVRAS-CHAVE: Residência Médica; Aprendizagem Ativa; Ensino.
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INTRODUÇÃO

A Residência médica é reconhecida desde 1889 como forma 
de especialização profissional. Foi primeiramente implementada por 
Willian Halsted, na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos 
(SKARE, 2012). Trajada como uma forma de especialização latu senso, 
tem como base o tripé: residente, preceptor e paciente.

Quanto ao uso de metodologias ativas no ensino médico, estas 
começaram a ser empreendidas no Canadá durante a década de 1960. 
No Brasil, as pioneiras na mudança foram a Faculdade de Medicina de 
Marília, em 1997, e o curso de medicina da Universidade Estadual de 
Londrina, em 1998 (MITRE et al, 2008). 

Essa proposta educacional visa a formação com maior senso 
crítico e desenvoltura de raciocínio, já que os conteúdos passaram 
a ser vistos de maneira interligada, estabelecendo uma cadeia 
de aprendizagem voltada para a realidade, sendo introduzida 
precocemente na formação dos discentes. 

No curso da formação continuada do profissional de medicina, 
o preceptor assume um papel relevante na mediação do processo de 
aprendizagem e precisa considerar o desenvolvimento tecnológico 
crescente e a utilização adequada das metodologias ativas de ensino. 
O preceptor é, portanto, um dos elementos que irá estimular a busca 
pelo conhecimento, discussões em grupo e ações integradas, levando 
a um ganho significativo no cuidado com o paciente.

Sendo o processo de ensino-aprendizagem algo multifacetado, 
complexo e dinâmico, sua conformação clássica pautada entre 
aquele que ensina e o que aprende tem sido ressignificada com a 
reforma educacional. Sendo assim, Steltz et al (2016) ressaltam que 
residentes aprendem conteúdos de maneiras distintas, não só com 
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profissionais de diversas áreas, mas também com colegas residentes 
que estão em estágios mais avançados.

Além disso, Balmer et al (2015) destacam que para além do cur-
rículo formal ou extracurricular, residentes têm relatado que a dimensão 
não mensurável do currículo implícito (ou oculto) é frequentemente mais 
profundo ou real, sendo resultado da troca de experiências nas dinâ-
micas socioculturais dos ambientes hospitalares. Assim, Skipper et al 
(2016) consideram que os residentes devem aprender a desempenhar 
as tarefas do dia-a-dia na complexa realidade de um departamento 
hospitalar, mais do que metas e competências fragmentadas baseadas 
no currículo. Para Kesselheim et al (2017), integrar o serviço e a edu-
cação é um desafio, que consegue ser melhor abordado não apenas 
considerando a experiência, mas também incorporando as crenças dos 
médicos mais experientes sobre o papel do serviço na prática.

As metodologias ativas, estando cada vez mais presentes 
nos programas brasileiros de residência médica, também possuem 
como característica a inserção do residente enquanto principal 
agente responsável pela sua aprendizagem. Por esse ângulo, muitos 
especialistas acreditam que a capacidade de um autodidata não é 
inata, mas sim uma habilidade que precisa ser aprendida através da 
prática e do treinamento (KUZMA et al, 2016).

Essa formação exige uma postura proativa do médico residente, 
na tentativa de tornar-se um profissional qualificado e comprometido 
com a realidade na qual está inserido. Nesse sentido, também exige 
do preceptor uma visão atualizada sobre as novas metodologias de 
ensino-aprendizagem, a fim de conduzir a integração entre teoria, 
prática e realidade social.

É diante desse cenário que buscamos discutir o uso de 
metodologias ativas na formação continuada de profissionais de 
medicina, analisado os principais aspectos presentes no contexto 
brasileiro, especialmente nos programas de residência médica.
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido a partir de uma 
revisão narrativa de literatura. Para tanto, foram realizadas buscas 
por livros e artigos em periódicos científicos presentes nas seguintes 
bases de dados: BVS, Wiley, Elsevier, Scielo, Portal de Periódicos 
CAPES, Google acadêmico e Pubmed. Utilizou-se como descritor 
livre o termo “metodologias ativas de ensino” e foram selecionados 
trabalhos completos publicados em português ou inglês. Após análise 
criteriosa, foram excluídos os artigos que não possuíam relação com 
o tema desse estudo.

METODOLOGIAS ATIVAS NA 
GRADUAÇÃO MÉDICA

O curso médico vem passando por transformações curriculares, 
visto a necessidade de mudanças frente à inadequação do aparelho 
formador em responder às demandas sociais e às necessidades 
individuais de aprendizagem (BERBEL, 2011; CEZAR et al., 2010). 
Nessa perspectiva, novas formas de ensino-aprendizagem e de 
organização curricular visando integrar teoria/prática e ensino/serviços 
vêm sendo elaboradas (CAMPOS, 2001; MARIN et al., 2010). 

Assim, cada vez mais o ensino médico tem sido estruturado 
visando o desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre 
problemas reais e formulação de ações originais e criativas capazes 
de transformar a realidade social. Essas questões têm sido priorizadas 
nas diretrizes curriculares nacionais para a formação de profissionais 
com uma visão ampliada da clínica e um senso de responsabilidade 
social, equilibrando excelência técnica e relevância social (CAMPOS, 
2001; GOMES, 2011; MARIN et al., 2010).
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Na perspectiva paulofreiriana, a pedagogia da problematização 
- enquanto metodologia ativa no ensino médico - consideraria que 
conhecimento é construído na ação dinâmica sobre a realidade, 
orientando o sujeito na transformação por meio da práxis e conferindo 
sentido ao processo de aprendizagem (Novoa, 1981).

Na complexidade desse processo, propõe-se ações 
direcionadas para que o discente aprofunde e amplie os significados 
elaborados mediante sua participação. Também requer do docente 
o exercício permanente do trabalho reflexivo, da disponibilidade para 
o acompanhamento, da pesquisa e do cuidado (MITRE, 2006 apud 
MITRE et al., 2008). Ainda segundo a autora:

A educação deve ser capaz de desencadear uma visão do todo 
— de interdependência e de transdisciplinaridade —, além 
de possibilitar a construção de redes de mudanças sociais, 
com a conseqüente expansão da consciência individual e 
coletiva. Portanto, um dos seus méritos está, justamente, na 
crescente tendência à busca de métodos inovadores, que 
admitam uma prática pedagógica ética, crítica, reflexiva e 
transformadora, ultrapassando os limites do treinamento 
puramente técnico, para efetivamente alcançar a formação 
do homem como um ser histórico, inscrito na dialética da 
ação-reflexão-ação (MITRE, 2008, p.2134).

Nesse sentido, o ensino médico deve buscar desenvolver 
condições de atendimento às necessidades de saúde das pessoas 
e das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, 
redimensionando o desenvolvimento da autonomia das pessoas 
até a condição de influência na formulação de políticas do cuidado 
(CECCIM, 2004).

As atividades de aprendizagem geram autonomia à medida que 
proporcionam envolvimento pessoal, baixa pressão, alta flexibilidade em 
sua execução e percepção de liberdade psicológica e de escolha. Ao 
mesmo tempo, faz-se necessário que o preceptor atue como mediador 
dessas dinâmicas (BERBEL, 2011). Há necessidade de romper com a 
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postura de transmissão de informações, na qual os alunos assumem o 
papel de indivíduos passivos, e incentivar o papel libertador da educação, 
de modo que a abordagem educacional seja interativa e centrada no 
aluno (AL-AZRI H, 2014; CYRINO, 2004; GOMES, 2011).

As metodologias ativas mostram resultados positivos no 
processo de aprendizagem, proporcionando o contato com problemas 
autênticos ou contextos de casos. Também apoiam o desenvolvimento 
dos alunos através do acesso e estruturação de conhecimentos e 
habilidades especializadas, tornando explícitas o pensamento disciplinar 
e as estratégias, e oportunizando a criação de um ambiente que suscite 
articulação, colaboração e reflexão (JIN, 2014). Para isso, a escolha 
do método de ensino precisa corresponder com os objetivos de 
aprendizagem, e deve ser adaptado a diferentes ambientes educacionais, 
a exemplo de sessões presenciais com grandes ou pequenos grupos, 
educação à distância ou aprendizagem autônoma (DAVIS e DAVIS, 2010). 

Nessa direção, segundo Biffi et al (2020), as metodologias ativas:

trazem benefícios diretos ao educando, pois possibilitam o 
desenvolvimento de sua autonomia, formando um profissional 
criativo, reflexivo, independente e capaz de empregar os 
conhecimentos adquiridos de forma holística, minimizando a 
ocorrência de uma educação fragmentada. Além disso, elas 
ensejam uma formação médica contemporânea, voltada para o 
futuro das compreensões e intervenções do profissional médico, 
em um mundo em que as mudanças oriundas das ininterruptas 
descobertas desafiam um conjunto de competências, com um 
profissional atualizado e resolutivo (BIFFI et al, 2020, p.2).

Albuquerque faz uma análise mostrando que o currículo 
integrado valoriza o espaço de articulação entre ensino, serviço e 
comunidade como cenário do processo de aprendizagem. A reflexão 
do estudante sobre sua ação e a realidade em que está inserido, o leva a 
problematizar o seu cotidiano, tomando o que tem para ser aprendido 
como mola propulsora do processo de formação, na perspectiva 
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de uma aprendizagem crítica e reflexiva (ALBUQUERQUE, 2008). 
Aliado a isso, temos o papel importante da educação permanente 
para integração na relação das ações de formação com a gestão do 
sistema e dos serviços, com o trabalho da atenção à saúde e com o 
controle social (ALBUQUERQUE, 2008).

Para Feuerwerker (2003):

Considerando tudo o que há acumulado a respeito do processo 
de aprendizagem de adultos, é fundamental a utilização de 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que possibilitam 
a construção dos conhecimentos a partir dos problemas da 
realidade, bem como a integração de conteúdos básicos e 
profissionalizantes, a integração entre teoria e prática, bem 
como produção de conhecimento integrada à docência e à 
atenção (FEUERWERKER, 2003, p.26)

Percebe-se a necessidade de buscar modelos de ensino-apren-
dizagem que respondam às expectativas da comunidade docente de 
cada instituição, proporcionado motivação e aumento de competências, 
levando em consideração os recursos e limitações para lidar com as 
demandas por mudanças curriculares (CYRINO, 2004; LOBATO, 2011).

PLANO DE APRENDIZAGEM INDIVIDUAL 
E OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Todo processo de aprendizagem se dá a partir de metas, e 
para que isso ocorra é necessário o desenvolvimento de um plano 
de aprendizagem contendo objetivos de aprendizagem. Considerando 
a riqueza de casos clínicos, a residência médica é um contexto de 
excelência para o desenvolvimento de competências e habilidades, 
no qual o residente deverá aproveitá-los para dinamizar seu estudo e 
tornar a sua aprendizagem significativa.
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Inicialmente, os residentes podem ter problemas para criar 
metas em um plano de aprendizagem individual. Porém, se o plano 
estiver relacionado a tarefas cotidianas ou aliadas à implementação de 
protocolos em cenários de práticas, as metas tendem a ser mais bem 
sucedidas (BRITT et al., 2015; KUZMA et al., 2016).

Desse modo, planejadores educacionais, professores e 
preceptores devem estar engajados na estruturação e organização 
do treinamento, criando condições para os residentes aprenderem. 
No entanto, essas iniciativas somente apresentam resultados 
quando o próprio residente opta por se envolver no seu processo de 
aprendizagem (SKIPPER et al., 2016). Nesse contexto educacional, 
os residentes “aprendem a aprender”, aliando teoria e prática, e 
desenvolvendo compromissos consigo mesmos, com o serviço onde 
atuam e com seus pacientes.

APRENDIZAGEM BASEADA EM COMUNIDADES

A aprendizagem baseada na comunidade na formação de 
médicos residentes pode ser uma ferramenta poderosa para envolvê-
los nos desafios da vida cotidiana de seus pacientes. Embasada pelo 
raciocínio dialógico, tal prática exige do residente uma contínua crítica 
e diálogo em torno dos diversos contextos, determinantes sociais em 
saúde e condições de vulnerabilidade social encontradas no território. 
Assim, o uso de metodologias ativas de ensino, em especial no modelo 
de “tenda invertida”, colabora com o processo de aprendizagem no 
ambiente de trabalho. Segundo Andrade et al (2004) essa proposta 
emerge no contexto de críticas à formação clássica, quando o treinamento 
ocorre fora do local onde o profissional atua ou atuará. Desse modo, o 
preceptor desloca-se ao local de trabalho do residente e juntos articulam 
soluções para os problemas de saúde encontrados no território.
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Uma compreensão da aprendizagem no local de trabalho 
aprimora a ideia de adaptação a cada ambiente, em que se faz 
necessário desenvolver habilidades na gestão de papéis e tempo de 
trabalho dos profissionais envolvidos, na organização do serviço, nas 
questões que envolvem tomada de decisões, na administração da 
carga de trabalho, entre outros (SKIPPER et al, 2016). O treinamento 
em conjunto com outras profissões também reverbera a importância 
da interdisciplinaridade, cada vez mais indispensável para a prática 
profissional. Isso permite ao residente ampliar sua visão sobre o 
paciente e suas possibilidades terapêuticas.

USO DE PLATAFORMAS ONLINE

Com o avanço das tecnologias digitais que vêm sendo 
desenvolvidas para o ensino, o interesse do residente pelo uso das 
mesmas provoca uma urgência na modificação dos recursos utilizados 
para o ensino na residência médica. 

Para promover o desenvolvimento de competências, associa-
ções profissionais e centros acadêmicos que supervisionam a edu-
cação médica reconheceram a importância das atividades acadêmi-
cas como um componente necessário do treinamento na residência 
médica, incluindo recursos online (MOREAU et. al, 2014). Nessa pers-
pectiva, um fator condicionante é o tempo para o desenvolvimento de 
tais atividades, sendo pré-requisito para criar as condições ideais de 
aprendizagem no local de trabalho, bem como para a continuidade nas 
tarefas e cuidados com os pacientes, que são constantemente desa-
fiadas pela organização das rotinas de trabalho (SKIPPER et al, 2016).

Moreau et al (2014) mencionam uma plataforma online para 
compartilhamento de atividades educacionais e discussões sobre o 
impacto dessa forma de aprendizado. Dessa maneira, reconhecem a 
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importância de reservar tempo na organização curricular da residência 
médica para o uso de plataformas digitais de ensino como parte das 
atividades acadêmicas a serem desenvolvidas durante o curso.

Vale ressaltar aqui que há diferença entre educação online, 
educação à distância e ensino remoto. O ensino remoto normalmente 
segue os padrões do ensino presencial, porém com transmissão das 
aulas, diferente da educação online, que “trata de uma situação de 
aprendizagem em ambiência formativa mediada por tecnologias” 
(BOTTENTUIT et al, 2020, p.41388) podendo, inclusive, acontecer em 
meio presencial. Já na modalidade de educação à distância há desafios 
de ensino, para manter o foco e a interatividade simultaneamente, o 
que requer investimento na modernização do ensino. Investimento 
esse que para caracterizar o ensino a distância abrange políticas de 
acesso, pessoal qualificado e avaliações compatíveis (BRASIL, 2017).

Na atualidade, com o isolamento social em que o mundo se 
encontra em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus 
(Covid-19), percebeu-se a importância do uso das plataformas online 
para a realização de aulas e reuniões. Essas tecnologias digitais pos-
sibilitam ainda rápidas atualizações, evitam deslocamentos desneces-
sários, difíceis ou arriscados, facilitam a comunicação entre centros 
e serviços de referência, consultas, discussão de casos clínicos, etc. 
(AHMED, SANGHVI, YEO, 2020). Provavelmente, mesmo com o fim da 
pandemia, a modalidade de educação online deverá permanecer e ser 
cada vez mais aprimorada no ensino da residência médica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi discutir a utilização de metodologias 
ativas na educação médica nos últimos 20 anos. A reforma educacional 
faz urgir uma análise sobre o processo de ensino e um entendimento 
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sobre a aprendizagem. Tal fato tem levado a sérias e longas 
discussões sobre residência médica, preceptoria e formas avaliativas. 
Paulatinamente, mudanças são implantadas com a perspectiva de 
beneficiar o aprendizado durante esse processo formativo. 

Observa-se a escassez de estudos publicados no Brasil 
a respeito do uso de metodologias ativas de ensino na Residência 
Médica. Entretanto, essa é uma nova corrente diante da necessidade 
das instituições formadoras da área da saúde em qualificar profissionais 
tecnicamente competentes, criativos e com responsabilidade social.

As metodologias ativas figuram como importantes recursos na 
inovação educacional e tem sido importante discutir o seu potencial no 
ensino médico, inclusive nos cursos de pós-graduação. Por ser conside-
rada padrão-ouro de especialização, os programas de residência médica 
possuem grandes responsabilidades no preparo dos profissionais, sendo 
que o uso de metodologias ativas contribui na formação de especialistas 
dinâmicos, organizados e edificadores do próprio conhecimento.
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RESUMO:
O presente texto visa refletir sobre a noção de diversidade, em especial 
segundo a proposta da Lei 11.645/08. Para tanto, vale-se de uma abordagem 
decolonial sobre as formas de construção do conhecimento e como impactam 
o contexto escolar. Nesse sentido, vale-se de duas referências enquanto 
possíveis discursos fundadores: os mitos de Anansi, da tradição Asante, e 
de Prometeu, da tradição grega. A partir deles, o texto pretende refletir sobre 
diferentes possibilidades de acepção sobre a ideia de tecnologia e como tal 
discussão poderia redimensionar não apenas a noção de diversidade, mas 
também a acepção de uma educação étnico-racial. 

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia Decolonial; Interculturalidade Crítica; 
Cosmotécnica; Educação para a Diversidade; Educação Étnico-Racial.



168

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

A Lei 11.645/08 estabeleceu a obrigatoriedade do ensino 
de temáticas relacionadas à história e cultura tanto afro-brasileira 
quanto indígenas englobando, para tanto, os ensinos fundamental e 
médio de estabelecimentos públicos e  privados. Era, por fim, uma 
atualização de regimento anterior, estabelecido pela Lei 10.639/03; 
ambas fruto de pressões organizadas a partir de movimentos sociais 
e que, dessa forma, conseguiram encampar uma certa intenção de 
políticas públicas. Ambos os instrumentos legais reformularam o 
artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
e, colocando em primeiro plano determinada noção de diversidade, 
representam um dimensionamento curricular.

Entretanto, nesta quase década e meia desde tal dispositivo, mui-
ta tinta sob as mais diferentes posturas foi dispensada ao tema. E, ain-
da assim, as mudanças práticas podem ser sentidas apenas de modo 
pontual. Por vezes, o tema é tratado em torno da defesa de uma neces-
sidade de inserção temática capaz de “tornar visíveis as relações his-
toricamente construídas entre indivíduos e grupos, cujas fronteiras são 
sempre contingentes” (GONTIJO, 2009, p. 73). Em um esteio semelhan-
te, por vezes questiona-se sobre os limites do amparo legal para uma 
efetivação de uma inclusão de tais temas, o que poderia culminar na

continuidade de práticas que reservam determinado espaço 
e tempo para o tratamento de temáticas da diversidade, tais 
como projetos como da “Semana da Consciência Negra” ou 
do “Dia do Índio”, de forma pontual, superficial e não reflexiva 
(SILVA, 2017, p. 9-10).

De toda forma, o que ora pretendo no presente texto é propor 
um caminho distinto. Reconhecer, enfim, que a mera inclusão temática 
não é o suficiente; em especial quando feita a partir de um quadro 
epistemológico já estabelecido.
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No presente texto, intenta-se discutir a noção de diversidade 
normatizada no instrumento legal e destacar seus limites no contexto 
da Educação Básica. Para tanto, busca-se uma leitura decolonial sobre 
o tema. Entende-se, aqui, o esforço decolonial partindo da proposta 
do sociólogo peruano Aníbal Quijano (2005), para quem o processo 
colonizador não se limitava apenas à ordem político-administrativa, mas 
estende-se também para a categorização social segundo critérios da 
Modernidade/Colonialidade. “Nesse processo de redefinição, a Europa 
termina por concentrar a hegemonia do controle sobre as formas de 
subjetividade, cultura, conhecimento” (QUIJANO, 2005, p. 121), frisa o 
autor. Ou seja, decolonizar seria um processo mais profundo do que a 
descolonização; iria para além da ruptura do sistema político colonial 
e aprofundaria na quebra com padrões de sentidos sobre o mundo 
disseminados no contexto do colonialismo, mas que permanecem 
mesmo após processos de emancipação política.

Em meio a tal enfoque proposto pelo presente texto, as reflexões 
sobre ensino encampadas por Catherine Walsh (2013) sugeririam um 
caminho. Sendo a autora um dos principais nomes na proposta de 
uma Pedagogia Decolonial, seu trabalho poderia contribuir para um 
redimensionamento das determinações da Lei 11.645/08.

O mero esforço por trazer, no contexto da educação, esta 
pluralidade de histórias e narrativas com o intuito de laudar a diversidade 
seria, para Catherine Walsh, uma interculturalidade de corte funcional: 
“dispositivos de poder que permitem a permanência e o fortalecimento 
das estruturas sociais estabelecidas e sua matriz colonial” (WALSH, 
2013, p. 13). Seriam, enfim, modos de acrescentar determinadas 
discussões temáticas sem, contudo, questionar os fundamentos que as 
alicerçam. Incluir temas, mas impedi-los de impactar o próprio processo 
de construção curricular enquanto enunciações epistemológicas.

Para a educadora, seria preciso criar um caminho guiado por uma 
perspectiva crítica da interculturalidade: “enlaçada com uma pedagogia 
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e práxis orientados ao questionamento, transformação, intervenção, 
ação e criação de condições radicalmente distintas de sociedade, 
humanidade, conhecimento e vida” (WALSH, 2013, p. 13-4). Ou seja, a 
inclusão não apenas temática, mas uma interculturalidade que reconheça 
outros centros de enunciação epistemológica. E, dessa forma, compor a 
dinâmica do aprendizado em diálogo com tais referenciais.

Tantas vezes apelamos a algum certo “discurso fundador”, ca-
paz de criar traduções ao mesmo passo em que “re-significa o que 
veio antes e institui aí uma memória outra” (ORLANDI, 2003, p. 13). É 
nesse contexto que se operaria uma desautorização de sentidos ante-
riores e, em um jogo constante de disputas, determinadas memórias 
são demarcadas. E, com elas, toda uma sorte de sentidos (e ações 
diante do mundo). A intenção de uma interculturalidade crítica seria 
reconstruir o próprio discurso fundador – não agregar determinados 
temas (como culturas e histórias afro-brasileiras e indígenas) como 
forma de apenas evidenciar uma diversidade. É transformar tal diver-
sidade de experiências também em uma diversidade epistemológica.

Para testarmos os limites e possibilidades desta proposta, 
partiremos de duas tradições: a primeira, Asante, refere-se à história de 
Kwaku Anansi; a segunda, grega, em torno do mito de Prometeu. Ambas 
consideradas como matrizes de sentidos ora reiterados, ora silenciados 
pelas imagens que compomos sobre o processo de aprendizagem. 
Imagens essas, como veremos adiante, marcadas por um racionalismo 
cartesiano que pode ser colocado em uma perspectiva histórico-política.

Intenta-se, dessa forma, refletir acerca das noções sobre 
conhecimento e tecnologia encampadas a partir de ambos os mitos. 
Mas, marcando a abordagem decolonial de uma interculturalidade 
crítica, tratar de uma reflexão a partir de matrizes outras àquelas 
eurocentradas. Buscar, enfim, redimensionar a própria noção de saber 
partindo-se da cultura Asante.
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Em diálogo com a Lei 11.645/08, propor caminhos que propiciem 
uma inclusão não apenas temática no contexto da Educação Étnico-Ra-
cial, mas que reconheça a diversidade como espaço pluriperspectivista.

O intuito central é partir de memórias outras, distintas àquelas 
eleitas como componentes do tal “discuso fundador”. E, para isso, 
é preciso vencermos certos epistemicídios, estes mecanismos de 
apagamento de determinados saberes segundo a suposição da 
possibilidade de universalismos (SANTOS, 2010).

KWAKU ANANSI COMO “COSMOTÉCNICA” 
EDUCACIONAL POSSÍVEL

No início, os habitantes da aldeia de Anansi, a aranha, eram 
tristes. Não havia histórias a serem contadas e, assim, toda a comunidade 
era imersa no silêncio e na submissão às intempéries do tempo, dos 
períodos de escassez e de todos os infortúnios. Kwaku Anansi, a frágil 
aranha que ali habitava, decide contornar aqueles tristes tempos – e 
tece uma longa teia que a levasse até os céus conversar com Nyame, 
o deus que guardava todas as histórias do mundo para si, trancadas 
em baú. Diante da audácia da frágil aranha, o deus dos céus impôs 
um preço para que entregasse o baú – um preço, considerava, inviável 
para tão pequena criatura. Kwaku Anansi deveria capturar e entregar a 
Nyame Osebo, o leopardo de dentes terríveis; Mboro, os assustadores 
marimbondos que picam com fogo; e Moatia, a fada que jamais havia 
se revelado para ninguém. Eram tarefas impossíveis e, esperava Nyame, 
dissuadiriam a aranha. Mas Anansi aceitou o desafio e, empenhada em 
cumprir a missão, desceu à terra para conseguir os prêmios de Nyame.

Para capturar Osebo, Anansi cava um profundo buraco em meio 
à mata e o cobre com folhagens secas. Quando o leopardo cai na 
armadilha, Anansi oferece para erguê-lo com sua teia. E o prende. 
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Para enclausurar os terríveis marimbondos Mboro, Anansi 
cobre-se com uma folha de bananeira e leva consigo uma cabaça 
cheia de água. Próximo ao esconderijo dos Mboro, despeja parte da 
água sobre a folha que lhe cobria a cabeça e parte sobre o ninho. 
Os marimbondos, enfurecidos, saem para descobrir o que estava 
acontecendo. Anansi, com a folha molhada sobre a cabeça, conta-
lhes que estava chovendo; e oferece a cabaça vazia para que eles 
se abrigassem e não molhassem suas asas. Agradecidos, os Mboro 
entram na arapuca de Anansi e são trancados pela aranha.

Para prender Moatia, a fada, Anansi coloca sob um frondoso 
flamboyant uma boneca de madeira coberta por pegajoso piche. À 
sua frente, uma tigela com inhames. Moatia, aproximando-se, pede 
um pouco do inhame para a boneca, que acena positivamente com 
a cabeça por um fio que Anansi havia prendido e que, por detrás de 
uma moita, puxava. Moatia fartara-se com todo o inhame. Depois, 
agradeceu à boneca de madeira. Mas, dessa vez, a boneca não 
respondeu à fada. Insultada pela insolência da boneca, Moatia 
ameaça bater nela. A boneca permanecia em silêncio. Moatia, 
revoltada, bate no rosto da boneca. Sua mão, contudo, fica presa no 
piche e Kwaku Anansi consegue capturar a fada.

Com os prêmios de Nyame sob seu controle, Anansi teceu mais 
uma vez sua teia para encontrar com o deus que guardava todas as 
histórias do mundo. Nyame, surpreso com a capacidade da pequena 
aranha, cumpriu o combinado e entregou-lhe o baú. Ao retornar à sua 
aldeia, Kwaku Anansi presenteou seus conterrâneos com as histórias.

Tal história, advinda de tradições Asante do Oeste africano, 
considera Anansi como uma espécie de referencial heroico. Tal é a 
defesa de autores que se debruçaram sobre o tema, como Rattray 
(1930), Pelton (1989) e Meyerowitz (1949; 1960).
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Kwaku Anansi, ainda, representaria uma determinada forma de lida 
tanto com o conhecimento quanto com o mundo. Para Emily Marshall,

Anansi é simbólico da maleabilidade e da ambiguidade da 
linguagem, e os Asante se deliciam com seus usos intrincados 
de jogos de palavras e dubiedades para conseguir o que deseja 
de seus adversários (MARSHALL, 2010, p. 178, tradução nossa).

E, mais, a imagem estabelecida pelo conto Asante é pautada 
pela capacidade de “inverter todas as regras biológicas e sociais” 
(MARSHALL, 2010, p. 178, tradução nossa). 

Não raro, a figura de Anansi é relacionada, por exemplo, à agricul-
tura (MEYEROWITZ, 1960, p. 42). Considerado como fundador de uma 
nova sorte de lidar com o mundo, como através da prática agrícola, o 
baú de histórias aberto por Anansi mediaria novas formas de construir 
o mundo. Uma construção, enfim, baseada não na superação, mas na 
reconstrução orgânica por meio da narrativa e dos atos que suscita.

A dualidade entre superação da natureza e a composição 
orgânica com o meio inspiraria, neste contexto, a proposta de 
Nego Bispo sobre a diferenciação de um pensamento sintético e 
outro, de ordem orgânica. Em relação ao primeiro, o que denomina 
cosmofobia: um entendimento da natureza como um outro a ser 
dominado e adestrado; sobre o pensamento orgânico, a noção não 
de desenvolvimento e de superação do meio, mas de envolvimento e 
de composição com o ambiente (SANTOS, 2015, p. 26-31). No caso de 
Anansi, as histórias passariam a compor com o mundo.

Poder-se-ia tratar, no escopo do presente texto, uma determinada 
concepção sobre a noção de tecnologia – e, assim, entrever os 
assuntos dos quais trata a Lei 11.645/08 a partir de uma dimensão 
outra à mera inserção temática.

Para tanto, a referência aos recentes estudos do filósofo chinês 
Yuk Hui poderia oferecer caminhos possíveis. Problematizando a per-
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cepção ocidentalizada sobre a ideia de tecnologia, indica que “deve-
mos problematizar qualquer discurso ingênuo que enxergue o comum 
como algo já dado ou que preceda a tecnologia” (HUI, 2020, p. 31, grifos 
nossos). No caso específico engenhado pela história de Anansi, esta 
primazia do “já dado” em relação à tecnologia parece ser quebrada des-
de os pressupostos da trajetória da aranha Asante. O “comum”, termo 
utilizado por Yuk Hui, é construído a partir da tecnologia ofertada por 
Anansi – e não se voltaria à ideia de superação de algo que o precede.

Na obra de Yuk Hui, é proposta uma virada ontológica capaz de 
reconstruir a própria noção de tecnologia. Nas palavras do autor, 

o movimento da virada ontológica é uma tentativa de levar 
diferentes ontologias em diferentes culturas a sério (devemos 
ter em mente que saber onde diferentes ontologias estão não é 
o mesmo que levá-las a sério) (2020, p. 33)

Em última instância, seria um caminho para o questionamento 
daquilo que nomeia como Naturalismo, ou seja, uma suposição de 
que haveria uma separação radical entre homem e natureza. Uma 
separação, enfim, que dialogaria com a tal cosmofobia indicada 
por Nego Bispo como ponto definidor daquilo que nomeia como 
“pensamento monista verticalizado e desterritorializado” (SANTOS, 
2015, p 92) próprio à dimensão eurocentrada.

Yuk Hui identifica que tal Naturalismo considera que “a natureza 
deve ser dominada para o bem do homem e, de acordo com as 
próprias regras da natureza, pode efetivamente sê-lo” (HUI, 2020, p. 
34). Um modo, portanto, de romper com uma teleologia que estabelece 
um plano a ser concretizado pela ação racional humana. Um telos, 
portanto, calcado na suposição de pretensões universais. 

E é baseado no reconhecimento desse lugar específico a partir 
do qual se constrói a suposição de uma experiência tecnológica 
universal que Yuk Hui centra sua abordagem. Para tanto, sugere a 
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noção de cosmotécnicas, quer seja, “a unificação do cosmos e da 
moral por meio das atividades técnicas, sejam elas de criação de 
produtos ou de obras de arte” (HUI, 2020, p. 39).

A tecnologia para além do instrumento técnico que assume tons 
universalizantes a partir de um processo político de colonização de 
sentidos de mundo. 

É, portanto, a questão do “viver”, mais do que a técnica, que 
está no centro da narrativa. Se há um conceito de “técnica” aqui, 
ele está separado do objeto técnico: ainda que o objeto técnico 
não seja desprovido de importância, não se pode buscar a 
perfeição da técnica pelo aperfeiçoamento de uma ferramenta 
ou de uma habilidade, já que a perfeição só pode ser alcançada 
pelo tao. (HUI, 2020, p. 44)

Especificamente ao tratar do tao, Yuk Hui faz menção a um 
conceito advindo da metafísica neo confucionista proposta pelo 
filósofo Mou Tsung-San. Significa, antes de tudo, um estado acima 
da forma e, assim, distante da ferramenta técnica capaz de manipular 
mundo, ferramenta esta que denomina como chi. Tao, nesta acepção, 
seria para além do instrumento, como se representasse a capacidade 
de lida com o mundo; lida esta que, aqui, é dada mesmo apesar 
dos instrumentos técnicos. Com base na tradição chinesa, Yuk Hui 
trata do açougueiro Pao Ding que, mesmo apesar de não deter 
as melhores facas (chi), era capaz de executar seu trabalho com 
maestria exatamente por conhecer os melhores caminhos (tao) para 
a lida com seu ofício (HUI, 2020, p. 42-45).

Caso arriscarmos um paralelo entre a proposta de Hui e a his-
tória Asante de Kwaku Anansi, é notável que esta trata fundamen-
talmente dos caminhos de lida com o mundo. Os instrumentos que 
utiliza – quer seja a cabaça, a folha que coloca sobre a cabeça, a 
boneca de madeira ou o piche com o qual a reveste – são submetidos 
à narrativa, à história que conta e, contando-a, doma o mundo em 
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sentidos. Nos termos utilizados por Yuk Hui, Anansi colocaria em pri-
meiro plano o tao. Da mesma forma, o próprio baú de histórias não é 
composto por instrumentos (chi), mas sim de histórias, de caminhos 
(tao) narrativos a partir dos quais engenhar sentidos de mundo.

Se, como em parte da tradição Asante, Kwaku Anansi é 
considerado uma espécie de padrinho da agricultura, não o é pela 
sua entrega de instrumentos à aldeia; mas sim por possibilitar o 
entendimento da natureza como uma rede de sentidos capaz de ser 
recontada, narrada através do revirar da terra e da semeadura, da 
construção de sentidos e configuração de mundos possíveis.

Haveria, aqui, uma outra acepção sobre a própria noção de tec-
nologia. Uma perspectiva que poderia não apenas compor algum mito a 
ser lido e recontado no espaço escolar, mas sim orientar práticas peda-
gógicas e relações de aprendizado. Em outras palavras, propor uma in-
terculturalidade crítica que vá além da mera inserção temática exotizante.

Entretanto, para isso seria necessário reconhecer quais mitos 
compõem as práticas que naturalizamos enquanto fundamentais à 
construção do conhecimento. Para tanto, precisamos seguir por uma 
outra tradição, tornada mais próxima a nós ao longo da história.

PROMETEU E O INSTRUMENTO TÉCNICO

Distante da tradição Asante, o mito grego de Prometeu foi 
retratado de diferentes formas. Entre elas, o texto de Ésquilo (2005) 
traduzido por J. B. de Mello e Souza. O Titã, tendo roubado o fogo dos 
deuses do Olimpo, foi punido por Zeus pela audácia de entregar tal 
tesouro aos homens. A insolência foi devidamente punida: Prometeu 
fora preso a um rochedo do Cáucaso onde, diuturnamente, uma águia 
viria devorar seu fígado. Prometeu, sozinho e preso à rocha, lamenta:



177

SUMÁRIO

Os benefícios que fiz aos mortais atraíram-me este rigor. 
Apoderei-me do fogo, em sua fonte primitiva; ocultei-o no cabo 
de uma férula, e ele tornou-se para os homens a fonte de todas 
as artes e um recurso fecundo. Eis o crime para cuja expiação 
fui acorrentado a este penedo, onde estou exposto a todas as 
injúrias (ÉSQUILO, 2005, p. 13)

Viria a ser resgatado pelo centauro Quíron, que o libertou das 
correntes e matou a águia com uma certeira flecha. 

Na tradição grega para além de Ésquilo, Prometeu teria 
modelado os homens e dado-lhes a alma dos animais. Na obra de 
Hesíodo (2012), Atena, admirada pela criação do Titã, teria soprado 
nos homens uma alma de outra natureza, acima e além dos animais. 
Fora a partir daí que Prometeu ensinara às suas criaturas diversos 
ofícios, como a agricultura, que tornaram possível que os homens 
conseguissem subsistir por si mesmos. Uma condição que os colocou 
acima das outras coisas. Não satisfeito, Prometeu ofertou-lhes o fogo 
divino como símbolo do conhecimento, a capacidade de desvelar as 
coisas como são e compreender a natureza. 

A punição reservada por Zeus não era restrita apenas a Prome-
teu, acorrentado ao rochedo: estendia-se também aos homens. Com 
a ajuda de Hefesto e Atenas, Zeus criou Pandora, a primeira mulher a 
viver com os homens na Terra. Enviou-a então à Terra com uma caixa, a 
Caixa de Pandora, que continha todos os males do mundo – doenças, 
guerras, ódio e apenas uma virtude, a esperança. A Pandora, uma re-
comendação: de que não abrisse jamais a caixa que carregava.

Dotada de graça, inteligência e beleza, Pandora também acumu-
lava curiosidade. Terminara por abrir a caixa e, assim, espalhou todos os 
males que eram represados em seu interior. Conseguiu fechá-la somente 
a tempo para que a última de suas cargas não escapasse: a esperança.
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Ainda que reconhecendo os limites de comparações deste porte, 
é possível destacar distanciamentos entre as imagens evocadas pelas 
tradições grega e asante. São, de toda forma, matrizes de sentidos 
narrativos que conferem “discursos fundadores” (ORLANDI, 2003, 
p. 13) a partir dos quais se é possível lidar com o mundo. Discursos 
fundadores, contudo, que são naturalizados e, como tal, são supostos 
como as únicas referências epistemológicas possíveis.

Ainda, recuperando a proposta de Yuk Hui, seriam histórias 
fundamentalmente organizadas em torno da distância sobre 
cosmotécnicas, ou seja, entre diferentes orientações morais no 
dimensionamento dos instrumentos técnicos (HUI, 2020, p. 39). 

“Prometeu”, de Nicolas-Sébastien Adam (1762)
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No texto de Ésquilo, o fogo roubado dos deuses marca uma 
diferenciação entre os homens e a natureza. E, em meio a ambos, 
marca uma dominância dos primeiros sobre a 

segunda. Na narrativa de Hesíodo, o sopro de Atenas já havia 
contribuído para esta diferenciação ao imputar aos homens uma alma 
de natureza distinta em relação aos demais animais.

Estas imagens reverberaram ao longo dos séculos e para 
muito além da tradição grega da antiguidade. A imagem de Prometeu 
foi amplamente explorada. Em especial no contexto dos séculos 
XVIII e XIX, diversas representações do Titã foram produzidas e 
reinterpretadas. Na escultura “Prometeu”, de Nicolas-Sébastien Adam, 
datada de 1762, o suplício do personagem acorrentado ao Cáucaso 
é dramatizado com a águia devorando-lhe o fígado. Aos pés da obra, 
o cabo de férula ardendo com a chama roubada dos deuses confere 
o tom da dádiva ofertada por ele aos homens; na pintura “Prometeu 
com o Fogo Divino”, engenhada por Heinrich Fueger em 1817, o Titã 
aparece empunhando a luz dos deuses a iluminar a triste e sombria 
figura de um homem que, encolhido, prostra-se nas trevas.

O apelo ao mito grego, reinventado e redimensionado um milênio 
e meio após a obra de Ésquilo, reaviva as imagens que originalmente 
suscitava. Durante o contexto do chamado Século das Luzes, Prometeu 
é posto em diálogo com a pretensão universalista do período, do raiar 
do que convencionamos denominar Idade Contemporânea.

Uma das formas de nos aproximarmos a estes contornos dados 
ao mito de Prometeu é a partir da noção de Sujeito do Iluminismo tal 
como enquadrada por Stuart Hall. Para o autor, esta seria uma 

concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente 
centrado, unificado, dotado das capacidades da razão, de 
consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo 
interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito 
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nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo 
essencialmente o mesmo – contínuo ou “idêntico” a ele – ao 
longo da existência do indivíduo (HALL, 2006, p. 10-11).

“Prometeu com o Fogo Divino”, 
Heinrich Fueger (1817)

A ideia de uma existência baseada tanto na suposição de uma 
essência quanto de uma permanência e de uma racionalidade a ele 
inerente. Definido, portanto, a partir das Luzes da Razão.

Nas palavras de Immanuel Kant, “o uso público de sua 
razão deve ser sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento 
[Aufklärung] entre os homens” (KANT, 1985, p. 104). O esclarecimento, 
iluminação, ora relacionado ao conceito de Aufklärung, traça um 
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paralelo imagético ao fogo entregue por Prometeu aos homens. E 
mais: no texto de Kant, é esse esclarecimento, este Fogo dos Deuses, 
que nos faria deixar um estado de menoridade e, enfim, possibilitar o 
exercício da liberdade. É este fogo que seria capaz de vencer a treva, 
como na pintura de Heinrich Fueger, e nos levarmos à concretização 
do que supõe uma existência propriamente humana.

Em outras palavras, a suposição de que haveria algo imerso nas 
trevas e, portanto, já dado, ao qual caberia a iluminação pelas luzes 
do esclarecimento – ou, no caso de Prometeu, do Fogo dos Deuses. 
Um mundo, enfim, que não se mostra como maleável, mas sim como 
iluminável. Aqui, o fundamento do tal Naturalismo indicado por Yuk 
Hui (2020, p. 34) como base da concepção ocidental de tecnologia e 
citado anteriormente no presente texto.

Estas imagens, dialogando entre si, contribuem para a suposi-
ção de uma determinada teleologia. Nas palavras de Yuk Hui, ao refletir 
sobre as diferentes acepções sobre a ideia de tecnologia, Immanuel 
Kant partiria de uma determinada noção de progresso. Para ele, “um 
progresso desse tipo também é um progresso da razão, o telos da 
natureza” (HUI, 2020, p. 27).

Enfim, a ideia de um “indivíduo soberano” (HALL, 2006, p. 25): 
capaz de ser enquadrado efetivamente como indivisível. Segundo 
Stuart Hall, esse é o fundamento do dito Sujeito Iluminista. Ainda 
segundo o autor, tal concepção teria partido de uma tradição filosófica 
ligeiramente anterior, quer seja o Racionalismo Cartesiano. Imagens 
sobre o conhecimento que, de certa forma, são replicadas no ambiente 
escolar e pressupostas como base do processo de aprendizagem. 
Abrir-se a outras experiências, como a narrativa envolvendo Anansi, 
poderia significar abrir-se também a outras práticas possíveis.

Uma leitura decolonial da Lei 11.645/08 passaria pela 
possibilidade de integrar estas outras cosmotécnicas no próprio fazer 
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escolar. Perspectivas das quais, enfim, a tradição de Kwaku Anansi 
representa apenas um exemplo explorado no breve espaço deste 
texto, mas que dialogaria com outras tantas.

Todavia, em específico sobre as propostas de René Descartes, um 
conjunto diferente de inquietações poderia contribuir para a reflexão sobre 
tais imagens, quer seja a tradição grega ou a trajetória de Kwaku Anansi.

COLONIALIDADE E PADRÕES COGNITIVOS

Enrique Dussel (2008) indica como um dos legados do 
pensamento cartesiano aquilo que nomeia como “dualismo 
ontológico”. Marcado por uma distinção radical entre mente e corpo, 
mostra-se como a base da proposta de René Descartes. Supõe a 
possibilidade de uma mente incondicionada pelo corpo, capaz de 
colocar-se para além das coisas (e dos sentidos). Para Dussel, tal 
é o indício de um movimento que, a partir da filosofia, atribui ao Eu 
características divinas – posto que existente para além de quaisquer 
influências externas e, portanto, capaz de atingir a Verdade.

É a partir destas considerações que Ramón Grosfoguel 
reconhece que, compondo esta filosofia moderna, haveria uma

secularização dos atributos do Deus cristão [...] Para Descartes, 
o “eu” pode produzir um conhecimento que é “verdadeiro” para 
além do tempo e do espaço, “universal” no sentido de que não 
está condicionado por nenhuma particularidade, e “objetivo” 
entendido como equivalente à “neutralidade” (GROSFOGUEL, 
2013, p. 36, tradução nossa). 

Estas considerações podem, em um primeiro momento, 
coadunar a ideia de Sujeito Iluminista proposta por Stuart Hall. Todavia, 
tanto Dussel quanto Grosfoguel relacionam o debate a uma dinâmica 
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geopolítica do conhecimento. Um sistema-mundo que abarcaria não 
apenas territórios e povos, mas também conhecimentos. A pretensão 
universalista do racionalismo cartesiano, expressa no “penso, logo 
existo” (cogito ergo sum), é precedida pelo “conquisto, logo existo” 
(conquiro ergo sum) (GROSFOGUEL, 2013, p. 38). Em outras palavras, 
a suposição de uma realidade prévia a ser iluminada pelo “Fogo 
dos Deuses” – ou, como no caso aqui exposto, pela racionalidade 
impessoal e não-situada – culmina na assunção de saberes inválidos.

 Uma lógica racializada de mundo que formularia um “elemento 
de colonialidade no padrão de poder hoje hegemônico” (QUIJANO, 
2005, p. 117). Relações que são traduzidas, para além de movimentos 
genocidas, em relações de epistemicídios.

Em meio a este jogo de reverberações e silêncios, imagens 
evocadas a partir da tradição grega de Prometeu acabam sendo 
reproduzidas e reconfiguradas – quer seja em Descartes ou Kant, 
no âmbito específico, quer seja na construção do Sujeito Iluminista e 
das apropriações artísticas do tema, em horizontes mais amplos; por 
outro lado, “cosmotécnicas” como a de Kwaku Anansi são apagadas 
e silenciadas – embora permaneçam em um esforço de resistência às 
margens deste sistema-mundo baseado na colonialidade. Ao longo da 
Modernidade/Colonialidade,

o padrão de poder baseado na colonialidade implicava também 
um padrão cognitivo, uma nova perspectiva de conhecimento 
dentro da qual o não-europeu era o passado e desse modo 
inferior, sempre primitivo (QUIJANO, 2005, p. 127, grifos nossos)

Se, para determinada abordagem sobre a história ensinada, “um 
pacto terrível se estabelece assim entre rememoração, memorização e 
comemoração” (RICOEUR, 2007, p. 98), estes mecanismos assumiriam, 
a partir da proposta decolonial, nuances que os conectariam a processos 
de categorizações raciais dentro de um sistema-mundo de saberes. Uma 
vez que, segundo Paul Ricoeur, “a memória é incorporada à constituição 
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da identidade por meio da função narrativa” (RICOUER, 2007, p. 98), 
esta faceta deve ser acompanhada do reconhecimento de tensões 
advindas de intuitos nomeadores de sujeitos, práticas e saberes.

A noção de “discurso fundador” (ORLANDI, 2013, p. 13) citada 
no início do presente texto deve vir acompanhada do reconhecimento 
de determinadas imagens reproduzidas (e outras tantas silenciadas). 
Uma proposta que passasse por uma interculturalidade crítica 
colocaria sob perspectiva mesmo tais discursos fundadores; não se 
tratando de uma simples inserção temática, abriria a possibilidade 
de dinâmicas epistemológicas outras. Por muito tempo, e distante de 
propostas decoloniais, levantou-se 

a necessária revisão do modo como negros, indígenas, 
mulheres foram, tradicionalmente, tratados nos saberes 
históricos escolares (nos livros didáticos e nas práticas 
docentes) até as mudanças estruturais nos projetos de 
formação de professores e currículos da educação básica e 
superior (GUIMARÃES, 2012, p. 78).

Entretanto, segundo o aqui proposto, tal revisão não deveria se 
resumir à inclusão temática ou reformulação das imagens arquitetadas 
sobre determinados temas. A prevalência epistemológica de certas 
formas de conceber a ideia de tecnologia, como a do Fogo roubado por 
Prometeu ou o dualismo cartesiano, apontariam para a necessidade 
de abertura de uma outra diversidade que não a meramente temática. 
Outras formas de engenhar conhecimentos, como aquelas articuladas 
por culturas não-europeias (tal qual a tradição de Kwaku Anansi) 
contribuiriam de forma ainda mais incisiva nessa revisão.

“Não há apenas uma ou duas técnicas, mas muitas cosmotéc-
nicas. Que tipo de moralidade, qual cosmos e a quem ele pertence e 
como unificar isso tudo variam de uma cultura para outra de acordo 
com dinâmicas diferentes”, postula Yuk Hui (2020, p. 39). E segue afir-
mando que “precisamos rearticular a questão da tecnologia, de modo 
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a vislumbrar a existência de uma bifurcação de futuros tecnológicos 
sob a concepção de cosmotécnicas diferentes” (HUI, 2020, p. 39).

Podem persistir, como por exemplo na linearidade narrativa de 
livros didáticos, sentidos de mundo como aquele expresso na obra 
de Heinrich Fueger de 1817 representando Prometeu iluminando as 
trevas; imagem que não se esgotam na pintura em questão, mas que 
se espraiam por boa parte da colonialidade do saber tal qual construída 
na contemporaneidade. Ao tratar das histórias e culturas afro-brasileiras 
e indígenas, reduzi-las a um capítulo componente desta linearidade 
narrativa seria impor a tais sujeitos uma condição de objetos, não de 
enunciadores; de temas, não de epistemologias.

A questão central num projeto de emancipação epistêmica é a 
coexistência de diferentes epistemes ou formas de produção 
de conhecimento entre intelectuais, tanto na academia, quanto 
nos movimentos sociais, colocando em evidência a questão da 
geopolítica do conhecimento (CANDAU; OLIVEIRA, 2010, p. 23)

Se, como no caso da Lei 11.645/08, a discussão sobre a 
diversidade é feita a partir da chave de uma inclusão temático-curricular, 
a questão parece, nos contornos aqui propostos, capaz de ser 
considerada segundo outra perspectiva. O reconhecimento do caráter 
diacrônico do estabelecimento de formas epistemológicas conduziria 
à necessidade de reconhecermos saberes outros. Ao, por outro lado, 
considerarmos o Outro apenas segundo saberes que lhe são estranhos, 
replicaríamos um processo histórico de epistemicídios e reiteraríamos 
um pretenso universalismo e todas suas implicações políticas.

De um lado, o Fogo subtraído por Prometeu como instrumento 
tecnológico: um artefato capaz de desvelar uma Verdade que, para o 
Sujeito Iluminista, seria homotética e acessível de forma universal por 
um pensamento a-situado; de outro, as histórias entregues por Kwaku 
Anansi enquanto tal cosmotécnica: propõe a maleabilidade do mundo 
a partir da capacidade de reconstruí-lo constantemente.
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Considerar tais diferenças seria um caminho para redimensionar 
não apenas a abrangência temática dos currículos, mas os próprios 
timbres do saber escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: DA INSERÇÃO 
TEMÁTICA AOS PADRÕES COGNITIVOS

Apelando à expressão utilizada por Aníbal Quijano (2005, p. 
127), haveria então um par de “padrões cognitivos”. Em relação ao 
primeiro, tanto uma linearidade quanto uma hierarquia que conduz 
a uma teleologia suposta a partir da razão; sobre o segundo, uma 
circularidade na qual a base tecnológica não é o instrumento técnico, 
mas sim determinada cosmologia. Cindindo ambos, um esforço 
epistemicida histórico a reiterar o primeiro em detrimento do segundo 
a partir de classificações próprias à colonialidade. 

Para Stuart Hall, o centramento do Sujeito Iluminista cederia 
espaço ao posterior Sujeito Sociológico para então desembocar 
no chamado Sujeito Pós-Moderno, uma identidade “formada e 
transformada continuamente em relação às formas pelas quais 
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 
rodeiam” (HALL, 2006, p. 13). É neste tom que defende coexistirem 
em um mesmo sujeito identidades contraditórias que pressionariam 
em diferentes direções. No aqui proposto, por outro lado, seria 
necessário reconhecer que tal mobilidade identitária obedeceria, 
antes de tudo, a jogos palpáveis de disputa e invisibilizações.

Estes confrontos, enfim, dar-se-iam em torno de nossas ideias 
sobre os fundamentos do que seria uma tecnologia educacional. 
Complexificar este conceito a partir de referências decoloniais poderia 
enriquecer a gama de estratégias possíveis.
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Em outras palavras, não bastaria replicar a história da Anansi; 
isso seria tão somente uma tentativa de “interculturalidade de corte 
funcional” (WALSH, 2013, p. 13). Seria preciso, antes de tudo, reconhecer 
tradições outras, como a asante, enquanto capazes de construir formas 
de conceber o mundo. Para tanto, urge compreender imagens como a 
de Prometeus e da tradição racionalista cartesiana que, naturalizadas, 
são tomadas como ponto de partida universal no enquadramento 
do processo de aprendizagem – e que se traduz na organização do 
espaço escolar, na engenharia de livros didáticos, de concepções 
sobre territorialidades e tantas outras instâncias que compõem nosso 
fazer. E, quebrando com esse Naturalismo tecnológico, buscar uma 
inserção não apenas temática, mas mobilizadora de outras práticas; 
tal seria a construção de uma interculturalidade crítica.

A Lei 11.645/08, ao postular que “conteúdos referentes à história e 
cultura afro-brasileira e dos povos indígenas serão ministrados no âmbito 
de todo o currículo escolar” (BRASIL, 2008), recorre à inclusão temática. 
Entretanto, tal inclusão inspiraria uma noção de diversidade calcada 
na ideia de uma interculturalidade funcional; e, como vimos, tenderia à 
dimensão de um Naturalismo baseado em uma ideia de universalidade. 

Seria preciso, por fim, substituir a inspiração da ideia de estudo 
do Outro por uma iniciativa decolonial de estudar a partir desse Outro. 
Para tanto, faz-se necessária a construção de uma pluralidade não 
apenas temática, mas também tecnológica. Um abandono da pretensa 
universalização, como percebido nas construções e usos históricos 
da figura de Prometeu, e a aposta na luta contra epistemicídios. Luta 
esta que, por fim, poderia conduzir a outras práticas possíveis, como 
aquelas nas quais se inspira a história de Anansi. Seria com base 
nesse movimento, em especial a partir de diferentes cosmotécnicas, 
que seria possível a construção de uma Pedagogia Decolonial.
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RESUMO:
Neste artigo, propomo-nos a discutir a crítica social presente na obra O 
berço do herói, de Dias Gomes (1965), e apontar, partindo da análise dessa 
peça, a necessidade de viabilizar, na prática pedagógica, o conhecimento 
teórico-científico produzido nas academias. Para tal proposta, buscamos 
aproveitar as vantagens da aprendizagem com o Ensino Híbrido e a 
possibilidade da utilização de metodologias ativas para a Aprendência. 
Além disso, apresentamos uma proposta didático-pedagógica para o ensino 
do gênero dramático na disciplina de Língua Portuguesa, visto que este é 
integrante do plano de trabalho docente nas escolas públicas do Paraná. 
Como referência teórica, destacamos a conceituação e análise do gênero 
dramático apresentada por Anatol Rosenfeld (1996) e Patrice Pavis (1947), os 
estudos de Moran (2015) e Assmann (1998) sobre ideias e conceitos ligados 
à Aprendência, ao Ensino Híbrido e às Metodologias Ativas, assim como as 
aulas remotas oferecidas como “Seminários Avançados em Estudos Literários 
I: Ressignificação do passado pela literatura: drama histórico e lírica histórica 
como vias de descolonização à América Latina”, na Unioeste. Por tratar-se 
de um artigo com possibilidade de implementação futura – impossibilitada 
no momento pela pandemia – não apresentamos, ainda, os resultados da 
pesquisa. Nossos objetivos concentram-se, assim, em demonstrar a relevância 
do estudo do gênero dramático para as propostas pedagógicas que podem 
ser implementadas na educação básica, na disciplina de Língua Portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: Drama; Ensino Híbrido; Metodologias Ativas; Língua 
Portuguesa.



192

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 

Dias Gomes ocupa um espaço importante no teatro brasileiro, 
dada a sua sólida produção dramática que busca problematizar, pelas 
vias da ficção, as mazelas presentes na sociedade brasileira. Dentre 
suas peças, escolhemos como corpus deste texto O berço do herói 
(1965), que enfatiza, em seu entrecho, a necessidade da luta pela 
consciência crítica social, política e cultural da sociedade, desvelando, 
mediante personagens tipificadas e situações de certo modo 
ridicularizadas, a desconstrução de ideias como “mito”, “heroísmo” e 
“progresso”. Além disso, tal peça pode servir como material de análise 
para o processo de Aprendência1 – termo utilizado por Assmann 
(1998), que consiste em uma nova forma de ensino-aprendizagem, 
na qual, assim como o aluno, o professor também aprende em cada 
ação desenvolvida, com ênfase no uso do Ensino Híbrido e das 
Metodologias Ativas no processo educacional deste país.

Para fins didáticos, dividimos este texto do seguinte modo: 
primeiro, apresentamos brevemente, a peça de Dias Gomes acima 
mencionada, destacando também as características marcantes de sua 
produção dramática, principalmente no que se refere à crítica social 
com o intuito da emancipação dos sujeitos. 

Além disso, destaca-se do mesmo modo, uma visão panorâmica 
a respeito do gênero dramático, com suas particularidades e relevância 
aos estudos literários. Para isso, fundamentamos essa seção na 
análise que Rosenfeld (1996) faz, tanto da produção dramática 

1 O termo “Aprendência”, que aqui utilizamos, é baseado na ideia de ‘sociedade aprendente’, 
explorada por Hugo Assmann, em seu livro Reencantar a educação (1998). Segundo ele, 
tal ideia, que engloba a relação do conhecimento com as novas tecnologias impostas pelo 
mundo contemporâneo, leva a sociedade inteira a “entrar em estado de aprendizagem e 
transformar-se numa imensa rede de ecologias cognitivas” (1998, p. 19). Sendo assim, 
“ninguém encontra lugar ao sol na sociedade do conhecimento sem flexibilidade adaptativa. 
O mundo se está transformando numa trama complexa de sistemas aprendentes. Falar hoje 
de nichos vitais – e não há vida sem nichos vitais – significa falar de ecologias cognitivas. 
De ambientes propiciadores de experiências do conhecimento” (1998, p. 22). 
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nacional quanto da obra de Gomes em particular. Cabe mencionar que 
foram indispensáveis para a elaboração deste texto as aulas remotas 
síncronas oferecidas como Seminários Avançados em Estudos 
Literários I: Ressignificação do passado pela literatura: drama histórico 
e lírica histórica como vias de descolonização à América Latina, pelo 
Programa de Pós-graduação em Letras da Unioeste/Cascavel-PR.

A seguir, destacamos o Ensino Híbrido e seu funcionamento, 
bem como as vantagens quando aplicado e utilizado com vistas a 
um aprendizado interativo, colaborativo, coerente e coeso, capaz de 
oportunizar a análise da produção literária de Dias Gomes em relação 
à sociedade brasileira, valorizando-a na comunidade escolar. 

Por fim, apresentamos algumas Metodologias Ativas, explicitan-
do sua funcionalidade e exemplificando como essas podem ser abor-
dadas pelos professores. Elencamos, nessa seção, uma possiblidade 
de trabalho com a disciplina de Língua Portuguesa, abordando a im-
portância do gênero literário dramático, com uma atividade didático-pe-
dagógica prática, que contempla o conteúdo proposto para os 9º anos 
do Ensino Fundamental das Escolas Públicas do Estado do Paraná.

A CRÍTICA SOCIAL NA PRODUÇÃO DRAMÁTICA 
DE DIAS GOMES E A PRÁTICA EDUCACIONAL

Dentre os gêneros literários, o texto dramático é o que 
apresenta maior diferença em relação aos seus aspectos formais. 
Enquanto na épica e na lírica, o texto é elaborado com vistas a um 
leitor hipotético, abstrato, cujo contato se estabelece somente através 
da prática leitora, a dramática, embora também possa assumir 
tais características, surge de um texto que se direciona a um leitor 
concreto e coletivo, desse modo, é elaborado para ser encenado, é 
consolidado em um palco frente a um público.



194

SUMÁRIO

O texto dramático é, normalmente, definido como aquele 
elaborado com vistas a uma encenação. Entretanto, trata-se 
de uma construção complexa que não pode ser resumida a 
uma simples definição. Trata-se de um texto construído pelo 
dramaturgo, em que uma das principais finalidades é ser 
representado, transformando-se, assim, em texto teatral, posto 
em cena pelo encenador, que o interpreta e o efetiva no palco. 
(OLIVEIRA, 2020, p. 261)

Dadas essas características, o teatro torna-se um importante 
instrumento de crítica social e de formação de consciências, uma 
vez que o contato com seu leitor/espectador é instantâneo. O teatro 
nacional, principalmente no período que corresponde à ditadura militar 
– entre as décadas de 1960 e 1980 – tornou-se a grande trincheira de 
enfretamento a um regime opressor e, por isso, seus artistas foram, 
muitas vezes, agredidos física e psicologicamente, pela truculência 
policial, por desvelarem as mazelas de uma sociedade parasitária e 
desigual, e muitos textos foram sumariamente censurados, como é o 
caso da produção dramática de Dias Gomes.

O dramaturgo, romancista, contista e roteirista do rádio, da 
televisão e do cinema brasileiro, Alfredo de Freitas Dias Gomes, nascido 
em 1922, em Salvador, Bahia, aos seus 15 anos escreveu a peça A 
Comédia dos Moralistas, seguida de textos reunidos no livro Peças da 
Juventude, organizado por Antonio Mercado. O dramaturgo destaca-
se por diversas obras literárias como O Bem-amado (1962), O Santo 
Inquérito (1977), O pagador de Promessas (1987). Dentre sua produção 
dramatúrgica, ganha relevância a peça O berço do herói (1965), adaptada 
posteriormente para a televisão como a novela Roque Santeiro (1985).

A peça que originou tal sucesso televisivo fora fortemente cen-
surada pela ditadura em 1965, devido ao forte teor de denúncia social 
– que desconstruía a ideia de heroísmo propagada pelo exército, me-
diante a ridicularização de um pracinha brasileiro que, forçado a lutar 
na Itália na II Guerra e considerado herói pelos conterrâneos, acaba 
revelando-se um covarde e desertor – e foi proibida de estrear naquele 
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ano. Isso fez com que Dias Gomes adaptasse sua obra, transformando 
as características das personagens bem como seus nomes. O prota-
gonista, desse modo, de soldado covarde – o que não seria visto com 
bons olhos pelos militares – transforma-se em fazedor de santo morto 
por cangaceiros na adaptação para a televisão2. Para Rosenfeld (1996),

[...] a obra dramática de Dias Gomes [...] distingue-se, apesar de 
tudo, pela unidade fundamental. [...] no empenho consequente 
e pertinaz por valores político-sociais – por valores humanos, 
portanto – mercê da visão crítica de um homem que não está 
satisfeito com a realidade. (ROSENFELD, 1996, p. 55)

Rosenfeld (1996), refere-se ao autor em questão como 
pertencente aos “rebeldes sadios”, pois consegue reproduzir as 
perturbações sociais em suas obras. Entretanto, não o faz de modo 
radicalizado e escancarado, uma vez que o grande desafio dos 
dramaturgos brasileiros nesse período era driblar a censura. 

Sendo assim, sua produção conta com a sutileza de um 
texto literário bem elaborado, cujas problematizações a respeito da 
desigualdade, do moralismo e da denúncia social habitam as entrelinhas 
da ficção, despertando a ressignificação histórica e a consequente 
reflexão no leitor/espectador. O crítico ainda classifica a peça O berço 
do herói (1965) como uma tragicomédia3. Além de apontar que 

[...] a dramaturgia [...] apresenta e analisa, em todas as peças 
um mundo de contradições, atitudes e tradições cerceadoras, 
de forças mancomunadas com a inércia, a estreiteza ou a 
hipocrisia [...] conflitos que tendem a suscitar a luta [...] pela 

2 É interessante notar que a sinopse da novela “Roque Santeiro” foi aprovada pela censura em 
1975, tendo vários capítulos gravados. Porém, no dia da estreia, durante o Jornal Nacional, 
foi dada a notícia de sua proibição. Mais tarde, descobriu-se que uma conversa telefônica 
do autor havia sido grampeada pelo departamento da censura, na qual ele afirmava que 
os militares não descobririam que se tratava do texto de 1965 adaptado, modificando-se 
somente a profissão do protagonista e o nome de lugares e das personagens. A novela só 
foi ao ar em 1985, 10 anos depois. (GOMES, 1998). 

3 Segundo o Dicionário de teatro, de Pratice Pavis (1947), Tragicomédia: “Fr.: tragi-comédie; 
Ingl.: tragicomedy; [...] Peça que participa ao mesmo tempo da tragédia e da comédia. 
[...] Na história teatral, a tragicomédia se define pelos três critérios do tragicômico 
(personagens, ação, estilo)” (PAVIS, 1947, p. 420).
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liberdade e pela emancipação, pela dignidade e pela valorização 
humanas. (ROSENFELD, 1996, p. 57)

Na peça em questão, o autor aborda as estratégias utilizadas pelo 
poder político, militar, empresarial e religioso para a criação de falsos 
heróis brasileiros. A história conta que o Cabo Roque é visto como herói 
por enfrentar o campo de guerra e desaparecer em meio à batalha, por 
ocasião do envio dos pracinhas brasileiros à Itália na II Guerra Mundial. 
Seu ato de bravura torna-se argumento para que certas lideranças 
sociais erijam, sob sua sombra, o mito do herói. Algumas pessoas da 
cidade de Asa Branca4, sua cidade de origem, ao se darem conta da 
oportunidade, não perdem tempo e passam a alimentar-se desse mito.

Tais personagens são delimitadas na peça como vozes dis-
cursivas tipificadas que desvelam as estratégias de construção de 
uma falsa ideia de progresso e preservação da moral. São eles, o 
fazendeiro, a emergente, o empresário, o religioso, o político, a pros-
tituta, o militar. Transformam, assim, a situação em negócio que traria 
inúmeras vantagens financeiras, como o turismo religioso, a venda de 
medalhas e santinhos tornados relíquias do soldado ‘santificado’, por 
exemplo. Trata-se, no entrecho da peça, de um progresso alavanca-
do pelo culto a um falso herói, uma vez que o soldado mártir retorna 
da Itália e relata sua covardia ao fugir do campo de batalha:

ROQUE: (Salta para cima de uma cadeira). Senhoras e 
senhores, aqui está o batuta! Não morreu, como julgam, 
porque não há nada de heróico na morte, está vivo, vivo graças 
à sua inteligência e a uma qualidade essencial no ser humano: 
o cagaço. Teve medo. Mas não um medinho bocó, como 
qualquer babaquara é capaz de ter. Teve um medo enorme, 
um medo danado, um medo pai d´égua como só um herói é 
capaz de sentir. (GOMES, 1965 [1991], p. 81)

4 Na peça teatral de 1965 a cidade na qual a trama se passa recebe o mesmo nome do ‘herói’, 
Cabo Jorge. Já o nome ‘Asa Branca’ é inserido na trama na adaptação para a televisão, primei-
ro em 1975 e, depois, em 1985. Os nomes de muitas personagens também são modificados 
no processo de adaptação para a TV, inclusive o do protagonista, que se torna Roque. 
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Na peça, o autor tem como premissa retratar a sociedade 
brasileira, valorizando a linguagem utilizada pelo povo e mostrando as 
mazelas de um país corrupto fundamentado sob um progresso que 
pavimenta o enriquecimento de alguns e a miséria da maioria. 

Por isso, Dias Gomes preocupa-se em mostrar como a criação 
de mitos pode funcionar na sociedade como sustentáculo de objetivos 
escusos, e trazer consequências desastrosas, em especial àqueles 
que vivem em condições sociais consideradas de risco, visto que, 
em sua grande maioria, tratam-se de pessoas com acesso reduzido 
aos direitos sociais básicos como alimentação, saúde e educação. 
Estamos nos referindo àquelas pessoas à margem da sociedade, que 
lutam diariamente para sobreviver neste país permeado pela injustiça 
social e, por isso mesmo, tornam-se suscetíveis às promessas de 
felicidade advindas de um poder que se alimenta da miséria. 

A ocorrência desses falsos mitos, tanto políticos como 
religiosos, é uma constante, não apenas no Brasil, mas em todas as 
localidades fragilizadas, em nome do progresso que privilegia, muitas 
vezes, um pequeno grupo em detrimento de muitos. Para exemplificar 
o mencionado, basta observar a sociedade atual, não muito diferente 
daquela época, onde pessoas sujeitam-se a ingressar em grupos ditos 
religiosos, acreditando em melhorias, quando não, em milagres.

Outro fator imponente a ser assinalado é o conturbado 
período das campanhas eleitorais nas quais candidatos políticos 
continuam levando a população a crer em possibilidades de justiça 
social igualitária. Contudo, na maioria das vezes, estão nitidamente 
interessados em ingressar na máquina administrativa para benefício 
próprio. Em O berço do herói (1965), tais figuras oportunistas são 
simbolizadas por personagens tipificados, como o major e fazendeiro 
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Chico Malta, o prefeito Florindo Abelha, a viúva Porcina, o padre 
Hipólito, o empresário Zé das Medalhas5.

Observamos que a década de 1960, período de estreia da peça 
O berço do herói, foi marcado pelo governo militar, que censurava 
toda e qualquer obra que pudesse questionar ações realizadas pelo 
governo ditatorial. Dias Gomes foi um dos pensadores censurados, 
pois, apresentava, com a criação de suas personagens, a ênfase na 
problemática dos falsos mitos.

Podemos notar alguns exemplos como no caso da personagem 
Chico Malta (Sinhozinho), um pecuarista, deputado federal e chefe 
político da cidade de Asa Branca, como em muitos casos na 
sociedade atual brasileira, eleito por ser visto como uma figura capaz 
de realizar mudanças na conjuntura social, às custas da ignorância de 
pessoas comumente injustiçadas. Esses políticos fundamentam suas 
propostas em algumas poucas ações sociais que, de alguma forma, 
anestesiam a comunidade, fazendo com que se camuflem as grandes 
tramoias que favorecem o enriquecimento desses indivíduos. Trata-
se, como se nota, de uma crítica aos magnatas que, qual parasitas, 
alimentam-se da miséria social.

Também se destaca no entrecho a personagem Porcina, a 
“pobre” viúva do cabo Roque, jovem, cafona e com um comportamento 
vulgar, amante de Malta, e que, na verdade, jamais se casou com o 
soldado. Forjou a documentação para ser bem vista aos olhos das 
beatas da comunidade, fazendo-se de dama, para continuar a façanha 
sem ninguém desconfiar, angariando para si a riqueza e o prestígio 

5 Na adaptação para a televisão, algumas personagens têm seus nomes modificados, 
como é o caso da viúva Antonieta, que se transforma em Porcina e de Chico Manga, cujo 
nome passa a ser Sinhozinho Malta, além de Jorge, que se torna Roque. Além disso, 
na peça original, há, também, as personagens-tipo (prefeito, vigário, juiz, rapariga) que, 
na telenovela, são nomeadas adquirindo papel, de certo modo, diverso do entrecho da 
peça. A partir da estreia de “Roque Santeiro”, algumas edições da peça passaram a ser 
publicadas com os nomes advindos da televisão, carregando, inclusive, o nome da novela 
como título, tendo O berço do Herói como subtítulo. É o caso da edição que utilizamos 
como referência para a presente análise. 
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comuns a uma viúva de herói. A personagem traduz algo parecido 
com o que representa as grandes damas da elite, superficialmente 
caridosas, religiosas, oportunistas e que se nutrem de preconceitos e 
intolerâncias, consolidando o status quo da elite brasileira. 

Outra personagem marcante é Florindo Abelha, o prefeito 
fantoche, que ocupa sua posição sem nenhum conhecimento sobre 
as reais funções pelas quais é responsável. Submetido à sombra do 
deputado, fazendeiro, militar Malta, não é capaz de se impor e administrar 
a cidade de acordo com as reais necessidades da população.

Assim como essas, a personagem do Padre Hipólito é bastante 
emblemática. Pessoa que fecha os olhos à desigualdade instaurada 
na comunidade, sob o falso pretexto de defesa da moral, preocupa-se 
apenas com os efeitos, esquecendo-se das causas das problemáticas, 
em especial quando consegue benefícios, mesmo que sejam de origem 
duvidosa, para sua paróquia. Vive preocupado com as prostitutas da 
cidade – Rosali, Ninon e Matilde –, fomentando seu apedrejamento em 
nome de um moralismo truculento, imposição da doutrina pregada pela 
Igreja Católica, mas que não hesita em receber, mensalmente, recursos 
financeiros advindos do prostíbulo de Matilde, a empresária da noite.

A cidade toda gira em torno da criação do mito. Tida como local 
esquecido por Deus, como inúmeras cidades interioranas brasileiras, 
com o ocorrido, a morte do herói no campo de batalha defendendo 
a pátria, começa a progredir, visto que o turismo religioso fanático é 
instigado pela presença de um “Santo”, herói de guerra. 

De certa forma, toda a população, em especial os detentores 
de discursos de poder – o padre, o fazendeiro, o prefeito, a viúva... –, 
beneficia-se do fato, deixando de cumprir com suas responsabilidades 
sociais e escondendo-se atrás desta situação. Contudo, com o 
reaparecimento do Cabo Roque – não na condição de herói, mas de 
desertor –, toda a trama da cidade corre perigo. E, neste momento, 
compreendem que o herói precisa, de fato, morrer – e, com ele, sua 
covardia –, pois o progresso não pode parar.



200

SUMÁRIO

Desvelam-se criticamente, desse modo, as falsas premissas que 
fundamentam a ideia de progresso na sociedade capitalista. Como bem 
destaca Rosenfeld, em seu livro O mito e o herói no moderno teatro brasi-
leiro, “a sátira visa a desmascarar o absurdo do mito do herói guerreiro na 
época da bomba atômica. O interesse da peça reside precisamente no 
fato de ser expressão lúcida da crise do herói” (ROSENFELD, 1996, p. 72).

Pelos aspectos levantados acima, consideramos a crítica 
social presente na obra tragicômica O berço do herói (1965) um 
conteúdo que favorece a abordagem do gênero dramático como 
elemento relevante para professores que queiram transformar a teoria 
em prática, mediante propostas didático-pedagógicas capazes de 
fomentar a formação de uma consciência crítica em seus alunos. A 
obra de Dias Gomes pode, desse modo, desvelar grande importância 
na comunidade educacional atual.

Utilizando-nos dos aspectos analisados acima, apresentamos, 
a seguir, uma metodologia de ensino, envolvendo os componentes 
curriculares da Língua Portuguesa, que seja capaz de abordar 
a temática drama, levando em conta a análise dos problemas 
socioculturais atuais que estejam relacionados à obra O berço do 
herói (1965), inserindo a leitura da peça na proposta do Projeto Político 
Pedagógico (PPP), na Proposta Pedagógica Curricular (PPC) e no 
Plano de Trabalho Docente (PTD) do 9º Ano do Ensino Fundamental 
da Rede Estadual de Ensino Público Paranaense.

A TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO 
DIGITAL E A EFETIVAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS PARA A APRENDÊNCIA 

Dias Gomes procura, em sua produção literária, criar uma 
consciência crítica mediante o questionamento das mazelas e propõe 
uma busca pela emancipação dos sujeitos para exercer com plenitude 
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os seus direitos na sociedade. Assim também temos em Serres (2013), 
Dal Molin (2003), Lévy (1999), a preocupação com a sociedade atual 
e a relevância da educação de qualidade e, com isso, a urgência de 
mudanças nos moldes atuais de ensino que favoreçam o alunado na 
busca por uma formação relevante e emancipatória. 

Tal processo só é possível pela valorização de uma pedagogia 
que leve em conta não somente o caráter utilitário e institucionalizado 
do conhecimento, mas seus aspectos vivenciais, de empatia, de soli-
dariedade, de troca de experiências e de respeito às diferenças. Assim,

[...] uma sociedade onde caibam todos só será possível 
num mundo no qual caibam muitos mundos. A educação se 
confronta com essa apaixonante tarefa: formar seres humanos 
para os quais a criatividade e a ternura sejam necessidades 
vivenciais e elementos definidores de sonhos de felicidade 
individual e social. (ASSMANN, 1998, p. 29)

Damo-nos conta, nos dias de hoje, que esta luta está 
fragmentada e, como sabemos, as escolas ainda não estão totalmente 
preparadas para realizar a inclusão digital, nem tampouco oportunizar 
o conhecimento crítico e criativo desejado por todos. Essa situação 
pode e deve ser problematizada com a utilização da teoria acadêmica 
na prática escolar, utilizando não apenas os dispositivos Tecnológicos 
de Comunicação Digital (TCD), mas, em especial, as estratégias 
oportunizadas pelo uso de Metodologias Ativas presentes no Ensino 
Híbrido (EH) também conhecido como Blended Learning (BL). 

Se objetivamos uma maior compreensão sobre a proposta, faz-se 
mister lembrar que o EH integra a modalidade presencial de ensino ao 
ensino remoto, que faz uso das TCD e/ou de uma didática pedagógica 
diferenciada, de Aprendência, que culmina na interação professor 
e aluno. Trata-se de uma relação recíproca de ensinar e aprender ao 
mesmo tempo, em um processo complexo na educação, na qual
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[...] a experiência de aprendizagem implica, além da instrução 
informativa, a reinvenção e construção personalizada do conhe-
cimento [...]. Reencantar a educação significa colocar a ênfase 
numa visão da ação educativa com ensejamento e produção de 
experiências de aprendizagem. (ASSMAN, 1998, p. 29)

Nesse processo, o aluno passa de um mero espectador a 
protagonista na busca do conhecimento. No entanto, a presença do 
professor não pode ser ignorada, pois o docente torna-se o orientador, 
e a Aprendência decorre por meio de Metodologias Ativas, as quais 
serão abordadas adiante. 

Esta forma mista de educação, na qual o aluno passa a expor 
suas ideias, seu conhecimento a priori, oportuniza a caminhada 
educacional, atendendo às necessidades e às condições preexistentes 
em cada um e, com isso, concretiza o aprendizado. Nesse sentido,

[...] as novas tecnologias da informação e de comunicação, em 
suas aplicações educativas, podem gerar condições para um 
aprendizado mais interativo, através de caminhos não lineares, 
em que o estudante determina seu ritmo, sua velocidade, seus 
percursos. (LITTO, 2009, p. 07-08)

Contudo, para a efetivação da Aprendência no EH, respeitando 
o ritmo de cada aluno, com o intuito de oportunizar a construção da 
consciência crítica dos sujeitos, desejo de muitos, bem como fora o 
de Dias Gomes, faz-se necessário que se tenham grandes mudanças 
nesse âmbito. O maior problema é que nem sempre essas dependem 
do professor, da disposição e viabilização dos espaços escolares ou 
do acesso à TCD, mas, de toda a equipe gestora que deverá estar 
envolvida nesse processo.

O trabalho que viabiliza uma proposta pedagógica que tenha 
relevância social, como sabemos, parte do professor que, para dar 
conta da proposta, necessita de muita criatividade, de pensar em 
todas as possibilidades de produção de conhecimento, tanto dentro 
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como fora do espaço escolar, utilizando todos os meios e dispositivos 
disponíveis. O professor, tomando de empréstimo as palavras de 
Assmann (1998), pode assim, reencantar a educação. 

Além disso, como condutor e orientador, o professor consegue 
proporcionar um ambiente interativo e colaborativo, dando voz e 
vez a cada um dos estudantes nas discussões elencadas sobre os 
temas propostos enquanto conteúdos a serem trabalhados para a 
efetivação da Aprendência coesa e coerente. Paulo Freire, em sua 
Pedagogia da Autonomia, destaca:

Se há uma prática exemplar como negação da experiência 
formadora é a que dificulta ou inibe a curiosidade do educando 
e, em consequência, a do educador. É que o educador que, 
entregue a procedimentos autoritários ou paternalistas que 
impedem ou dificultam o exercício da curiosidade do educando, 
termina por igualmente tolher sua própria curiosidade. [...] A 
curiosidade que silencia a outra se nega a si mesma também. O 
bom clima pedagógico-democrático é o em que o educando vai 
aprendendo à custa de sua prática mesma que sua curiosidade 
como sua liberdade deve estar sujeita a limites, mas em 
constante exercício. (FREIRE, 2002, p. 51)

A prática pedagógica não deveria sufocar a curiosidade do 
aluno, seja por excesso ou por falta, por autoritarismo ou paternalismo. 
Trata-se de uma busca que requer do professor uma constante 
atenção – conquistada por uma formação continuada – que permita 
favorecer um processo de aprendizagem relevante e voltado ao bem-
estar pessoal e coletivo. Para que ela se concretize, o EH impele 
para que o professor volte a estudar, que encontre novos meios 
quando não consegue resultados positivos ou satisfatórios com a 
metodologia utilizada. Isto significa sair da zona de conforto, visto 
que “esse processo, agora, com a mobilidade e a conectividade, é 
muito mais perceptível, amplo e profundo: é um ecossistema mais 
aberto e criativo” (MORAN, 2015, p. 27).
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Nesse viés, a mudança no modo de aprender e ensinar torna-se 
cada vez mais urgente e é relevante entendermos que a utilização da TCD 
pelo professor, sem considerar o aluno como peça fundamental nesse 
processo, pode conduzir a um estado até mesmo desastroso, pois

[...] o equívoco mais comum relacionado ao ensino híbrido 
é confundi-lo com ensino enriquecido por tecnologia. Muitas 
escolas estão implementando programas individuais nos 
quais cada estudante tem acesso a um computador pessoal. 
Contudo, a infusão de tecnologia nos ambientes escolares 
não é necessariamente sinônimo de ensino híbrido. (HORN; 
STAKER, 2015, p. 36)

Nesse contexto, o EH mostra-se uma possibilidade de ser 
permeado pelo uso de Metodologias Ativas para que a criatividade 
do professor – que se reinventa e reinventa sua prática pedagógica 
constantemente para instigar o estudante a protagonizar seu 
aprendizado – ganhe o real destaque na Aprendência. Dessa forma, vale 
partir de práticas que apresentem seus erros e acertos em busca de 
ações inovadoras, transformadoras e emancipadoras, que contemplem 
a proposta pedagógica dessa modalidade de ensino que, como todos 
os demais, depende do engajamento dos sujeitos que o adotam.

Trata-se, ainda, de um processo em construção, de ações que 
irão aperfeiçoando-se e proporcionando momentos de reflexão para 
encontrar as melhorias objetivadas pela educação de qualidade e 
o despertar da consciência crítica em relação aos fatos sociais que 
demandam um olhar diferenciado na percepção da realidade.

Assim, a Língua Portuguesa é ensinada na escola ao se elencar, 
entre outros aspectos, os gêneros textuais e literários, os quais têm 
sua importância na construção da língua e da linguagem, além da 
produção do conhecimento crítico dos educandos, visto que, neles, 
abordam-se temas comuns presentes na sociedade. Neste caso 
específico, exemplificamos tais proposições ao levar em conta a peça 
O berço do herói (1965), de Dias Gomes.
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No princípio, é relevante que o professor estimule o interesse 
dos alunos pela proposta de ensino. Assim, ao apresentar o tema aos 
seus alunos, o professor pode fazer uma mínima introdução aos planos 
realizados, despertando neles a curiosidade sobre os tópicos brevemente 
abordados. Para tal, propomos, de início, apresentar um fragmento da 
obra em questão, bem como as características do gênero dramático.

Ao abordarmos um gênero literário em sala de aula, é salutar 
introduzir as peculiaridades desse gênero aos alunos. Neste 
nosso caso específico, cabe mostrar que ele consiste em um 
texto escrito com o emprego de diálogos e é dividido em atos e 
cenas, ou em quadros, permeados por rubricas que indicam aos 
atores informações sobre como e onde agir em cada cena. Sempre 
importante lembrar que um texto dramático é elaborado com vistas 
à sua efetivação no palco e, portanto, diferente dos outros gêneros, 
pressupõe um leitor concreto, o espectador. O gênero em questão, 
em sua forma tradicional6, é composto por uma exposição, um 
conflito, uma complicação, o clímax e o desfecho do drama.

Vale lembrar, ainda, que são exemplos de gênero dramático a 
tragédia, a comédia, a farsa e/ ou tragicomédia, como a peça O berço 
do herói (1965) que é tema para o desenvolvimento desta proposta. 

A prática pedagógica que aqui propomos tem como objetivo 
subsidiar os educandos com materiais para que consigam desenvolver 
o seu protagonismo, aprimorar seus conhecimentos e construir uma 
visão crítica. Para isso, oportunizamos dois fragmentos do texto, 
apontando as características acima citadas, como segue:

6 A forma tradicional do drama que aqui mencionamos remete à obra A Poética¸ de 
Aristóteles, na qual o filósofo delimita sua composição e elementos baseado nas tragédias 
e comédias gregas. Mas é importante lembrar que tal forma tradicional, embora se faça 
presente até os dias atuais, não é seguida à risca pelos escritores dramáticos. Dias Gomes 
é um exemplo, pois, em muitas de suas obras, utiliza-se de elementos como a quebra 
no enredo – quando atores abandonam o espaço fictício e dialogam diretamente com o 
público, despertando-lhe a consciência – e o uso de recursos cênicos como projetores de 
filmes, slides etc. 
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Fragmentos do Décimo Segundo Quadro (p. 146-147) e do Décimo 
Quarto Quadro (p.160) da peça O berço do herói, de Dias Gomes.

[...]
MATILDE E você, o que é, cara de Anjo? 
ROQUE Profissão? Herói. 
MATILDE E onde é que você arrumou essa profissão? 
ROQUE Na guerra. Lutei sozinho contra Hitler, contra Mussolini, contra a 
Wermacht e a Luftwaffe. Contra os campos de concentração e as câmaras de 
gás.  Sozinho contra os alemães, contra os italianos, contra os ingleses e os 
americanos. Contra os russos. 
NINON (Rindo.) Lutou contra todos! 
ROQUE Contra a guerra. 
ROSALI Garganta pura. 
ROQUE Ah, mas é muito dura a profissão de herói. Se eu tivesse morrido, era 
fácil.  Ou se tivesse sido herói por acaso, sem querer, como muitos.  Mas sou 
um herói por convicção.  Um herói de corpo inteiro. 
(Fica de pé sobre a mesa e canta:) 
Senhoras e senhores aqui está o batuta 
herói de corpo inteiro 
herói feito na luta. 
É um mundo estranho esse em que somos obrigados a cantar o medo e a 
covardia como únicas virtudes que nos poderão salvar.
É um mundo estranho esse em que o amor ao pêlo pode ser um gesto 
revolucionário e provocar a ira dos que nos querem enterrar. 
ROQUE e PROSTITUTAS Senhoras e senhores  
aqui está o batuta  
herói de corpo inteiro 
herói feito na luta.
[...]
ROQUE Sabem o que eu acho? Que o tempo dos heróis já passou. Hoje o 
mundo é outro. Tudo está suspenso por um botão. O botão que vai disparar o 
primeiro foguete. Esse é que é o verdadeiro herói, o verdadeiro deus, o deus-
botão. Pensem bem, o fim do mundo depende do fígado de um homem. (Ri.) E 
vocês ficam aí cultuando a memória de um herói absurdo. Absurdo, sim porque 
imaginam ele com qualidades que não pode ter. Caráter, coragem, dignidade... 
não vêem que tudo isso é absurdo? Quando o mundo pode acabar neste minuto. 
Isso mesmo, num segundo pode ir tudo pras picas. E isso não depende de mim, 
nem de vocês, nem de nenhum herói. (Pausa. Sonda os rostos impassíveis do 
General e do Prefeito.) Adianta não. Vocês querem porque querem um herói. A 
glória da cidade precisa ser mantida. A honra do Exército precisa ser mantida.
[...]

Fonte: Roque Santeiro ou O berço do herói, 1965.
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Contemplando a Metodologia Ativa, na sua proposição de 
Aula Invertida7, é necessário disponibilizar aos alunos alguns links8, 
contendo vídeos, textos e imagens ligados ao gênero dramático e à 
peça de Dias Gomes, com o intuito de caracterizar o período proposto, 
além de sugerir que se juntem em grupos para buscarem outras fontes, 
objetivando fundamentar melhor o tema, que servirá como base na 
compreensão individual.

Num segundo momento, em pequenos grupos, implementamos 
outra técnica da Metodologia Ativa, “Pense, Pareie, Compartilhe9”. 
Essa será aplicada às informações coletadas nos links sugeridos, 
bem como naqueles que foram selecionados pelos educandos, 
os quais serão compartilhados com o objetivo de oportunizar 
mais subsídios sobre o tema. Em seguida, por escrito, elencarão 
as principais características presentes na peça que, expostas aos 
demais educandos, acrescentarão conhecimento a todos.

O professor, nesse caso, pode auxiliar os alunos na preparação 
da atividade, sugerindo percursos, por meio de questões orais, para se 
adentrar na simbologia da peça, tais como: qual a situação social no 

7 A ideia de “Aula Invertida” é uma técnica de atividade criada por Jhonathan Bergmann e 
Aaron Sams. Ela consiste numa prática pedagógica na qual o professor compartilha com os 
alunos conteúdos previamente preparados. Para isso ele disponibiliza-os em plataformas 
de pesquisa – com textos, vídeos, imagens etc. –, antes da aula. Isso se faz para que, em 
casa, esses alunos pesquisem, elaborem comentários e questionamentos para discutir 
com os colegas e com o professor durante a aula. Desse modo, “basicamente, o conceito 
de sala de aula invertida é o seguinte: o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora 
é executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é 
realizado em sala de aula.” (BERGMANN; SAMS, 2018, p. 30). 

8 Links sugeridos para o desenvolvimento da prática: <https://www.otempo.com.br/
polopoly_fs/1.1556406.1534209225!httpImage/image.jpg> Acesso em 13 de fev. 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=Tu1vytl3Kac> Acesso em 13 de fev. 2021.
<https://www.youtube.com/watch?v=hwFbVO0X1Tg> Acesso em 13 de fev. 2021.
<https://www.youtube.com/watch?v=4VVzL8dkGAA> Acesso em 13 de fev. 2021.
<http://e-revista.unioeste.br/index.php/rlhm/article/view/3134> Acesso em 13 de fev. 2021.
9 Essa é uma prática de “aprendizagem colaborativa, na qual os estudantes trabalham 

juntos para responder a uma questão. [Ela] ajuda os estudantes a pensarem sobre um 
determinado tópico, discuti-lo e a manter a atenção e o envolvimento na aprendizagem” 
(LAUREATE, p. 22). 

https://www.otempo.com.br/polopoly_fs/1.1556406.1534209225!httpImage/image.jpg
https://www.otempo.com.br/polopoly_fs/1.1556406.1534209225!httpImage/image.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Tu1vytl3Kac
https://www.youtube.com/watch?v=hwFbVO0X1Tg
https://www.youtube.com/watch?v=4VVzL8dkGAA
http://e-revista.unioeste.br/index.php/rlhm/article/view/3134
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contexto de escrita da obra? Qual a visão política do dramaturgo? Qual 
a importância de se problematizar, pela literatura, sobre forjamento de 
ideias, de ideais e de heróis? Essas informações serão utilizadas na 
implementação de um Mapa Mental10, outra estratégia que oportunizará 
aos educandos a inferência das características do tema em questão.

Para a produção do Mapa Mental, os educandos poderão fazer 
uso das redes sociais, via E-mail ou WhatsApp, por exemplo, trocando as 
informações e dando sugestões aos colegas. Se almejamos abranger 
um pouco mais o alcance dessa atividade, os mapas poderão ser 
organizados em painéis afixados nos murais escolares para instigar a 
curiosidade e a Aprendência dos demais educandos. Eles podem, até 
mesmo, assumir a forma de um grande mapa do Brasil – em isopor 
ou cartolina – contendo, em seu interior, imagens, poesias, trechos 
de músicas, grafites e textos representativos que desconstruam ideias 
arraigadas na sociedade, como “pátria”, “heroísmo” ou “progresso”; 
palavras, memes, charges ou tirinhas que reflitam o contexto, a luta 
contra a ditadura militar, a truculência, o fanatismo, a manipulação, a 
corrupção, enfim, elementos que compõem a peça de Dias Gomes. 

Ao dar seguimento às atividades, propomos a projeção de 
fragmentos da peça O berço do herói (1965), instigando os educandos 
a debaterem sobre o tema, elencando as características dele presentes 
nos fragmentos selecionados, e relacionando-as com problemáticas 
sociais atuais.

O mapa composto de palavras e imagens pode servir como 
suporte para o debate nesse momento. Com a utilização de diversos 
gêneros textuais – como charges, tirinhas, notícias, poemas, poesias, 
músicas, grafites, entre outros – os alunos poderão ampliar o debate 

10 Consiste em um “diagrama sistematizado, voltado para a gestão de informações, de 
conhecimento, da memorização e do aprendizado. É utilizado para organizar, visualmente, 
informações de modo associativo, podendo incluir conceitos-chave de uma área do 
conhecimento, ideias ou tarefas. É também uma forma de organizar um brainstorming a 
partir de uma palavra-chave” (LAUREATE, p. 20).
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sobre os conflitos atuais de nossa sociedade, desenvolvendo a 
proatividade e a consciência crítica.

A partir da temática selecionada – o estudo da peça -, os alunos 
poderão fazer uso da Metodologia Ativa Wiki11, organizando, em 
conjunto, um único texto do gênero dramático, que apresente, em seu 
conteúdo, algum tipo de crítica social, aproveitando as problemáticas 
apresentadas anteriormente. Estas postagens poderão receber 
contribuições e modificações por parte de todos os estudantes, no ato 
da produção e da leitura. 

Para a conclusão da proposta de ensino, sugerimos a utilização 
da construção textual coletiva, na produção Role-playing Game12, uma 
técnica/estratégia da Metodologia Ativa em forma de peça teatral, 
tomando como base a peça O berço do herói (1965), conectando-a 
a aspectos contemporâneos. Esta peça poderá ser encenada aos 
demais educandos, e, em momento oportuno, à comunidade nos 
arredores da escola, bem como poderá ser gravada para apresentação 
em reuniões de pais e/ou eventos do Núcleo Regional de Educação 
(NRE) e/ou da Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED). 
Além disso, sugerimos a postagem da mesma em um canal da turma 
via Youtube, para ser apreciada por quem tiver interesse.

11 “Atividade colaborativa que permite a elaboração de textos, de definições e de conceitos. 
[...] Podem ser montados no Blackboard, utilizando ferramenta específica para essa 
finalidade. Você pode montar um Wiki para cada grupo e solicitar aos estudantes que 
escrevam as definições e conceitos sobre os temas abordados na disciplina. Se distribuir 
os conceitos entre os grupos, ao final a turma toda terá acesso a um glossário da disciplina. 
A ferramenta permite que um mesmo texto seja modificado pelos participantes do grupo, 
sem perder o histórico das modificações.” (LAUREATE, p. 17). 

12 O docente “desenvolve papéis específicos numa determinada situação e solicita que os 
estudantes assumam os papéis e ajam conforme o especificado. É uma atividade que 
visa a aprendizagem e o desenvolvimento por meio das vivências de situações recriadas, 
problematizadas e repensadas. São situações nas quais o estudante tem oportunidade 
de assumir diferentes papéis profissionais ou de clientes, por exemplo, num contexto 
controlado e seguro, além de poder compreender as posições e sentimentos dos demais 
envolvidos na situação”. (LAUREATE, p. 28). 
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PALAVRAS FINAIS

A proposta de ensino com base na peça O berço do herói (1965), 
de Dias Gomes, com a utilização de recursos, técnicas e estratégias 
das Metodologias Ativas e do Ensino Híbrido, vem ao encontro da 
necessidade sentida por educadores de relacionar a teoria acadêmica 
com a prática escolar. Além disso, é também uma oportunidade de 
ofertar aos alunos atividades que acompanhem suas vivências, fazendo-
os pertencentes a uma cultura, a uma sociedade. O ensino de Língua 
Portuguesa e de Literatura não deveria desvincular-se desses anseios 
para, desse modo, transformar a vivência da leitura da literatura na 
escola em uma ação cidadã, que venha a alterar a questão de que

[...] na educação básica, geralmente quando o aluno inicia 
seus estudos literários, é-lhe apresentado um panorama geral 
da história da literatura, levando em conta características de 
cada escola e os autores consagrados [...]. O que está em 
questão é o fato de que, normalmente, tal acompanhamento 
histórico acontece, em ambiente escolar, sem qualquer esforço 
de conexão com a vivência cotidiana das pessoas, ou seja, um 
conteúdo que é transmitido quase sempre de modo autômato 
e que, por isso, encontra tanta resistência por parte dos alunos. 
Os alunos da educação básica, dessa forma, deixam de gostar 
de literatura porque não percebem nela qualquer vínculo com 
sua vida social e seus anseios (OLIVEIRA, 2019, p. 61-62)

Como acompanhamos neste texto, é possível fazer com que 
os conteúdos aprendidos na escola conectem o aluno à sociedade, 
tornando-o participante dos desdobramentos históricos, daí a 
importância das buscas – mesmo com erros e acertos – de práticas 
pedagógicas que se adequem a essa realidade. 

Modelos e práticas inovadoras de ensino são, desse modo, 
elencados para atender a atual demanda, em especial, de jovens 
considerados nativos digitais. A escola, em sua atual configuração, 
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atende de forma precária às necessidades da sociedade em geral, 
e, assim, esse se torna um espaço que perde muito de seu potencial 
na produção de conhecimentos. Muito se produz na escola, não há 
dúvidas disso. No entanto, são poucas as produções que trazem à 
prática o conhecimento adquirido, e que encontram na sociedade 
o respaldo necessário para a sua inserção. Urgem, desse modo, 
propostas de mediações capazes de oportunizar um aprendizado 
motivador, instigador, colaborativo, interativo e integrador e 
investimentos adequados à Educação requerida à jovem geração, que 
demanda, além de outras questões, de novas tecnologias disponíveis 
no ambiente escolar, espaços adequados às práticas integradoras e 
humanizadoras, instrumentos up to date para todos, além de incentivos 
à formação continuada de todos os profissionais da Educação.

Entendemos que a produção do conhecimento, partindo do 
protagonismo dos educandos traz, em seu cerne, a motivação para 
a Aprendência e que a prática colaborativa também proporciona a 
interação e facilita a inferência do aprendizado, principalmente por 
aqueles que apresentam maiores dificuldades em relação à apreensão 
do conteúdo proposto. 

Cientes disso, através da peça teatral de Dias Gomes, é possível 
fomentar a discussão dos problemas sociais presentes em nossa 
sociedade, oportunizando a conscientização, a formação de uma 
crítica social necessária para a percepção da garantia dos direitos 
sociais, em prol de uma vida mais digna, justa e igualitária, bem como 
uma proposta de trabalho que dê conta dessa tarefa.
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RESUMO:
Apesar de ser inquestionável a relevância das atividades docentes, pouco 
se questiona a respeito do que é necessário para que o professor tenha 
condições de exercer sua missão de modo a alcançar o seu objetivo, qual 
seja, contribuir com a formação do aluno. Do mesmo modo, raramente 
observa-se a grandiosidade do ambiente escolar e a diversidade de “mundos” 
com o qual o professor se depara quando inicia suas atividades em sala de 
aula. Assim, em poucas palavras, expõe-se o objeto do presente estudo, 
que abordará alguns aspectos sobre as dificuldades enfrentadas pelo 
educador, bem como as necessidades para que tenha melhores condições 
de efetivamente chamar o aluno à escola. 

PALAVRAS-CHAVES: Educação; Escola; Formação; Professor.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Quando se fala em “educação”, facilmente vem à mente a figura 
do professor, do aluno e da sala de aula. Aliás, a missão do professor 
diante da formação educacional do indivíduo inicia-se no primeiro 
contato com o ambiente escolar e se mantém durante todo o período 
em que o aluno estiver inserido em uma instituição educacional, até os 
mais altos níveis de formação.

Independentemente de qual o meio em que o educador se faça 
presente, ou seja, tanto na educação básica, quanto no ensino superior, 
sua missão não é nada simples. A função do professor não se limita 
a ensinar sua disciplina, pois precisa também lidar com a diversidade 
encontrada no estabelecimento de ensino e, principalmente, com os 
diferentes alunos com os quais se depara.

A partir dessa ideia, o presente estudo tem como objetivo 
explanar a respeito do papel do professor no ambiente escolar e 
também na sociedade. Aliás, a atividade que desenvolve em sala de 
aula acarretará consequências que irão além daquele estabelecimento 
fechado, já que sua tarefa está relacionada à formação do indivíduo 
de forma completa, por meio da construção de seu caráter e valores.

No entanto, para que o educador tenha condições de identificar 
as particularidades de cada aluno que cruzar seu caminho, deve primeiro 
conhecer a si e investir em sua própria formação. É imprescindível que 
encontre o melhor de si para que possa transferir ao aluno a melhor 
forma de enfrentar adversidades, além de saber lidar com a resistência 
e dificuldades de muitos.

O presente estudo aplica o método investigativo e dedutivo 
de aprendizagem, vez que busca particularizar a conclusão sobre as 
questões norteadoras a partir de uma confirmação geral dos casos 
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atinentes ao tema. A proposição aqui apresentada se trata, no tocante 
à sua finalidade, de uma revisão de literatura, tratando de acumular 
conhecimentos e informações pertinentes, seguindo como natureza 
do estudo a de uma pesquisa observacional, efetuando a coleta e 
análise das informações contidas no referencial teórico sem que se 
haja uma efetiva participação para condução do fenômeno. Sobre 
os objetivos e sua relação metodológica, optou-se por realizar uma 
pesquisa exploratório com a finalidade de reconhecer, sumarizar e 
examinar eventos e fenômenos concernentes à temática selecionada, 
para que enfim se utilize de uma metodologia de pesquisa de revisão 
de literatura narrativa descritiva, escolha que nos permite retratar e 
delinear os elementos objetos da pesquisa proposta.

Nesse contexto, serão abordados alguns aspectos encontrados no 
ambiente escolar, relacionados à particularidade de cada um dos envolvi-
dos no processo de educação, em especial aluno e professor. Pretende-
-se chamar a atenção para questões nem sempre percebidas, mas que 
fazem parte da rotina das atividades docentes, por exemplo, a necessida-
de de que o professor lide diariamente com problemas que desconhece, 
mas que vem refletido no comportamento e na postura dos alunos.

A partir dessa ideia, tratar-se-á da importância da formação 
integral do professor, já que levará para a sala de aula não apenas 
seu conhecimento, mas também suas vivências, as quais serão 
confrontadas com a individualidade de cada aluno. Com isso, 
pretende-se chamar a atenção para a grandiosidade e complexidade 
da docência e da importância de o educador conhecer a si mesmo, 
para que então passe a conhecer o outro.
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A INTEGRIDADE DO SER COMO MEIO 
PARA A FORMAÇÃO DO DOCENTE

O papel do professor e sua contribuição para a formação do 
ser humano sem dúvidas vai além do repasse de informações em 
sala de aula, até mesmo porque se está falando de um sujeito que faz 
parte de todo o processo educacional. A figura do professor surge na 
primeira infância e se faz presente até o último grau de formação que 
o indivíduo busca para si, nesse contexto, compreende-se a grandeza 
de sua colaboração nas escolhas e direcionamento de seus alunos.

Nas palavras de Eliana Maria do Sacramento Soares, o professor 
e seus alunos “formam um sistema, acoplado às suas experiências 
educativas, que convivem e atuam em parceria entre si e com o meio 
onde convivem” (SOARES, 2018, p. 60). Em seguida, afirma que 
“ensinar é um processo que acontece na convivência e que vai se 
sucedendo de forma recursiva, em acoplamento com o outro e com 
o entorno” (SOARES, 2016, p. 61). Com isso, é possível afirmar que a 
vivência entre professor e aluno contribui não apenas para a formação 
do aluno, mas para a do próprio professor.

Sob um outro aspecto, voltando-se à análise do ambiente 
escolar, Elsa Mónica Bonito Basso afirma que quando se analisa 
a cultura da escola, diversos aspectos são necessariamente 
considerados, já que a escola não se restringe a um espaço limitado, 
pois interage com a comunidade, a exemplo de pais, vizinhos e todos 
os outros que de um modo ou outro mantêm algum contato. Toda 
essa dimensão contribui para influenciar os atores que compõem o 
ambiente escolar, dentre os quais está o professor.

Os atores, cada um com sua identidade e subjetividade são 
internos e externos, porque a escola não fica restrita a um espaço 
fechado, mas interage com a comunidade local, tanto com os 
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alunos que entram no espaço, quanto com outras instituições, 
pais, vizinhos e todos aqueles que, de alguma maneira entram 
em contato com ela. As dimensões pessoais, simbólicas e 
políticas, abrangem representações e discursos, que por sua 
vez, influenciarão os próprios autores (BASSO, 2016, p. 146).

Sobre o termo “cultura escolar”, Julia Dominique afirma que 
consiste em “um conjunto de normas que definem saberes a ensinar 
e condutas a inculcar, juntamente com um conjunto de práticas que 
permitem a transmissão desses saberes e a incorporação desses 
comportamentos, normas e práticas, subordinadas às finalidades que 
o contexto da época impõe” (JULIA, 1995, p. 353). Com essa ideia, 
percebe-se com facilidade que a tarefa do professor efetivamente não 
se limita a repassar conteúdo, já que passa a fazer parte da rotina do 
aluno com muito mais grandiosidade e importância.

Nesse sentido, identificando o papel do professor não apenas 
diante do aluno, mas em todo o sistema que envolve o ambiente escolar, 
compreende-se que dia após dia precisa aperfeiçoar-se e buscar novos 
meios de se adaptar a um determinado contexto. Em outras palavras, 
as diferentes situações que enfrenta diariamente no exercício de sua 
função são facilitadores e propulsores de sua formação, todavia, para 
que possa aproveitar tais condições, precisa se observar para que 
possa então extrair de si o que necessita.

Quando se fala na “formação do professor” a partir da vivência 
e experiência com alunos, refere-se à necessidade de se moldar de 
acordo com as diferentes realidades com que se deparam. Nesse 
contexto, recorre-se novamente às colocações de Eliana Maria do 
Sacramento Soares, a qual se utiliza de sua própria vivência como 
professora para fazer menção ao desafio da rotina acadêmica em razão 
das diferentes posturas dos alunos, que se diferenciam em relação 
à rebeldia, agressividade, apatia, desenvolvimento e participação 
(SOARES, 2018, p. 60).
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Desse modo, atribui-se ao professor o dever de unir suas 
questões pessoais às necessidades individuais de cada aluno para 
então despertar seu interesse para o ambiente escolar e, também, 
incentivá-lo a se preocupar com sua formação, não apenas no que 
diz respeito ao meio acadêmico, mas como ser humano. Com essas 
constatações, compreende-se não apenas a importante função do 
professor, mas também a difícil missão pela qual é responsável.

Veja-se que os próprios valores desenvolvidos pelos alunos, 
de certo modo, dependem da contribuição do ambiente escolar e, 
por óbvio, do professor. A tarefa torna-se ainda mais difícil quando os 
valores propostos pela escola e incentivados pelo professor vão de 
encontro à realidade que o aluno traz consigo, pois não raras vezes, 
em especial em comunidades mais carentes, o contexto familiar e 
social em que vive são muito distantes da realidade e perspectivas 
apresentadas pela escola.

Por oportuno, Izabel Cristina Feijó de Andrade e Leda Lisia 
Franciosi Portal afirmam que o educador deve ter consciência 
de seu papel e olhar para si como parte de um conjunto em que 
o conhecimento não comporta fragmentos, ao contrário, busca 
integração.  A autoformação está diretamente relacionada com a ideia 
de percepção, sensibilidade, imaginação, intuição e consciência.

Um educador com formação transdisciplinar, nesse contexto, 
tem que tomar consciência de seu papel, agir de forma 
integral e, especialmente, ver-se como parte de um todo, em 
que o conhecimento não deve ser responsável por divisões e 
fragmentos e, sim, por integração e transcendência construída 
de forma complexa. Trata-se, desde cedo, de encorajar, de 
instigar a aptidão interrogativa e orientá-la para os problemas 
fundamentais de nossa própria condição e de nossa época. 
Assim, quando esse educador revela sua percepção, 
sensibilidade, imaginação, intuição, consciência e reconhece-se 
em outro nível de realidade com humildade e responsabilidade, 
autoforma-se (ANDRADE & PORTAL, 2012, p. 11).
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Para as autoras citadas, a autoformação do educador com 
formação transdisciplinar consiste em compreender que o ser humano 
deve ser considerado por inteiro, unindo-se dimensões como o corpo, 
os sentimentos, a intuição, a imaginação e a espiritualidade. É preciso 
que o indivíduo encontre em si mesmo informações para refletir sobre 
quem realmente é e sobre a postura que assumirá diante dos outros, “o 
que significa considerar a existência de diferentes níveis de realidade 
e as emergências originadas na interação entre eles” (ANDRADE & 
PORTAL, 2012, p. 12).

Percebe-se que a colocação exposta acima vai além da ideia de 
que para ter êxito em sua função o professor deve conhecer a realidade 
dos indivíduos com quem convive para adaptá-las a sua. É necessário 
que, antes de tudo, tenha ciência de quem realmente é, até mesmo 
porque, tal tarefa é imprescindível para que possa contribuir com a 
formação de outros indivíduos.

O estudo a respeito da autoformação do educador encontra 
amparo na ideia de que a construção do conhecimento resulta de 
experiências trazidas de “fora para dentro”, mas também de “de dentro 
para fora”, a partir de particularidades do educador. Desse modo, a 
autoformação do indivíduo, como professor, envolve ele mesmo, os 
outros e o meio em que vive.

Que significados estão abrigados nos fundamentos 
epistemológicos da transdisciplinaridade que necessitam ser 
compreendidos e percebidos em suas articulações com a 
autoformação do educador? Esta busca está centrada na ideia 
de inteireza entendida na construção do conhecimento não 
resultante apenas de experiências trazidas de fora para dentro, 
de exigências externas individuais ou coletivas, mas também de 
dentro para fora, da essência do próprio educador, a partir de 
seus interesses, necessidades, valores, imaginação, intuição, 
crenças, saberes, vinculando-se à sua própria existencialidade 
(ANDRADE & PORTAL, 2012, p. 02). 
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A partir da compreensão de que em sala de aula o professor 
traz suas próprias vivências e se depara com dezenas de indivíduos 
advindos de diferentes realidades, percebe-se que, de fato, é impossível 
desconsiderar a individualidade de cada um dos alunos que ali se 
encontram. Não se pode esquecer que assim como há aquele que 
traz consigo boas referências, também há aqueles que carregam em 
sua bagagem vivências traumáticas, as quais refletem negativamente 
no processo de aprendizagem.

Encaixa-se nesse contexto a ideia apresentada por Jane 
Rech e Eliana Maria do Sacramento Soares, quando explicam 
sobre a Matriz Biológico-Cultural. De acordo com as autoras, “o ser 
humano conserva distintas emoções e desejos, distintas dinâmicas 
emocionais, fundamentadas pela maneira de viver da humanidade 
em cada era vivida” (SOARES & RECH, 2016, p. 41). Em seguida, 
esclarecem que essa maneira é o que se define como Matriz 
Biológico-Cultural e envolve os sentimentos, emoções e desejos que 
fundamentam o “sentir” e o “fazer”.

Como já dito, em sala de aula o professor depara-se com mundos 
totalmente diversos, é seu dever identificar meios de recorrer a suas 
experiências e por vezes trazê-las para a atividade docente e adequá-las 
em conformidade com as dificuldades e necessidades de cada aluno. 
Sob esse ponto de vista, percebe-se que se trata de missão complexa 
e, de fato, vai muito além de “ensinar”, pois é preciso analisar e levar em 
consideração as diferentes realidades que estão a sua frente.

Nessa posição, cabe ao professor encontrar alternativas para 
aplicar seu conteúdo por meio de métodos que se adequem às neces-
sidades de cada aluno. Por isso afirma-se que a função docente é mais 
do que mero repasse de informações, é identificar as vulnerabilidades 
e facilidades de cada aluno e, a partir de então, despertar sua atenção 
para o ambiente escolar e para a importância da educação.
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Se a partir da vivência com diferentes alunos o professor tem 
condições de criar formas para a prática docente, tem-se que o 
processo educativo é criado com base na relação que se estabelece 
entre ambos. Em outras palavras, o professor é moldado com base 
em suas experiências, é baseado em sua prática docente que constitui 
suas características e identifica suas particularidades.

Interessante apontamento foi feito pela já mencionada pro-
fessora Eliana Maria do Sacramento Soares, quando afirma que a 
reflexão a respeito do “ser professor” ocorre a partir da ideia de que 
o docente se constitui no fluir de suas operações, por meio de suas 
práticas. Prosseguindo, afirma que no “viver docente” o professor 
tem sua estrutura transformada em conformidade com suas intera-
ções consigo e com seu redor.

A autora vai além e também explica que o ambiente de atuação 
e a dinâmica pedagógica formam uma circunstância para “se viver no 
fazer” e principalmente “refletir sobre o fazer”. Desse modo, em razão 
das interações que mantém com seus alunos, o professor se constitui 
“enquanto vive suas experiências”.

Ao trazer essas ideias para a reflexão acerca do ser professor, 
considerado que o sujeito docente se constitui no fluir de suas 
operações, enquanto experiência suas práticas docentes, “no 
seu viver docente”, de forma recursiva, no qual sua estrutura é 
constantemente transformada, de modo congruente com suas 
interações, consigo e com seu entorno.

Sendo assim, o ambiente de atuação docente e a dinâmica 
pedagógica formam uma circunstância para se viver no fazer 
e, mais que isso, para se refletir sobre o fazer: dessa maneira, 
em interações recorrentes, os professores, em seu entorno, 
constituem-se, no sentido de se construírem enquanto vivem 
suas experiências (SOARES, 2018, p. 61).

Outro ponto que entra em jogo é a necessidade de agir com 
respeito pela posição do outro. Como acertadamente menciona 
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Soares, é preciso haver acolhimento e aceitação, sem negação e 
sem julgamento. Nas palavras da autora, “a conduta de interações 
que aceita o outro na convivência é caracterizada por interações que 
denotam respeito, aceitação do outro em seu espaço de existência, em 
sua dignidade e legitimidade” (SOARES, 2018, p. 61).

Quando se passa a agir rotineiramente com consciência dos 
comportamentos adotados, ou seja, quando as condutas que fazem 
parte do dia a dia do professor começam a ser observados, é mais fácil 
a construção da subjetividade com base nas próprias experiências. É 
por meio da consciência de si que a prática docente ganha sentido 
e pode ser utilizada para transformar experiência, o que certamente 
contribui positivamente para que sejam criadas novas formas de ser 
diante da atividade docente.

De fato, a complexidade da função do docente apenas é 
percebida quando seus aspectos são analisados minuciosamente. 
Conforme mencionado, para que tenha êxito em seu processo de 
fomentar a aprendizagem, o professor precisa primeiro conhecer a si, 
identificar suas angústias, suas próprias vulnerabilidades, para então 
posicionar-se no ambiente escolar e estar preparado para lidar com as 
fraquezas que seus alunos apresentarão.

Quando se reúnem em uma sala de aula o professor e seus 
inúmeros alunos, há um encontro das mais diversas emoções, traumas, 
experiências, pensamentos, enfim, são mundos, por vezes totalmente 
opostos, que se unem para ali, naquele espaço e durante o tempo que ali 
se encontram, lidarem com as mesmas situações. É evidente que cada 
um terá sua própria percepção e, consequentemente, demonstrará 
mais ou menos interesse pelo que lhe é proposto. Ao professor, é 
atribuída a função de incitar a atenção de todos, pois é consabido que 
a evolução por meio da educação depende da colaboração do aluno.
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É de se ressaltar que dificilmente o professor leciona em uma 
única turma, portanto, todo o trabalho de adaptação, conhecimento do 
outro e autoconhecimento que precisa desenvolver para exercer sua 
função, deve ser reiniciado quando começa a lecionar em uma nova 
turma. De fato, a tarefa é árdua, pois dentre os diferentes alunos que 
estão a sua espera, sabe-se que não são poucos os que surgem com 
problemas pessoais e que transferem para a sala de aula os resultados 
de seus traumas.

Nessas condições, exige-se do professor paciência para lidar 
com as adversidades e discernimento para organizar o grupo a fim 
de que condutas individuais não comprometam o aprendizado dos 
demais alunos. Em relação ao aluno que apresenta dificuldades, é 
preciso fortalecer o sentimento de compreensão, aceitação para então 
identificar o que é adequado exigir, bem como conviver com harmonia 
no ambiente escolar.

Diante dessas considerações, penso que o professor, partindo 
de sua inteireza, pode sustentar em sua prática docente 
vivências caracterizadas pela aceitação do outro, pelo respeito 
mútuo, pela suspensão de julgamento, pela aceitação da 
diferença, pela presença sem exigência, além de outras formas 
de conviver (SOARES, 2018, p. 63).

A partir dessa compreensão, Eliana Maria do Sacramento 
Soares ressalta a importância de “conhecer a si mesmo”. De acordo 
com a autora, “os seres humanos, por meio do uso da consciência e 
da autoconsciência, podem ser produtores de si mesmos” (SOARES, 
2018, p. 64). No mesmo contexto, Pellanda entende que a autonomia 
dos indivíduos está relacionada a sua capacidade de autoconstrução 
e à maestria sobre si. Mais do que isso, defende que “aqueles homens 
e mulheres que não tiverem a consciência de sua natureza cósmica e 
do potencial que daí decorre, não poderão acessar essa força interna 
[...]” (PELLANDA, 2016, p. 33).
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Retomando o estudo a respeito da formação integral do 
professor, defende-se a ideia de que é importante identificar pontos de 
referência para que o educador encontre o melhor de si para que possa 
ser melhor aos outros. A diversidade de alunos – tema já amplamente 
debatido – torna necessário que o professor encontre em si diferentes 
formas de lidar com as realidades que estão diante de si.

É importante trazer à tona outro aspecto, voltado para a análise 
do perfil dos alunos com maiores dificuldades, tanto no que se refere 
à aprendizagem quanto à convivência, pois certamente exigem maior 
desenvoltura do educador. Conforme já mencionado, ao mesmo tempo 
em que há alunos disciplinados e interessados pelo ambiente escolar, 
há aqueles sem o menor interesse e, principalmente, sem incentivo de 
familiares e sem exemplos em seu dia a dia.

Nestes casos, a dificuldade que recai sobre o professor é 
redobrada, já que precisa cativar o aluno e ir contra todo o meio em que 
aquele indivíduo está inserido. Enquanto a localidade em que vive não 
lhe permite visualizar a importância da educação, o ambiente escolar 
– muitas vezes frequentado apenas por obrigação governamental – 
obriga-o a seguir regras e padrões que passam longe de sua realidade.

Certamente a figura do professor é crucial para motivar o aluno 
a sair daquela realidade precária e buscar melhorias para sua vida. 
No entanto, para que tenha condições de identificar as fragilidades e 
necessidades do aluno e, mais do que isso, o melhor modo para trazê-
lo à escola exigem muito do professor, em especial que encontre em 
suas próprias experiências a alternativa adequada ao caso concreto.

Para entender a dimensão do dever de um professor diante 
dos alunos, é necessário pensar em todas as possibilidades que a 
docência permite vivenciar. Um mesmo professor pode ministrar 
aulas em um estabelecimento particular, frequentado por alunos que 
recebem desde a primeira infância valores que os fazem perceber a 
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importância do ambiente escolar, como também podem lecionar em 
escolas públicas que atendem famílias que vivem em uma realidade 
totalmente diversa, cujos alunos nem sequer compreendem os motivos 
pelos quais são obrigados a frequentar a escola.

Enfim, com base nas colocações expostas, percebe-se que não 
basta ao professor possuir didática e conhecimento sobre a disciplina 
que ministra, é preciso saber portar-se como referência e como 
incentivador, responsável por repassar valores e despertar no aluno 
uma disposição que muitas vezes não existe. Com isso, percebe-se a 
necessidade de se preocupar com a integralidade de sua formação.

Para que na atividade docente tenha condições de reconhecer 
e solucionar as demandas individualmente apresentadas por seus 
alunos, precisa primeiro conhecer a si mesmo e ter condições de definir 
sua atuação. No entanto, para que tenha essa facilidade, é necessário, 
antes de tudo, formar-se de forma íntegra.

Para finalizar, afirma-se que a formação do professor está 
diretamente relacionada com seu interesse pelo ambiente escolar e 
pela consequente formação dos alunos que estarão diante de si. Em 
outras palavras, exercerá sua missão da forma adequada aquele que 
para contribuir com o crescimento do outro buscar, primeiramente, o 
seu crescimento individual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar em todos os aspectos da difícil missão pela qual o 
professor se torna responsável, exige uma reflexão que nem sempre 
vem à mente. O que se sabe, na condição de aluno, é que deve o 
educador preparar suas aulas com base na matéria a ser lecionada 
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em uma determinada turma de aluno, todavia, poucas vezes reflete-se 
sobre todo o contexto em que está inserido.

Durante a elaboração deste estudo foram analisados tanto os 
alunos quanto os professores e o próprio ambiente escolar sob uma 
perspectiva diversa, qual seja, pela posição do professor. Apesar de 
ser comum tomar conhecimento de adversidades enfrentadas em 
sala de aula, a exemplo da rebeldia, do desinteresse e até mesmo 
da agressividade e comportamento violento de alguns alunos, nem 
sempre se pensa na postura que deve ser adotada pelo professor.

A partir desse ponto de vista, as fontes buscadas para este 
trabalho levaram à compreensão de que para estar apto para contribuir 
com a formação do outro – o aluno – deve o professor primeiramente 
investir em sua própria formação e conhecer a si. Quando se refere 
à formação do professor, refere-se também à utilização de suas 
experiências pessoais como exemplo para lidar com adversidades.

Conforme abordado no decorrer do texto, ao mesmo tempo 
em que irá se deparar com alunos dispostos e interessados em 
sua formação acadêmica, há aqueles alunos que não têm o mínimo 
interesse pelo ambiente escolar. Por conta disso, transformam a escola 
em um campo de guerra, pois trazem consigo todos os seus traumas, 
suas revoltas e experiências negativas.

Ao professor, cabe identificar métodos para unir suas próprias 
angústias aos diversos sentimentos que se encontram em sala de aula, 
trazidos por alunos que provêm de realidades totalmente diversas uma 
da outra. É nesse sentido que se recorre à ideia de que a formação 
do professor deve ocorrer de forma integral e, mais do que isso, 
deve encontrar em si mesmo, em razão das experiências que teve, 
alternativas para lidar com o ambiente escolar.



229

SUMÁRIO

Enfim, não há dúvidas que a missão do professor é complexa 
e a dificuldade de sua função vai além do que comumente se sabe. 
Desse modo, é possível afirmar que é dever do professor conhecer-se, 
identificar suas vulnerabilidades e facilidade e, a partir disso, oferecer 
ao aluno o que melhor se adequa as suas necessidades.
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RESUMO:
Este artigo aborda a importância do letramento digital e os desafios 
encontrados pelos atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem, 
que dentro do contexto pandêmico foram obrigados a substituir as aulas 
presenciais por aulas não presenciais (ANP). Objetiva-se também analisar 
a formação docente, apresentar algumas definições de letramento digital, 
e refletir sobre os desafios postos à escola pelo confronto de velhas 
práticas avessas aos avanços tecnológicos. Nesse horizonte, utilizou-se a 
análise bibliográfica e a experiência dos autores na educação, como norte 
metodológico. Como resultados do referido estudo pontuam-se: 1) as práticas 
pedagógicas precisam ser problematizadas, ressaltando-se a importância 
de conhecer as tecnologias e desenvolver a ambiência digital/tecnológica 
tanto do professor quanto do estudante; 2) O professor, na era da internet, 
tem um lugar insubstituível de mediador do conhecimento; 3) A escola 
precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora de informação 
e transformar-se num lugar de análise crítica e produção de conhecimento, 
onde as tecnologias sejam incorporadas às salas de aula como ferramentas 
necessárias para o acesso aos saberes produzidos e 4) A formação docente, 
com foco no letramento digital, é imprescindível frente às mudanças impostas 
essencialmente pela pandemia provocada pelo coronavírus  que devem ser 
pensados no coletivo, com a responsabilidade do Estado.

PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada; Letramento digital; Novas 
tecnologias; Pandemia.
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INTRODUÇÃO

O início das atividades escolares do ano letivo de 2020 seguia 
o curso normal até 15 de março, quando, de forma inesperada, surge 
uma pandemia que avassala vidas e histórias em nível mundial. Diante 
desse novo e inesperado desafio, as atividades escolares precisaram 
reinventar-se. Pensando em formas de manter o ano letivo, o parecer 
CNE/CP nº 5/2020, do Ministério da Educação do Brasil permitiu 
reorganizar o calendário acadêmico possibilitando às instituições 
escolares desenvolverem e computarem atividades não presenciais 
(ANP). Esse novo normal, como todos se referem ao período em que 
por conta da pandemia não foi possível estar na escola de forma 
presencial, nos trouxe diversos desafios essencialmente no sentido de 
repensar a formação docente e o letramento digital para encarar essa 
nova dinâmica de trabalho e intervenção escolar.

De acordo com Idoeta (2020), esse novo normal passou a ser 
vivenciado para mais de 165 países, que precisaram fechar suas 
escolas deixando mais de 1,5 bilhão de estudantes e 60,3 milhões 
de professores afastados de suas rotinas. E em um curto espaço 
de tempo, a comunidade escolar (servidores, estudantes e famílias) 
tiveram que se adaptar utilizando-se de cuidados preventivos como 
a utilização de máscaras, o isolamento social, o trabalho remoto e as 
aulas on-line ou aulas não presenciais (ANP). Surgiram então, muitos 
desafios. O distanciamento social, a imprevisibilidade e a instabilidade 
sobre o futuro nas atividades educacionais configurou-se como o maior 
impacto sentido para estudantes e professores nessa conjuntura.

Esse contexto nos trouxe várias indagações, algumas que ainda 
seguem sem respostas, mas que nos desafiamos a tencioná-las. O que 
essa pandemia nos ensina quando falamos da escola, dos processos 
de ensinar e aprender? Como os professores e estudantes estão se 
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apropriando das tecnologias para fomentar o processo educativo? 
Quais transformações serão necessárias, no pós-pandemia, para que 
a educação não retorne ao modelo tradicional: quadro, giz, slides? Qual 
a importância do letramento digital, para professores e estudantes, 
como forma de aproximação dialógica de duas culturas digitais, que 
agora se encontram distantes no espaço?

Nesses questionamentos, percebemos que a pandemia nos 
remete a pensar que se por um lado, estamos imersos em uma 
sociedade tecnológica, por outro, muitas são as desigualdades que se 
encontram vinculadas ao processo de ensino-aprendizagem dentro da 
maioria das instituições escolares. Ousamos afirmar que a pandemia 
foi o estopim que escancarou a necessidade de um olhar mais atento 
ao letramento digital, tanto para docentes quanto para discentes, faltou 
o conhecimento para colocar em prática os instrumentais tecnológicos 
e as informações que estão na rede de informação. 

Assim, esse artigo tem por finalidade discutir a importância do 
letramento digital na vida de estudantes e professores em tempos 
de ANP. Mas, não somente em tempos de pandemia, visto que 
não se prevê futuramente o abandono das tecnologias digitais, ora 
incorporadas às atividades escolares. Busca-se, ainda, apresentar 
algumas experiências do cotidiano dos autores, evidenciando seus 
desafios e principais possibilidades diante da experiência com o 
letramento digital na educação, em tempos de pandemia.

A metodologia utilizada para este estudo, pauta-se em uma 
análise bibliográfica que retoma conceitos essenciais trazidos a lume 
por autores renomados, que visam fundamentar o referido tema, tais 
como: Kenski (2013), Moran (2001, 2005, 2011), Lévy (1999), Rojo 
(2009). Ainda utilizamos a experiência dos autores, no seu fazer 
laboral, enquanto servidores envolvidos diretamente nas atividades 
educacionais, para dar sentido àquilo que os autores escrevem 
tencionado a relação teórica e prática. O primeiro movimento da 
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discussão traz alguns dos principais problemas destacados pela 
pandemia, no que se refere ao processo de letramento digital docente e 
discente. Na sequência, apresentam-se as possibilidades para superar 
as dificuldades com o letramento digital e a necessidade da inclusão 
desta temática na formação continuada dos docentes.

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O LETRAMENTO 
DIGITAL E SUA RELAÇÃO COM A PANDEMIA

A pandemia, que já dura um ano, intensificou o surgimento de 
muitos problemas na educação. Se eles ainda não faziam parte do rol 
de desafios a serem superados, passaram nesse período a reforçar 
as dificuldades vivenciadas por educadores e estudantes. Um dos 
desafios recorrentes que aparece quando se trata do processo ensino-
aprendizagem tem relação com as formas utilizadas para ensinar e 
aprender. Será que o uso das tecnologias pode mudar esse processo? 
Ouvem-se muitos comentários que relacionam os games ao desejo de 
aprender. Mas será que isso é tudo? O que se faz necessário para que 
o aprendizado tenha significado e a atividade docente tenha sentido? 

De acordo (AQUINO, 2003, p. 1-2), o mínimo que se faz 
necessário é ter a capacidade de “[...] localizar, filtrar e avaliar 
criticamente informações disponibilizadas eletronicamente e ter 
familiaridade com as normas que regem a comunicação com outras 
pessoas pelos sistemas computacionais”. Lévy (1999) corrobora com a 
discussão indicando que o letramento digital nos remete à capacidade 
do indivíduo de direcionar o uso das tecnologias da informação e 
comunicação em prol de seus objetivos pessoais. 

Sabemos que, neste momento, as atividades remotas são 
desenvolvidas utilizando diversas tecnologias como os games, o quizz,  
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o podcast, os ebooks, simuladores e outros, que antes não eram muito 
utilizados para este fim. Na verdade, a interação dos estudantes com 
os recursos tecnológicos como o celular e o computador, passaram 
a ser ferramentas para acesso aos conteúdos, experiências, relações 
e pesquisas na rede digital com objetivos educativos. Nesse sentido, 
cabem as palavras de (LÉVY, 1996, p. 46), salientando que “[...] as 
novas formas de comunicação transversais, multimodais, interativas 
e cooperativas fizeram nascer uma nova escola, considerada agora 
como um ciberespaço”. Ainda, sobre o que é ciberespaço temos que:

[...] é o novo meio de comunicação que surge da interconexão 
mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a 
infraestrutura material da comunicação digital, mas também, o 
universo oceânico de informações que ela abriga, assim como 
os seres humanos que navegam e alimentam esse universo 
(LÉVY, 1999. p. 17).

Nesse novo espaço da sala de aula, que está para além das 
quatro paredes com as tecnologias, exige que estudantes e professores 
tenham acesso a bons aparelhos e a formação em tecnologias, para 
que possam utilizar tais ferramentas de forma adequada. Sabe-se que 
os estudantes utilizam diariamente de aparelhos tecnológicos para 
comunicação e interação social através das mídias digitais, mas será 
que os estudantes estão preparados para utilizar seus aparatos digitais 
para a aquisição de conhecimentos? 

Sobre isso, (KENSKI, 2007, p. 19) ressalta que “[...] as tecnologias 
invadem as nossas vidas, ampliam a nossa memória, garantem novas 
possibilidades de bem-estar e fragilizam as capacidades naturais do 
ser humano”. Percebemos em nossa interação cotidiana, no espaço 
escolar e fora dele, que os jovens sentem a necessidade de viver em 
comunidade, de comunicarem-se para sentirem-se incluídos e hoje, 
nem saberíamos viver sem os confortos tecnológicos. Contudo, a autora 
pontua que, as tecnologias das mídias sociais possuem dois vieses 
diferentes, de um lado o fenômeno tecnológico possibilita aos jovens 
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novas experiências de interação com pessoas de vários lugares do 
mundo, e a possibilidade de bem-estar por sentir-se incluído, enquanto 
que por outro, acaba por diminuir ou substituir as interações e relações 
pessoais presenciais fragilizando os vínculos reais. A imersão dos 
jovens nas tecnologias aumentou exponencialmente, e muitos publicam 
verdadeiros diários virtuais nas mídias sociais cotidianamente, mas, essa 
mesma intensidade não se vê quando na aplicação para aprendizagem 
colaborativa (meios tecnológicos e conteúdos escolares).

Tendo isso como orientação, é importante destacar que as 
escolas têm responsabilidade com relação a inserção do letramento 
digital no ambiente de aprendizagem, utilizando-se da inovação 
tecnológica. Segundo Pereira (2011), proporcionar aos estudantes 
o letramento digital pressupõe ajudá-los a utilizar as tecnologias 
digitais para conectar-se com o mundo, sem limitar-se ao ensino 
descontextualizado das práticas virtuais. Mas, será que os educadores 
[diretores, pedagogos, professores] que estão à frente das escolas 
estão conseguindo falar a mesma linguagem e conectar-se com esses 
adolescentes, estudantes do século XXI?

Esse cenário exige a revisão dos paradigmas existentes no 
que se refere à educação. Uma vez que letrar1 não passa apenas 
pela utilização do termo ou das tecnologias, mas é preciso, de fato, 
incorporá-los e desenvolvê-los no próprio currículo escolar. Sobre a 
necessidade de modernização dos currículos e processos escolares 
através da incorporação do ensino das novas tecnologias, (MORAN, 
2000, p. 12) faz uma importante reflexão e nos impele a pensar 
seriamente sobre a questão seguinte: “[...] se ensinar dependesse só de 

1 A palavra letramento foi incorporada ao vocabulário educacional recentemente, fruto da 
necessidade de se diferenciar o conceito de letramento do de alfabetização. Segundo 
Soares (2004), a palavra letramento aparece pela primeira vez em um texto de Mary Kato, 
publicado em 1986, mas é só em 1988 que Leda Tfouni define a palavra com um significado 
técnico. Para Tfouni (1995, p. 20) apud Mota (1997) “[...] o letramento focaliza os aspectos 
sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”.
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tecnologias já teríamos achado as melhores soluções há muito tempo. 
Sabe-se que elas são importantes, mas não resolvem as questões de 
fundo”. Assim, de acordo com Rojo (2009, 2012) desenvolver práticas 
que contemplem os multiletramentos requer, entre outros aspectos, o 
trabalho com a multissemiose e multimodalidade das mídias digitais. 
Para a mesma autora, o processo de ensinar e aprender precisa ir 
além do uso dos meios tecnológicos em sala de aula, precisa-se saber 
utilizá-los adequadamente ao fim desejado.

Muitos autores e profissionais da educação convergem que a 
disseminação da ideia de que o uso das tecnologias em sala de aula 
se faz fundamental nos dias atuais, em especial no contexto de pan-
demia e isolamento social. Ouvindo relatos de vários estudantes, eles 
afirmam que uma aula gamificada2 é mais atrativa e menos monótona. 
Contudo, utilizar as tecnologias demanda ir além de apenas usar um 
jogo na sala de aula, pois deve incluir a transformação da informação 
em conhecimento. “Uma recepção crítica das novas tecnologias da 
informação é o caminho que nos resta, na pedagogia, para mantermos 
e (re) vitalizarmos os processos de ensino e aprendizagem” (GERALDI; 
FICHTNER; BENITES, 2006, p. 118). É preciso que os professores en-
tendam por que utilizar tais recursos e com que finalidade pedagógica.

Se ficar definido que as tecnologias são ferramentas 
necessárias ao processo de ensino e aprendizagem, precisamos 
compreender que a centralidade da ação deve estar nos sujeitos, 
reconhecendo que as tecnologias estão a serviço do homem e do 
atendimento de suas necessidades (RIBEIRO, 2012). Dessa forma, 
o uso pedagógico das tecnologias da informação vai permitir aos 
sujeitos letrarem-se e serem coparticipes da produção de saberes 
e do seu próprio aprendizado. Utilizando as tecnologias em suas 

2 A gamificação é baseada na utilização de elementos de jogos digitais (avatares, desafios, 
rankings, prêmios etc.) como uma estratégia diferenciada de aprendizagem escolar. Utiliza-
se das características inerentes ao jogo como a competição, os feedbacks instantâneos, a 
evolução e a recompensa (premiação).
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atividades exige novos procedimentos metodológicos, no que se 
refere aos hábitos de ensinar e recepcionar os saberes.

Ao recontextualizar os docentes, um ano depois do início 
da pandemia e do trabalho em atividades não presenciais (ANP), 
poderíamos dizer, num olhar raso, que todos se acostumaram à 
situação imposta, e que segue-se dando aulas remotas. Será mesmo 
que tudo foi simples assim? De acordo com um levantamento do 
Instituto Península (2020), o número de professores que estão se 
sentindo cansados, estressados e sobrecarregados durante a 
pandemia tem aumentado significativamente. Os dados indicam que, 
entre maio e agosto de 2020, o percentual de profissionais que se 
disseram sobrecarregados saltou de 35% para 53%. Esse índice nos 
aponta um grande problema, que na atualidade se acentuou e colocou 
em destaque um sistema educacional ultrapassado tecnologicamente, 
com uma parca fluência digital e, muito precarizada em relação ao 
investimento em políticas públicas de valorização docente. 

O professor precisa estar preparado para lidar com as 
tecnologias digitais e dominar os novos e os velhos letramentos, 
percebendo como um processo de entrelaçamentos, 
apropriações e transformações entre o que tínhamos e 
sabíamos fazer e o que queremos ter e precisamos aprender 
a fazer. O que torna a formação do professor um desafio 
fantástico não é a ideia ingênua de que podemos/devemos 
recomeçar do zero, mas justamente a necessidade de integrar 
o novo com o que já temos/sabemos, a partir do que já temos/
sabemos, transformando esse conjunto de práticas, habilidades 
e significados da mesma forma como novos letramentos 
transformam os seus precursores (BUZATO, 2007, p. 10).

Diante desse grande desafio, esse momento é muito propício 
para o debate, confrontando que, na era da internet 2.0, da cibercultura, 
estamos nós [da educação] acompanhando os avanços tecnológicos. 
Diante disso, muitos ainda se perguntam o que é, e qual a importância 
do letramento digital, como ele acontece, e qual a contribuição para 
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o processo de ensino e aprendizagem, tanto para professores como 
para estudantes, porque ainda não se entendeu qual o verdadeiro 
significado de letrar protagonistas do processo educativo.  

Para elucidar essa questão, recorremos a Aquino (2003):

O letramento digital significa o domínio de técnicas e habilidades 
para acessar, interagir, processar e desenvolver multiplicidade 
de competências na leitura das mais variadas mídias. Um 
indivíduo possuidor de letramento digital necessita de habilidade 
para construir sentidos a partir de textos que mesclam palavras 
que se conectam a outros textos, por meio de hipertextos, 
links e hiperlinks; elementos pictóricos e sonoros numa 
mesma superfície (textos multimodais). Ele precisa também ter 
capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente informação 
disponibilizada eletronicamente e ter familiaridade com as 
normas que regem a comunicação com outras pessoas através 
dos sistemas computacionais (AQUINO, 2003, p.53).

Sobre essa abordagem Freitas (2010), afirma que há diferenças 
entre alfabetização tradicional [decodificação de signos linguísticos], 
alfabetização digital [decodificação de símbolos digitais] e letramento 
digital. Para Freitas (2010, p. 6), a “[...] alfabetização tradicional e a 
digital são um processo finito porque interrompem-se após o domínio 
dos conceitos básicos, [se alguém aprendeu a ler o processo de 
alfabetização se encerrou]”. Eles precedem o letramento digital, este que 
é um processo contínuo e plural. É importante destacar que pode haver 
alfabetização digital sem que haja alfabetização dos códigos escritos, 
pois eles são processos independentes. “Vê-se crianças intuitivamente 
utilizando recursos tecnológicos sem saber ler ou escrever” (FREITAS, 
2010, p. 06). A essa altura, essas experiências intuitivas de jogos das 
crianças nos celulares tornaram-se normais no cotidiano.

Neste ponto Freitas (2010), complementa a discussão afirmando 
que tanto o letramento digital como o tradicional são a continuação 
dos processos de alfabetização. Eles são infinitos e quanto mais 
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alfabetizados os usuários das tecnologias, mais fluentes serão suas 
habilidades e sua aplicação, sendo uma formação ao longo da vida. 
Também, Freitas (2010, p. 7-8) destaca que “uma pessoa pode ser culta 
e letrada no sentido tradicional e ser inculta e iletrada digitalmente, ainda 
que alfabetizada, isso porque existem múltiplos letramentos”, e dentro 
de cada contexto as pessoas dominam determinados gêneros, com os 
quais mais tem afinidades. Visando abreviar o tema a autora cita Viana 
e Bertochi (2009) que elencam cinco momentos contínuos pelos quais 
os professores e estudantes podem apropriar-se dos conhecimentos 
necessários para serem considerados letrados digitais. 

Inicialmente, as fases um e dois são consideradas da 
alfabetização e familiarização dos aspectos técnicos e de gestão 
(exposição e adoção), nas fases três e quatro ocorre o desenvolvimento 
do letramento quando as tecnologias já estão integradas às práticas 
em sala (adaptação e apropriação) e por último a quinta fase que 
completa o letramento a (inovação), nesta fase o professor é capaz 
de utilizar-se das tecnologias para criar, inovar, ousar, para propósitos 
específicos de maximização do processo ensino e aprendizagem.

Destacamos que o letramento digital é bem mais do que ape-
nas saber interagir com um computador, uma inovação ou uma tec-
nologia, assim como é algo mais amplo do que trazê-las para dentro 
da sala de aula. O letramento digital requer que o profissional esteja 
aberto para as interconexões e as inteligências coletivas e colabora-
tivas, de forma que a educação se ajuste ao ritmo da modernidade. 
É importante explicitar que devem existir espaços (e são urgentes) 
para que os educadores possam vivenciar experiências de letra-
mento digital para além da familiarização com as novas tecnologias, 
partindo assim, da alfabetização ao letramento digital.

É importante pontuar que, os estudantes precisam conhecer as 
tecnologias e desenvolver a ambiência tecnológica que a sociedade 
exige para as atividades sociais e no mundo de trabalho. Contudo, 
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isso só vai ser possível se o professor também puder experienciar esse 
mundo em sua formação, para depois proporcionar essas vivências 
aos seus estudantes, sendo um mediador e problematizador do 
conhecimento, capaz de apropriar-se dos meios tecnológicos e instigar 
seus usos para a compreensão dos temas curriculares. 

Ouvimos dizer com frequência que nossos estudantes 
são nativos digitais, pertencem à geração alpha3 e dominam as 
tecnologias, contudo nos parece pertinente questionar: Como ficam 
os  professores na mediação do conhecimento com o uso das 
tecnologias? Sobre a importância dos professores (MORAN, 2000, 
p. 29) afirma que “a aquisição da informação, dos dados, dependerá 
cada vez menos do professor. As tecnologias podem trazer, hoje, 
dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente. O papel do 
professor – o principal papel – é ajudar o estudante a interpretar 
esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los”. Para o autor, 
professor e tecnologia devem ser parceiros no processo de ensinar, 
enquanto as tecnologias facilitam o acesso aos conhecimentos 
produzidos, o professor é o mediador que dá sentido e integra esses 
conhecimentos à vida dos estudantes de forma contextualizada. Daí 
a extrema e insubstituível importância dos professores.

No ciberespaço, também há a possibilidade de comunicação 
com um número infinito de pessoas e das mais diferentes partes do 
globo, seja utilizando ferramentas tecnológicas, seja por hipertextos. 
Para Moran (2011, p. 19) “a leitura hipertextual é feita como em 
ondas, em que uma leva à outra, acrescentando novas significações”. 
Nesse mesmo horizonte, segundo Gee (2007, p. 138), aproveitar 
o potencial das tecnologias depende “[...] de mediação e de ricos 
sistemas de aprendizagem construídos em torno das tecnologias, 

3 O sociólogo australiano Mark McCrindle criou o termo geração alpha para denominar as 
crianças nascidas a partir de 2010. O principal diferencial dessas pessoas é o fato de 
viverem 100% conectadas, pois já estão acostumadas com as telas para aprender, buscar 
informações e para se entreter.
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quanto mais avançam as tecnologias, mais se torna importante termos 
educadores fluentes intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, 
entusiasmadas, abertas, que saibam motivar e dialogar” (MORAN, 
2005, p. 12). O professor deve ter a curiosidade em aprender novas 
tecnologias e aplicá-las no dia a dia, como um compromisso com a 
sua capacitação permanente para o trabalho.

A pandemia acentua a necessidade do uso das ferramentas 
tecnológicas de professores e estudantes, e reflete bem a importância 
das tecnologias no atual contexto, mas deixa nas entrelinhas as 
possibilidades de reflexão acerca das dificuldades encontradas, 
tanto pelos docentes quanto pelos estudantes, no domínio das 
informações e da produção do conhecimento vivo e operandis. Se 
pararmos para ouvi-los perceberemos que o letramento digital está 
longe de acontecer. Esses estudantes e professores se veem frente as 
redes sociais que dispersam, despertam a ansiedade e apresentam 
informações fluidas e rápidas. Nesse contexto, prender a atenção 
dos estudantes, e manter a conexão entre professores e discentes 
é um grande desafio para aqueles que não dominam, nem mesmo 
as tecnologias voltadas aos sistemas de aprendizagem tradicionais.

Pode-se dizer que a situação acima também é resultado do 
modelo de educação proibitiva e disciplinar, o que (SIBILIA, 2012, 
p. 181) descreve como “[...] a escola que vigia” onde os estudantes 
vivem fundidos com diversos dispositivos eletrônicos e digitais, e a 
escola continua obstinada e arraigada em seus métodos e linguagens 
analógicas, a autora sugere que talvez isso explique o porquê os dois 
já não se entendem e as coisas não funcionem como se esperaria. 

Sibilia (2012) refere-se a um ensino que reprimia o uso das fer-
ramentas tecnológicas dentro das salas de aula, como o uso do celu-
lar, agora depara-se diante de uma pandemia que exige um letramento 
digital tanto dos professores quanto dos estudantes para acessar os 
conhecimentos que estão na rede. Lévy (2003), ainda sugere que as fer-
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ramentas digitais mudaram os hábitos das pessoas e com isso alteram 
a forma como processam a informação, como pensam, se relacionam 
e aprendem, daí a importância em, não proibir, mas oportunizar o uso 
das tecnologias e investir em letramento digital à comunidade escolar.

O sociólogo Castells (2013) vai mais além e afirma que essa dico-
tomia vai continuar até que se faça uma reforma educacional profunda, 
porque o modelo vigente caracteriza-se pelo mesmo modelo de ensinar 
utilizado na idade média. Ele diz que os estudantes abandonam a es-
cola, não porque não têm interesse em aprender, mas porque eles não 
veem sentido no que é ensinado na classe. Nesse sentido, destacamos 
que a recombinação é a base da criatividade e, por isso, memorizar não 
perde a sua eficiência diante do apreço pelo avanço tecnológico, mas a 
capacidade de criação torna-se essencial para adequar-se às situações 
que se impõe à vida de cada um, na era da cibercultura.

Nestes termos, faz-se pertinente refletirmos sobre as palavras 
de (MORAN, 2000, p. 137) “educar é colaborar para que professores e 
estudantes — nas escolas e organizações — transformem suas vidas 
em processos permanentes de aprendizagem”. Para Moran (2000, p. 
58), “uma mudança qualitativa no processo de ensino/aprendizagem 
acontece quando conseguimos integrar dentro de uma visão inovadora 
todas as tecnologias: as telemáticas, as audiovisuais, as textuais, as 
orais, musicais, lúdicas e corporais […]”. Nesse sentido, observa-se que 
é importante que a educação abrace as metas da escola contemporânea, 
e promova uma prática dialógica com a sociedade e as tecnologias.

POSSIBILIDADES PARA SUPERAR AS 
DIFICULDADES COM O LETRAMENTO DIGITAL

 Diante de toda essa discussão, podemos nos perguntar 
quais seriam as possibilidades que temos para avançar no domínio 
das tecnologias voltadas para a educação. Bem como para pensar o 
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letramento digital docente e discente.  Partimos então da afirmação de 
Kenski (2013) segundo ela as tecnologias precisam ser compreendidas 
e incorporadas pedagogicamente. Mas como fazer isso? 

Libâneo (2011, p. 28) indica que “[...] a escola precisa deixar de 
ser meramente uma agência transmissora de informação e transformar-
se num lugar de análise crítica e produção da informação, pois o 
conhecimento possibilita a atribuição de significado à informação”. 
Ao possibilitar uma análise crítica da educação não se pode deixar de 
considerar como os nativos digitais aprendem melhor. A escola deve ser 
o espaço em que utilizando todos os recursos disponíveis, seja capaz de 
proporcionar aos estudantes o uso adequado das potencialidades das 
tecnologias. Segundo Lévy (1996, p. 40), “[...] a digitalização e as novas 
formas de apresentação do texto só nos interessam porque dão acesso 
a outras maneiras de ler e de compreender”. É importante destacar que 
a educação linear e continuada é mais que uma metodologia, é uma 
questão de atitude diante do conhecimento, por isso, inovar as práticas 
pedagógicas é uma primeira possibilidade que se mostra como luz 
para superar a situação vivenciada de ensino remoto.

Reforça-se a importância de se repensar as políticas 
continuadas para a educação. Alertam Gatti e Barreto (2009) que 
cursos feitos à base de apostilas e resumos, cópias de trechos ou 
capítulos de livros são basicamente o que tem formado a maioria 
dos estudantes para o magistério e para as licenciaturas, e esses são 
muito pobres. Os autores afirmam que, se olharmos os currículos de 
formação inicial oferecidos aos nossos docentes, não é difícil concluir 
que são poucos os que apresentam disciplinas que tratem dos 
recursos tecnológicos e do letramento digital. Desconsiderando a 
importância da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nos 
cursos de formação, assim como, a necessidade de aperfeiçoamento 
constante visto que as tecnologias evoluem rapidamente.
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Nessa ótica, outra possibilidade que também vislumbramos 
pauta-se no que chamamos de formação continuada a partir do contexto 
de trabalho. Trocar informações e abrir espaço para a discussão com 
seus colegas de trabalho, pode influenciar transformações no trabalho 
docente, pois de uma coisa temos certeza, não podemos continuar 
ensinando como no século passado, assim como também não 
podemos nos opor às transformações. Como já afirmava Lemke (2010):

Ninguém pode prever as transformações do século XXI durante 
a revolução tecnológica da informação. Nós certamente não 
podemos continuar ensinando nossos estudantes apenas os 
letramentos da metade do século XX, ou simplesmente colocar 
na frente deles os letramentos mais avançados e diversos 
de hoje. Precisamos ajudar essa geração a aprender a usar 
sabiamente os letramentos e esperar que eles se saiam melhor 
do que nós (LEMKE, 2010, p. 475).

Repensar as práticas pedagógicas juntamente com o grupo de 
profissionais de uma escola, não é tarefa fácil. É necessário abertura 
ao novo e atualização constante com o uso de novas tecnologias 
educativas, redefinindo, ao mesmo tempo, a função, a formação e o 
aperfeiçoamento dos docentes. Visto que a sociedade contemporânea 
exige um novo tipo de indivíduo e de trabalhador em todos os setores 
sociais e econômicos: dotado de competências técnicas múltiplas, 
habilidades no trabalho em equipe, capacidade de aprender e adaptar-
se a situações novas. Por isso, docentes e discentes devem ter muito 
claro que a verdadeira função do aparato tecnológico não deve ser a 
de ensinar, mas sim a de criar condições de aprendizagem. 

É preciso que a escola mude radicalmente suas concepções e 
inicie o processo de transformação o quanto antes, para que dessa 
forma, possa ser significativa na formação de cidadãos críticos e 
atuantes, que sejam criativos e saibam utilizar a tecnologia, no seu 
cotidiano, para o seu aprimoramento intelectual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das exposições concluímos que, as práticas de letramento 
digital na educação contemporânea envolvem a necessária intersecção 
entre o processo de ensino e aprendizagem, o letramento digital e a 
formação docente. Enquanto afirmamos que, o letramento digital na 
formação inicial dos professores é um tema que ainda demanda de 
pesquisa para superar as lacunas que ora encontramos. 

Verificamos que a melhoria da gestão da sala de aula é traduzida 
pelas possibilidades que os professores e estudantes passam a 
ter, respectivamente, em termos de dinamismo e autonomia no uso 
das tecnologias para o processo educativo. Os dois protagonistas 
[professores e estudantes] do processo educativo precisam 
compreender o letramento digital como um meio de aprendizagem e 
um fim pedagógico que não mais se afastará da educação. 

Observa-se que existem diversos entraves importantes que 
comprometem o processo formativo dos sujeitos como: a falta de 
infraestrutura física, de equipamentos, de rede de internet, o atraso na 
evolução tecnológica e a resistência ou medo dos docentes em utilizar 
essas tecnologias em sala de aula. Salientamos que o investimento 
em formação continuada de professores e em letramento digital ainda 
está longe de ser o ideal para conseguir contribuir na qualificação 
do processo de ensino e aprendizagem nessa nova era da escola 
que se inicia. Ainda nos parece importante repensar, reestruturar os 
currículos dos cursos de licenciatura responsáveis pela formação 
inicial docente, complementado pela possibilidade de construção de 
projetos de formação e auto-formação ao longo da vida.

Outra sugestão que aborda o assunto em pauta e que ganha 
relevância passa por entender que existe uma forte relação entre a 
concepção que tem o profissional da educação quanto ao uso das 
tecnologias e sua prática pedagógica. Se nós, enquanto profissionais 
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da educação não conseguirmos desenvolver a prática pedagógica 
nos desafiando a reconfigurar a metodologia utilizada no sentido 
de nos libertar das pedagogias transmissivas poderemos perder a 
oportunidade de deixar de ser um mero transmissor de conhecimento, 
pois como afirma Moran (2015), a escola padronizada, exige 
resultados previsíveis e ignora que a sociedade do conhecimento é 
baseada em competências cognitivas, pessoais e sociais, que não 
se adquirem de forma convencional.

Por todos esses aspectos, afirmamos que ainda se tem muito 
a discutir e fazer pela educação. O investimento na formação docente 
com foco no letramento digital, é urgente e imprescindível frente às 
mudanças impostas pela pandemia de coronavírus a partir de 2020, 
devem ser pensados no coletivo, com a coparticipação do Estado.
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RESUMO:
Este artigo tem como objetivo compreender como estão sendo realizados 
os processos de aprendizagem e ensino durante o período de pandemia em 
razão do novo Coronavírus, tendo em vista que as medidas de distanciamento 
social atingem principalmente os modelos de educação e ensino do país. 
Desta forma este artigo busca reunir informações sobre como está sendo 
a realidade educacional durante esse período de pandemia e para isso foi 
realizada uma pesquisa qualitativa, com a utilização da pesquisa bibliográfica 
em diversos locais com bases cientificas, planos estratégicos educacionais, 
diretrizes de ensino definidas por governantes, e análise de narrativas dos 
docentes envolvidos no processo de alfabetização no ensino remoto. Pode-
se concluir através das informações obtidas que essa nova modalidade de 
ensino tem sido uma possibilidade de aplicação do ensino para algumas 
crianças durante esse período de pandemia, tendo em vista que em razão 
dos problemas de desigualdade social, nem todas as crianças possuem 
acesso a internet nem dispositivos eletrônicos que tornam isso possível. 
Evidenciou-se também o esforço dos educadores para continuar e incentivar 
o processo de educação de forma continuada para que os alunos não sejam 
prejudicados e continuem no seu processo de formação educacional.

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização; Pandemia; Educação; Tecnologias.
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INTRODUÇÃO

Frente a atual situação em relação a pandemia devido ao 
novo Coronavírus denominado de COVID-19, definido pela OMS – 
Organização Mundial da Saúde no início do mês de março em 2020, as 
autoridades em todo o mundo estão adotando diversas medidas para 
tentar controlar o avanço da doença, comumente vemos publicações 
normativas e em instrumentos legais de medidas para q a propagação 
da doença não ocorra, e a medida mais comum adotada é a do 
distanciamento e isolamento social que aparenta ser a alternativa mais 
simples e possível de ser adotada no momento com a finalidade de se 
evitar que o sistema de saúde entre em colapso e também de reduzir 
os crescentes casos de óbitos e contaminações diárias no mundo.

No Brasil, as atividades e serviços essenciais foram mantidos 
bem como a oferta de materiais e insumos necessários à sobrevivência, 
segurança, saúde e abastecimento da população. Passado um ano da 
pandemia a atual situação ainda exige cuidados e atenção, mesmo que 
conforme as medidas adotadas vão se apresentando eficazes ainda 
é necessário tomar cuidado para que não se inicie um novo processo 
de contaminação em razão de flexibilização do distanciamento social.

Além de efeitos devastadores na economia, na saúde e no dia a 
dia em geral, os problemas resultantes da pandemia envolvem uma di-
versidade imensa de questões complexa, tendo em vista que este perío-
do alterou a rotina e o comportamento das pessoas em razão da pressão 
psicológica sofrida e do medo instaurado no país em todos os níveis.

De acordo com o sociólogo Santos (2020), em um ensaio 
recente denominado de “A cruel pedagogia do Vírus”, apresenta 
os desdobramentos da pandemia do COVID-19 à luz da situação 
mundial política e econômica dos últimos anos. De acordo com 
o autor, o período de quarentena apresenta a necessidade que as 
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sociedades têm de se adaptar a novas exigências e possibilidades 
de vida, sendo essas mudanças necessárias para o bem comum. 
Ainda segundo o autor “[...] 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” (SANTOS, 2020, p.29).

Frente a essa situação o CNE – Conselho Nacional de Educação 
aprovou através do Parecer CNE/CP nº 05 de 2020, em plenário virtual, 
que atende e engloba as novas diretrizes de mitigação dos impactos 
resultantes do novo Coronavírus na estrutura de calendário escolar 
das redes e sistemas de ensino no Brasil, em todas modalidades, 
níveis e etapas. O referido documento após passar por supervisão 
pública, foi aprovado em abril de 2020, e se refere a recomendação 
de esforços para que os gestores da educação reforcem ou criem, 
dentro de suas possibilidades e condições, plataformas públicas 
de ensino on-line em todos os níveis de ensino, tanto para períodos 
comuns quanto para períodos que exigem situações emergenciais.

Incluindo um olhar crítico para o contexto educacional no Brasil, 
ao que se refere a adoção de políticas públicas para diminuição 
dos impactos da pandemia no meio educacional. Conforme dados 
divulgados pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para 
a Educação Ciência e a Cultura, o fechamento ou trancamento de 
instituições de ensino resulta diretamente em um prejuízo educacional 
que afeta mais de 72% da população mundial (UNESCO, 2020).

No Brasil, houve a suspensão de cursos em andamento no país 
todo. Além de uma situação inusitada, o momento vivenciado atualmente 
possui um desfecho sem previsibilidade, tendo em vista que o período 
de duração do isolamento social se dá pela intensidade e extensão da 
contaminação. Dessa forma, a volta das atividades pedagógicas pode 
ocorrer de forma gradual e regional, onde o ritmo que dita a ação se dá 
pela realidade de cada Município e Estado do Brasil.
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Principalmente ao que tange às prerrogativas e medidas 
decretavas pelas autoridades do governo para o sistema de ensino 
brasileiro, uma ideia que aparece como uma solução massiva 
tem sido a educação da distância e está ideia por sua vez tem 
provocados discussões acaloradas em razão do meio digital possuir 
como problema a capacidade de inclusão em algumas regiões, 
principalmente em países que são marcados historicamente por 
problemas de desigualdades sociais, como é o Brasil.

Não podemos negar que a ideia de novos métodos de ensino 
durante o período de pandemia é crucial para reduzir os impactos 
causados pela não ocorrência de aulas presenciais. No entanto, 
é de suma importância que a proposta da educação digital e da 
tecnologia sejam capazes de agir como propulsores educacionais 
e pedagógicos, trazendo assim a utilização das textualidades 
acessadas e produzidas em ambientes virtuais.

Frente a tais questões, este trabalho propõe um olhar crítico sobre 
as relações dialógicas entre tecnologia, ensino e identidade leitora no 
âmbito do ensino e da cultura digital, com intuito de discutir a ideia da 
objetividade e eficiência da educação através do meio digital como forma 
de solucionar o problema do distanciamento físico no ambiente escolar.

ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS EM DISCUSSÃO

Diversas mudanças têm ocorrido no entendimento acerca 
da alfabetização nas últimas décadas, a partir de conhecimento 
diferentes nos campos de conhecimento e de forma diferentes de 
compreensão sobre o processo de aprendizagem da escrita, a escrita 
e a aprendizagem e sua relação com o processo de letramento.
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A partir daí surgem abordagens sociais interacionistas, 
interacionistas e histórico-cultural da Psicologia, passamos então a 
entender a aprendizagem como um processo que envolve mediações 
simbólicas e sociais, em relação aos quais os aprendizes possuem 
lugar de sujeitos ativos, que participam, produzem e agem de acordo 
com o seu entendimento sobre os objetos com os quais interagem e 
em contextos de mediação.

No ambiente da linguística, diversos estudos passaram a 
sugerir um modo mais amplo de compreensão da linguagem. De 
acordo com Geraldi (1987) o meio de expressão e de comunicação do 
pensamento, passa a ser entendido como meio de interação social-
verbal, como as atividades que incentivam ou resultam na produção 
de sentidos que se tornam concretos a partir de textos, que por sua 
vez, são entendidos através da contextualização, onde se reconhece 
destinatário, autor, objetivo, conteúdo e estratégia.

A partir deste conceito, entende-se que a linguagem se aprende 
na prática, no uso e na produção de textos escritos e orais. Dessa 
forma, enquanto modo da língua verbal, a escrita também é entendida 
como linguagem, onde a sua aprendizagem, bem como o se ensino, 
necessita ser considerado pelos sujeitos que estão em processo 
de aprendizagem, que tendem a aprender quando compreendem, 
produzem e quando usam os sentidos através da escrita, em um 
modelo de perspectiva discursiva (SLMOKA, 2012).

Os estudos relacionados a psicogênese da língua escrita 
desenvolvidos por Ferreiro e Teberosky (1985) indicam que o 
aprendizado da escrita envolve mais aspectos perceptivos da 
coordenação motora relativos às letras, em seu valor sonoro e sua 
forma gráfica, a construção de conceitos e ideias em função da 
escrita é que trata de uma representação daquilo que nós somos. 
Na produção dessas ideias, de acordo com as autoras, as crianças 
desenvolvem hipóteses sobre o que a escrita é e como se escreve, 
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processo que necessita de ser mobilizado e considerado por 
professores em conjunto às crianças em suas experiências com a 
escrita onde aprendem sobre como a escrita funciona.

As ideias que englobam o processo de letramento também 
auxiliam nas alterações dos conceitos acerca da alfabetização. Após 
a compreensão do processo que insere os sujeitos nas práticas que 
integram a escrita e a leitura, bem como os efeitos resultante deste 
processo em relação ao letramento, mesmo que trate de um processo 
distinto de alfabetização, precisa ser inserido a ela, para que os alunos 
tenham um completo processo de alfabetização em contextos práticos 
reais da utilização da língua escrita (SOARES, 2003).

Dessa forma, a alfabetização é constituída de um processo 
complexo com variadas dimensões que implicam em diversos modelos 
de aprendizagem e intervenção sistemática e intencional que produza 
condições de experimentação da escrita pelas crianças em que elas 
possam utilizar e conhecer os vários modos como a escrita circula na 
sociedade, se apropriando assim das convenções do sistema alfabético, 
sendo capaz de desenvolver habilidades e procedimentos necessários 
para o processo de produção de textos e leitura em contextos significativos 
e relevantes a vida destas crianças (VIGOTSKI, 1998).

A paralização das aulas presenciais fez com que a alfabetização 
pelo estudo remoto se constituísse como um desafio apresentado 
aos gestores, familiares e professores. Nas redes públicas em razão 
das dificuldades de algumas famílias ao acesso à internet, mesmo 
com ações estratégicas de manutenção de atividades, não houve 
sistematicamente a mesma frequência em termos de adequação e 
duração as necessidades pedagógicas das crianças. Assim novas 
questões tiveram o surgimento sobre como manter vínculos com as 
crianças das escolas públicas que possuem as condições necessárias 
de conectividade remota, como realizar os processos de ensino em 
crianças que ainda não foram alfabetizadas, como dar sequência 
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ao processo de ensino e alfabetização em atividades importantes a 
distância, entre essas questões foram objeto de discussão sobre os 
espaços de diálogo on-line e o uso de aplicativos para auxiliar o ensino 
durante o período de pandemia. Canclini (2005) problematiza a questão 
do acesso desigual, e propõe uma substancial discussão sobre as 
diferenças causadas pelos acessos aos bens culturais que apresentam-
se de forma equitativa em nosso país.  O autor fala de desigualdades que 
provocam a inclusão-exclusão no processo de ensino-aprendizagem e 
reverberam impossibilidades de compreensão e ação na sociedade.

IMPORTÂNCIA DOS APLICATIVOS 
TÉCNOLÓGICOS NA EDUCAÇÃO EM 
DETRIMENTO DO ÂMBITO PANDÊMICO 

Percebe-se um crescimento substancial no uso de tecnologias 
digitais por parte da sociedade nas últimas décadas, incorporando-as 
a sua realidade cotidiana. Na esfera educacional, essa modernização 
também foi viabilizada, adaptando-a para o ensino-aprendizagem 
dos educandos. Todavia, sua utilização nesse contexto ainda é 
limitada em decorrência de fatores diversos, como por exemplo, a 
insuficiência de interesse do docente e falta de aporte tecnológico nas 
instituições de ensino (FERREIRA et al., 2020). Precisamos, no papel 
de cidadãos, cobrar políticas públicas que fortaleçam a formação 
docente e a liberação de verbas , por parte do Ministério da Educação 
e Comunicação , para a aquisição de dispositivos eletrônico e acesso 
à internet para toda comunidade escolar.

Contudo, Palú, Schutz e Mayer (2020) ressaltam que no atual 
paradigma social, o Brasil e o mundo estão vivenciando uma realidade 
alarmante em detrimento da pandemia mundial do Coronavírus, 
portanto, a utilização de ferramentas como os aplicativos, vêm sendo 
de grande valia na educação nesse período. 
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O surto dessa patologia foi identificado no ano de 2019 na 
China, vindo a se propagar de forma acelerada por todo território 
global, haja vista que é uma doença de fácil transmissão. A 
contaminação ocorre mediante as partículas de saliva ou secreções 
nasais expelidas pelo individuo contaminado, que entram em contato 
com outras pessoas através de contato direto ou através do contato 
com objetos que foram infectados (BRASIL, 2020).

De acordo com o Ministério da Saúde (2021): 

A COVID-19 é uma doença causada pelo Coronavírus, 
denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro 
clínico variando de infecções assintomáticas a quadros 
graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 
a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 
podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos 
sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados 
requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade 
respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar 
de suporte ventilatório (BRASIL, 2021, p. 1).

Como forma de evitar o contágio e diminuir o avanço da 
doença, medidas drásticas precisaram ser tomadas, dentre elas: o 
distanciamento social, utilização de mascaras, higienização frequente 
(principalmente das mãos), dentre outras. Com isso, as aulas que 
outrora eram de cunho presencial, passaram por um processo de 
adequação a essa nova realidade, vindo a tornar-se remotas, para que 
o ensino não fosse comprometido em sua totalidade (PALÚ, SCHUTZ; 
MAYER, 2020; BRASIL, 2020).

As organizações públicas e privadas de ensino vieram a 
receber orientações para utilização de instrumentos digitais para 
a prática do ensino, enquanto as aulas presenciais não fossem 
retomadas (BRASIL, 2020). A ministração dos ensinamentos é feita 
mediante ao uso de ferramentas que oportunizam a transmissão de 
aulas ao vivo, gravadas ou similares. Os aplicativos são algumas das 
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ferramentas utilizadas pelos professores nessa nova modalidade de 
ensino a distância (PALÚ, SCHUTZ; MAYER, 2020).

Para Rondini, Pedro e Duarte (2020): 

A pandemia da COVID-19 fez com que instituições de ensino 
do mundo inteiro adotassem a modalidade de ensino remoto 
emergencial, para dar continuidade ao ano letivo. Nesse 
contexto, professores são demandados à reinvenção diária 
para dar seguimento às atividades pedagógicas. O período, 
embora desafiador, pode ser visto como promissor, no contexto 
educacional, ampliando o uso das tecnologias digitais no 
processo de ensino-aprendizagem, em todos os níveis de 
ensino (RONDINI; PEDRO; DUARTE, 2020, p. 1). 

Através desse cenário, é possível refletir sobre as condutas 
educacionais no que tange ao emprego de tecnologias para fomentar 
o ensino e aprendizagem, considerando que as mesmas abrangem 
oportunidades vastas, tais como entretenimento, comunicação, 
pesquisas e informações, que são pontuais no contexto educacional 
da captação de conhecimentos (PALÚ, SCHUTZ; MAYER, 2020). 

Segundo Mateus e Brito (2011) as crianças passam a ter acesso 
a aparelhos eletrônicos cada vez mais cedo, em suma, isso pode ser 
considerado prejudicial, todavia, se bem trabalhado e explorado, pode 
ser um recurso impar na ampliação do saber. Através de dispositivos 
digitais, como os aplicativos, os conteúdos de ensino podem ser 
expostos de forma dinâmica e atrativa para os alunos. 

De acordo com Saccol (2011, p. 6) “aprender em processos de 
mobilidade implica abrir-se as potencialidades que essas tecnologias 
oferecem”. Nessa nova metodologia de ensino, os alunos são parte 
constituinte do processo de ensino e aprendizagem, pois o aporte 
tecnológico proporciona um contexto de maior autonomia.
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ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELOS 
PROFESSORES NA UTILIZAÇÃO DOS 
APLICATIVOS TECNOLÓGICOS

O professor como mediador da aprendizagem deve propiciar 
ao aluno desenvolver–se de forma ampla e em diferentes aspectos, 
estimulando o respeito às diferenças e particularidades, fazendo–o 
se reconhecer como cidadão participativo e ser integrante da socie-
dade no qual está inserido, levando a posicionar–se como sujeito 
autônomo nas tomadas de decisões, utilizando sua criatividade e ma-
nifestando sua identidade (DULLIUS; HAETINGER, 2005). Todavia, no 
contexto de pandemia, esse desafio é amplificado, pois a necessi-
dade do isolamento social, acarreta na privação de desenvolvimento 
individual e coletivo do aluno, por não oportunizar a convivência tão 
fundamental nessa etapa da vida.

Sob essa perspectiva, a utilização dos aplicativos para a prática 
docente impacta de forma positiva, minimizando as intercorrências 
do isolamento social, pois com a inserção das tecnologias na esfera 
educacional, os parâmetros de comunicação podem ser ampliados 
através de aplicativos como: WhatsApp, Facebook, Telegram, Skype, 
sala de aula do Google (ClassRoom) dentre outros. 

É notório que as mudanças de metodologias do ensino-
aprendizagem do modo convencional para o remoto são complexas, 
pois muitos professores possuem um conhecimento simplista desse 
recurso tecnológico, mas é fundamental que esses profissionais se 
adequem a essa nova realidade para não comprometer o ensino dos 
alunos (DULLIUS; HAETINGER, 2005). Importante destacarmos a 
viabilidade de políticas públicas que venham fomentar a formação 
docente para a utilização das Tecnologias Digitais da informação e 
comunicação (TIDCs), bem como a distribuição de recursos para acesso 
aos dispositivos eletrônicos e internet para toda comunidade escolar.
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Portanto, traçar estratégias para impactar a aprendizagem do 
aluno utilizando essas ferramentas e similares é relevante, pois através 
do investimento nos mesmos, fomentará a prática docente (MACIEL, 
2012). De acordo com Carvalho (2009), o professor deve estar confortável 
e disposto a usar essas tecnologias no âmbito educativo, tendo 
consciência que as mesmas não suprem ou substituem o professor, e 
sim agregam valor nas metodologias de ensino, haja vista que auxilia na 
autonomia, motivação e corroboram para a amplificação do saber.

É importante que o professor esteja à vontade e preparado 
para a utilização dessas tecnologias educacionais, e ter em mente 
de que elas não substituem a prática docente, mas que é capaz 
de contribuir positivamente para a autonomia do aluno e para uma 
prática motivadora e de promoção de uma aprendizagem significativa. 
Dessa forma, é necessário o desenvolvimento de um planejamento 
educacional, para que o uso das tecnologias acrescente no processo 
ensino-aprendizagem, ou seja, que tenha uma finalidade no seu uso, 
caso contrário, será mais uma atividade recreativa.

METODOLOGIA 

A pesquisa qualitativa engendra-se nos estudos com aborda-
gens sociais e desvela possibilidades amplas de conhecimento da pro-
posição da temática a ser pesquisada. Por essa perspectiva, optamos 
pelo método de entrevistas on-line com acesso ao google-meet para a 
proposição do estudo sobre o processo de alfabetização na pandemia 
e o uso de aplicativos, softwares e dispositivos eletrônicos, e de que 
forma esses instrumentos de aplicação metodológica de ensino corro-
boram para a qualidade no processo qualitativo da alfabetização. Os 
estudos e pesquisa bibliográfica antecederam a análise, assim como 
subsidiaram teoricamente a compreensão a partir de narrativas (relatos 



263

SUMÁRIO

dos docentes alfabetizadores), sobre a aplicação da alfabetização du-
rante a pandemia do Coronavírus, no ano letivo de 2020.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em Relação ao processo de alfabetização, os profissionais 
definem como aprendizagem de escrita e leitura, do sistema ortográfico 
e alfabético e dão ênfase na sua importância fundamental para a 
vida de cada indivíduo dentro da sociedade, como podemos ver nos 
trechos descritos abaixo:

A alfabetização deve ser vista como prioridade no processo 
de ensino-aprendizagem, pois trata-se do alicerce para 
uma sociedade mais igualitária. (P.5). Processo de ensino-
aprendizagem que favorece o desenvolvimento de habilidades 
de leitura e escrita (P.9). 

Dessa forma, podemos ver que os docentes como resposta 
informam o mesmo que Albuquerque, Morais e Ferreira (2013, p. 18) 
ao contemplar a alfabetização como um processo de apropriação 
da escrita alfabética, assim sendo, a compreensão por parte dos 
princípios, dos sujeitos que regem esse sistema.

As falas se direcionam ao que descrevem Maciel e Lúcio (2008, 
p.16) ao apontarem que:

“O ato de ensinar a escrever e ler, mais do que se possibilitar 
um simples domínio de uma tecnologia, possibilita condições 
para inserir o sujeito em prática sociais de consumo e geração 
de conhecimento e em variadas instancias políticas e sociais”.

Quando ao que se rege os recursos dos docentes, os mais 
comuns apresentados para tratar o problema do distanciamento dos 
alunos são os recursos on-line como apostilas, vídeo aulas, YouTube, 
WhatsApp, Google ClassRoom, como é possível ver em respostas:
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Vídeos chamadas, grupos no Whatsapp, Google sala de aula 
e chamadas de voz, sabendo que não está disponível para 
todos, pois infelizmente nem todos tem acesso as ferramentas 
adequadas. (P.5) Através de vídeo aula e aulas online, 
trabalhando com leituras simples, livros paradidáticos, estudo 
de todas as famílias silábica, leitura de imagem, material de 
fichas de leitura e leitura coletiva e individual online (P.8). 

Frente ao exposto, é possível ver a relação que entre os 
recursos usados e as respostas descritas acima, no contexto ao que 
diz a pandemia com o que indicam em estudo de Holanda, Pinheiro e 
Pagliuca (2013) ao aumentarem a o destaque onde

[...] essas ferramentas de comunicação promovem a interação e 
a colaboração porquanto facilitam a interconexão de uma série 
de pessoas com a finalidade de propiciar o fluxo de informação 
entre elas, e também a realização de trabalhos conjuntos. 
(HOLANDA; PINHEIRO; PAGLIUCA, 2013, p. 409)

Dessa forma, as ferramentas são de suma importância e possi-
bilitam o desenvolvimento do trabalho durante o período de pandemia, 
bem como permite a interação dos alunos com os professores, além de 
uma aproximação dos familiares ao ambiente escolar.

Em razão do ensino não presencial devido a pandemia do 
Coronavírus, em um período curto de tempo, toda a comunidade escolar 
passou por uma imersão e aceleração em direção a um mundo de 
competências em desenvolvimento e conhecimento que, em diversas 
vezes não se tinha dado a real relevância, onde o ritmo normal de 
processo, levaria muito mais tempo para se definir e se tornar concreto.

É possível perceber que a alfabetização fora do ambiente escolar 
só alcançará o êxito se os pais auxiliarem no processo de ensino de 
aprendizagem, uma vez onde o professor além de ser entendido como 
mediador, dessa forma a responsabilidade de orientar e incentivar 
passa a ser maior tendo em vista que o processo passa para os pais e 
assim deve-se considerar a continuação desta etapa.
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Através dessa metodologia foi possível perceber que o processo 
educacional tem a necessidade de todos os atores próximos estarem 
envolvidos como, escola, família, alunos e professores, se essa ação 
sempre foi necessária em momentos sem a pandemia, este ponto 
ainda possui maior relevância durante o período de pandemia. No 
entanto é de suma importância que as tecnologias continuem a auxiliar 
este processo mesmo no momento em que o estudo presencial voltar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado ao contexto vivenciado e nos estudos analisados, per-
cebeu-se que as alterações no ambiente educacional tiveram impacto 
forte nos docentes que tiveram suas rotinas alteradas e transformaram 
a sua residência em sala de aula, sendo necessário ainda mais es-
forços para se reinventar e ajudar os alunos na medida do possível, 
como também as famílias e os alunos que precisaram se adequar aos 
novos métodos de ensino e onde suas residências passaram a se tor-
nar salas de aula. Dessa forma fica visível a necessidade de a família 
estar presente na educação das crianças, principalmente no contexto 
atual onde o elo de toda comunicação entre aluno/professor se dá pela 
família e responsáveis auxiliando os alunos nas atividades.

Foi possível perceber também que em locais onde existe a 
carência de acesso à internet o estudo a distância se apresenta inviável 
e dificulta o trabalho realizado pelos professores, tornando assim o 
processo ainda mais demorado e com menor índice de aprendizagem 
em relação a aprendizagem presencial. Mesmo com os métodos 
intencionais de auxiliar o ensino de aprendizagem da maneira possível, 
o ensino on-line não aparenta ser uma solução viável para todo o âmbito 
educacional público, tendo em vista que mesmo com toda dedicação 
dos profissionais e familiares, não se consegue abranger a mesma 
quantidade de aluno que o estudo presencial.
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O déficit na aprendizagem de alguns alunos apresenta-se como 
um assunto a ser discutido futuramente tendo em vista que esses 
problemas vão ser encontrados em alguns alunos quando houver 
normalização do processo educacional. No entanto, vale ressaltar que 
apesar das dificuldades apresentadas e considerando o cenário incerto 
decorrente da pandemia, onde a paralização das aulas se tornou 
uma medida de saúde em prol da vida, assim como os profissionais 
estudantes e seus familiares estão buscando métodos e formas de 
ensino que contribuam na missão complexa que é a alfabetização. 
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RESUMO:
Este estudo demonstrou o nível de habilidade que estudantes de ensino 
médio de duas escolas públicas da cidade de Botelhos, no sul de Minas 
Gerais, possuem em identificar uma notícia falsa a respeito da Covid-19. 
Trata-se de um estudo exploratório e experimental com amostra quantitativa 
não-probabilística entre os participantes. Assim, o experimento problematizou 
o papel das literacias de informação, midiática e digital averiguando os seus 
desdobramentos na percepção dos participantes diante do excesso de 
informações acerca da pandemia. Verificou-se, ainda, o comportamento dos 
estudantes nas redes sociais (como a participação em grupos políticos e/ou 
ideológicos) e o nível de habilidade que eles consideram ter ao lidarem com 
elas. Dessa forma, buscou-se verificar se esses fatores possuem relação 
na capacidade dos participantes de identificarem a fake news usada no 
experimento. Constatou-se que não há essa relação, mas que existe um 
déficit entre o que se declara de conhecimento a respeito do assunto e a 
detecção de uma notícia pressupostamente verdadeira.

PALAVRAS-CHAVE: Fake news; Covid-19; Literacia; Comunicação; Redes sociais.
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INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento das redes sociais on-line, criou-se 
novas formas de se comunicar e métodos de acesso à informação 
(DELMAZO; VALENTE, 2018). Porém, o ambiente digital também 
potencializou a criação e o compartilhamento em massa de conteúdos 
em diversas plataformas. Nesse contexto, entretanto, estão as 
informações falsas (popularmente chamadas de fake news) que são 
criadas e compartilhadas por uma parte de seus usuários (SPINELLI; 
SANTOS, 2018). As informações falsas, por sua vez, têm sido 
amplamente criticadas pelo seu potencial ataque à democracia, além 
de promoverem conflitos interpessoais (DUFFY et al. 2018) devido à 
sua capacidade de obstruir recursos de informações de qualidade 
para o acesso do público (ISMAILOVA, 2020).

Neste cenário, é preciso levar em conta a presença e o 
comportamento de jovens nesses meios digitais. De acordo com a 
pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019, 89% da população que possui 
idades entre nove e 17 anos tem acesso à internet, o que equivale 
cerca de 24,3 milhões de crianças e adolescentes, no Brasil. Além 
disso, o levantamento também demonstrou que 95% desse público 
acessa a internet pelo celular, mas que apenas 58% utiliza o dispositivo 
exclusivamente para o acesso à rede. Assim, esses dados demonstram 
quão o público jovem está suscetível em lidar com um ambiente rico 
em informações e por ferramentas e plataformas diferentes.

Para tanto, a elaboração deste estudo teve como objetivo 
demonstrar a percepção que estudantes de ensino médio de escolas 
públicas, com idades entre 15 e 18 anos, possuem sobre os novos 
meios de comunicação, acesso à informação e como se comportam, 
por meio de seus conhecimentos e habilidades com as novas 
ferramentas de comunicação digital, frente à detecção de fake news, 
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em especial sobre a pandemia de Covid-19. Dentre outros resultados 
obtidos, o principal foi que existe um déficit entre o que se declara de 
conhecimento a respeito das fake news, e a habilidade dos estudantes 
em identificarem uma notícia falsa na prática.

Dessa forma, no primeiro momento buscou-se definir a 
expressão fake news sob a luz de Allcott e Gentzkow (2017) e Conroy 
et al. (2015), bem como as elucidações a respeito da literacia partindo 
de premissas gerais de acordo com Morais (2013) além de suas 
especificidades acerca da literacia da informação e digital seguindo 
os passos de Taylor (1986) e Jones-Kavalier e Flannigan (2006), 
respectivamente, sendo a primeira discorrida por Loureiro e Rocha 
(2012) além da literacia mediática trabalhada por Lopes (2015) e 
suas relações com o pensamento crítico pontuados por McTek (1990) 
e Tiruneh et al. (2014). Além delas, também levou-se em conta o 
processo de homofilia percorrida por Santaella (2019) na perspectiva 
das relações entre as pessoas dentro do ecossistema midiático digital. 

FAKE NEWS E LITERACIA: DEFINIÇÕES E 
COMPETÊNCIAS NO AMBIENTE DIGITAL

O termo fake news ganhou destaque nos últimos anos, 
sobretudo na decorrência de fenômenos políticos e sociais em 
paralelo ao desenvolvimento tecnológico comunicacional e mudanças 
nos métodos de acesso à informação (DELMAZO; VALENTE, 2018). 
Compreende-se fake news como sendo conteúdos organizados, muitas 
vezes logicamente, que carregam consigo elementos informacionais 
intencionalmente distorcidos ou completamente opostos à realidade 
com o intuito de causar dano (ALLCOTT; GENTZKOW, 2017). Ainda 
segundo os autores, o termo se popularizou em meio a eleição 
presidencial norte-americana, de 2016, durante a campanha do 
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candidato republicano Donald Trump, que mais tarde assumiria o 
posto de presidente estadunidense. No mesmo sentido, Conroy 
et al. (2015) define fake news como qualquer conteúdo noticioso 
que é comprovadamente falso mas que, ainda sim, é construído 
intencionalmente sob o objetivo de enganar o leitor.

No entanto, Malik (2018) chama a atenção de que, por defini-
ção, as fake news possuem uma contextualização histórica.  No sécu-
lo XVII, por exemplo, o Rei da Inglaterra, Carlos II fez uma proclamação 
para impedir o espalhamento de notícias falsas que incentivavam “a 
alimentar um ciúme e uma insatisfação universal nas mentes de todos 
os bons súditos de Suas Majestades”. Já no início do século XXI, em 
2003, vários jornais em todo o mundo publicaram uma série de notí-
cias que afirmavam que Saddan Husseim possuía um arsenal de des-
truição em massa, durante a Guerra do Iraque. No entanto, o arma-
mento nunca existiu, mas a mentira foi transmitida como uma notícia 
verdadeira nos principais veículos de comunicação do mundo. Nesse 
sentido, as fake news nada mais são do que mentiras disfarçadas 
como notícias (MALIK, 2018) o que as difere no contexto contemporâ-
neo são as maneiras de produção, disseminação e interpretação des-
ses conteúdos que circulam pelas redes digitais (SANTAELLA, 2019).

Assim, para Wardle e Derakhshan (2017) o termo fake 
news não é capaz de abranger toda a complexidade do fenômeno 
resultante do desenvolvimento das mídias digitais, além de ter sido 
empregado de forma incorreta por políticos de todo o mundo para 
classificar informações que para eles são desagradáveis (ALZAMORA; 
ANDRADE, 2019). Por isso, os autores sugerem o emprego dos termos 
disinformation (informação maliciosa), referindo-se às informações 
falsas criadas premeditadamente e direcionadas a um objetivo e com 
o intuito de causar dano; e misinformation (desinformação) quando o 
conteúdo fraudulento é compartilhado de forma impensada. 
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A partir disso, os autores apontam sete tipos de notícias fal-
sas que são comumente encontradas nas redes sociais on-line, e 
que seus usuários devem se atentar para conseguirem distinguir uma 
informação verdadeira de uma falsa; são elas: a) contexto falso e 
b) manipulação de contexto, isto é, quando um conteúdo noticioso 
verídico é colocado em um contexto falso; c) sátira ou paródia, que 
apesar de não ter a intenção de causar dano, ainda possui potencia-
lidade enganadora; d) conteúdo enganoso direcionado contra um as-
sunto ou pessoa; e) conteúdo manipulado quando uma informação 
verdadeira é usada para enganar as pessoas; f) conteúdo impostor 
quando o uso das fontes são falsas; g) conteúdo fabricado integral-
mente falso criado sob a intenção de desinformar e causar dano.

Dessa forma, o desenvolvimento das mídias digitais foi, em 
muitos casos, capaz de acirrar laços ideológicos entre indivíduos e 
grupos em suas relações sociais. Santaella (2019) percorre pelo 
processo de homofilia para trabalhar esta questão. A homofilia dá-se na 
troca constante de informação entre indivíduos de posições ideológicas 
em comum, criando espécies de “bolhas de filtro” (à medida que, por 
meio das redes sociais, é possível selecionar pessoas e/ou grupos 
digitais que se deseja ter acesso por meio de sua timeline) dificultando 
determinados processos cognitivos de percepção e confiança entre o 
comprovadamente verdadeiro e o falso. 

Dessa forma, os ambientes on-line tornaram-se em locais de 
relações potencializadores para o compartilhamento de informações 
não verificadas, pois em muitos casos, a autenticidade da notícia 
recebida pelos seus usuários torna-se menos relevante do que a 
representação simbólica que elas inferem às emoções ou crenças 
de quem as recebem e/ou compartilham (D’ANCONA, 2018). Assim, 
pelo fato de as notícias virem de múltiplas plataformas e fontes, muitas 
vezes a falta compreensão do funcionamento das redes sociais digitais, 
ou mesmo pela confusão propiciada pelo excesso de informações, 
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por parte do público torna-se difícil saber da autenticidade de uma 
notícia, isto é, a capacidade de percepção e detecção de conteúdos 
possivelmente enganosos nas redes (SANTAELLA, 2019).

Em meio a isso, Loureiro e Rocha (2012) chamam a atenção 
para o papel das literacias de informação e digital, pois entendem que, 
em paralelo ao processo de evolução e de adaptação dos métodos de 
acesso às informações, ambas devem seguir juntas e serem trabalhadas 
a fim de capacitar as pessoas a lidarem com as novas ferramentas de 
comunicação digital, para que precisamente estes saibam lidar frente ao 
problema da desinformação recorrente a esses processos.

De acordo com Morais (2013, p.4), o termo literacia vem 
da literatura anglo-saxônica (literacy) e se refere ao “conjunto das 
habilidades da leitura e da escrita (identificação das palavras escritas, 
conhecimento da ortografia das palavras, aplicação aos textos dos 
processos linguísticos e cognitivos de compreensão)”. Já Soares (2012) 
diz que, no Brasil, o termo é menos empregado do que letramento ou 
alfabetismo, sendo o primeiro mais relativo à capacidade de empregar 
a linguagem escrita em múltiplas práticas sociais (INAF, 2007).

Por outro lado, para Taylor (1986) a literacia de informação parte 
do conjunto de conhecimentos e de habilidades que os indivíduos 
devem ter a fim de se comportarem de forma eficaz em meio a uma 
sociedade rica em informação. Em outro sentido, a literacia digital 
para Jones-Kavalier e Flannigan (2006) diz respeito à capacidade de 
indivíduos em realizarem tarefas de maneira efetivas nos ambientes 
digitais. Nesse contexto, inclui-se a capacidade de leitura crítica e 
a interpretação de informações “para reproduzir dados e imagens 
através de manipulação digital e avaliar e aplicar novos conhecimentos 
adquiridos em ambientes digitais” (LOUREIRO; ROCHA, 2012).

Para além disso, Lopes (2015) também recorre à literacia 
midiática que se baseia na capacidade do indivíduo em acessar, 
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avaliar, compreender e criar as mensagens dos vários meios de 
informação. Nesse sentido, em acessar o autor se refere na relação 
entre o indivíduo e a plataforma por meio em que este tem acesso 
à informação (televisão, rádio, jornais impressos, redes sociais on-
line, etc.). Em avaliar e compreender, o autor chama a atenção na 
capacidade de pensar e atribuir uma perspectiva crítica sobre a 
mensagem recebida. No quarto ponto, criar significa a capacidade do 
indivíduo em produzir algo que, posteriormente, será mediatizado e 
avaliado por outras pessoas (LOPES, 2015).

Assim, é preciso levar em conta o papel preponderante da 
educação midiática afim de desenvolver a literacia mediática por meio 
de habilidades que também se relacionam com literacia digital e da 
informação; quer seja a partir da população em geral (ANTUNES; 
LOPES; SANCHES, 2019), quer seja e, talvez, principalmente, pela 
participação dos jovens diante desse cenário (NAEEM; BHATIP; KHAN, 
2020) a começar pelo trabalho nas escolas, de quaisquer níveis, 
superior ou básica.

Nessa perspectiva, também se faz necessário a promoção ao 
pensamento crítico a níveis que sejam capazes de atribuir um raciocínio 
saudável (FRANCO et al., 2018) diante do excesso de informação e 
ferramentas digitais disponíveis atualmente. Assim, McPeck (1990) 
associa o pensamento crítico ao ceticismo, pois o define como 
o uso adequado de uma reflexão cética frente a um problema de 
determinada área de consideração. Já para Tiruneh et al. (2014), a 
instrução do pensamento crítico parte da premissa de que existem 
habilidades de pensamentos identificáveis e definíveis e, por isso, 
são independentes de qualquer tipo de domínio. Dessa forma, o autor 
afirma que as habilidades de pensamento crítico devem ser ensinadas, 
em especial a alunos, para que estes possam desempenhá-las de 
forma categórica em problemas do cotidiano, seja na vida pessoal 
ou futuramente profissional. O objetivo da instrução do pensamento 
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crítico “é, portanto, ajudar os alunos a adquirirem e transferirem essas 
habilidades de pensamento independente de domínio para resolver 
problemas enfrentados no cotidiano” (TIRUETH, et al., 2014, p. 3).

Dessa maneira, o pensamento crítico relaciona-se precisamente 
às literacias da informação (ANTUNES; LOPES; SANCHES, 2019), 
digital (TAYLOR, 1986) e midiática (LOPES, 2015), principalmente 
no atual contexto de acesso e compartilhamento de informações 
no ecossistema midiático digital. Pois assim, a informação recebida 
por meio do ambiente on-line poderá ser criticamente analisada, 
compreendida e aplicada de forma ética nos campos práticos da 
sociedade por quem as recebe.

MÉTODO

Este é um estudo de natureza exploratória e experimental com 
amostra quantitativa não-probabilística com a aplicação de questioná-
rios on-line. Os estudos de cunho exploratório podem ser realizados 
como experimentos baseados em investigações empíricas, cujo obje-
tivo é o teste de hipóteses acerca de relação causa-efeito (MARCONI; 
LAKATOS, 2010). Já os estudos experimentais dão-se a partir do con-
trole de determinados fatores que estes têm sobre a relação causa-e-
feito (MARCONI; LAKATOS, 2017). Além disso, Novelli (2006) diz que as 
amostras quantitativas-não probabilísticas são amostras que reúnem 
critérios de intenção e conveniência por parte dos investigadores. Por 
outro lado, Mattar (2014) define tal amostra apenas como intencional, 
sendo que existe um direcionamento, por parte dos investigadores, na 
seleção dos participantes que possuem determinados perfis que, por 
sua vez, atendam à proposta empregada pela pesquisa.
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Dessa forma, o experimento foi feito nas duas escolas públicas 
que oferecem o ensino médio na cidade de Botelhos, município 
escolhido por conveniência para a realização da pesquisa, localizado 
no sul do estado de Minas Gerais. No município, de acordo com o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a cidade possui cerca de 
14.949 habitantes (2020) e um Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDH - M) de 0,702 (2010), o que é categorizado “alto”, no 
Brasil, pelo Instituto. Contudo, Botelhos ocupa a 213º posição neste 
critério no contexto estadual. Entre as principais atividades econômicas 
da cidade, estão a produção cafeeira, o trabalho rural e o setor de 
comércio, sendo que, a população ocupada, chega a 15,9% (2018) e 
a renda mensal dos trabalhadores formais é de 1,8 salários mínimos.

Para a elaboração desta investigação, os estudantes que 
participaram do experimento foram divididos entre os três anos 
escolares que fazem parte do ensino médio, no Brasil (1º, 2º e 3º anos). 
Ao clicar no link que permitiu o acesso ao questionário, foi apresentado 
aos estudantes o termo de consentimento com as informações 
necessárias a respeito do estudo, assim mantendo as determinações 
éticas e legais que foram exigidas na aprovação desta pesquisa 
quando inscrita ao Comitê de Ética da Plataforma Brasil (base nacional 
de registros de pesquisas que envolvem seres humanos, no Brasil).

De acordo com o INEP (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 2018 havia 533 alunos 
matriculados no ensino médio somando as duas escolas da cidade. 
Neste experimento, foram ouvidos 65 alunos. Desta amostra, notou-se 
que 67,7% são do sexo feminino e 32,3% do sexo masculino, sendo 
que 47,7% tem até 16 anos e 81,5% até 17 anos. 18,5% têm idade igual 
ou maior a 18 anos. Ademais, 32,3% estão matriculados no 1º ano 
escolar, 21,5% no segundo, 27,7% no terceiro e 18,5% optaram por não 
responder a esta pergunta.
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Aos alunos, foram aplicadas questões relacionadas ao modo 
com que se portam nas redes sociais on-line; o nível de habilidades 
que consideram ter com elas; meios onde mais acompanham notícias 
(principalmente em se tratando num momento em que a maioria 
das informações colocadas em cheque, diz respeito à pandemia); 
meios em que mais confiam e perspectivas acerca das fake news. 
Dessa forma, buscou-se, por meio de um teste de detecção de uma 
fake news a respeito da pandemia de Covid-19, relacionar se os 
fatores anteriormente mencionados possuem relação nas respostas 
fornecidas pelos alunos no momento de avaliarem e, posteriormente, 
acreditarem (ou não) em uma notícia em tese verídica.

Assim, a falsa notícia dava conta de um estudo norte-americano 
que constatou o surto de contaminação de Covid-19 entre animais 
domésticos e humanos em alguns países asiáticos e casos de mortes 
por esse tipo de contaminação no Brasil. A informação foi construída 
conforme características comuns de uma fake news, como: a não 
citação de outras fontes, comentários de “especialistas” sobre o surto, 
mas sem apresentação de seus nomes ou credenciais acadêmicas; 
erros informacionais geográficos e erros ortográficos.  

Como principal fundamento, levou-se em conta informações da 
Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), instituto de pesquisa do Governo 
Federal Brasileiro, que disponibiliza em seu portal esclarecimentos de 
boatos da possibilidade de contaminações por Covid-19 entre animais 
domésticos e humanos1. Para isso, o médico veterinário Paulo Lisboa, 
pesquisador do Instituto de Comunicação e informação em Saúde 
(ICICT), da Fiocruz, afirma em uma publicação: “Não há evidência ou 
estudos nesse sentido. Os poucos animais infectados parecem ter 
adquirido a infecção dos seus donos, pelo contato direto, e não o inverso. 

1 https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-pesquisador-esclarece-quais-cuidados-devem-
ser-tomados-com-os-animais-domesticos
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Tampouco há evidência de que animais sejam vetores mecânicos ou 
possam carregar o vírus, ou que o vírus possa se replicar nos animais.”

Por fim, para a análise de dados as respostas foram descritas 
por frequência absolutas e relativas, por serem elementos categóricos. 
Além disso, os testes qui-quadrado e Exato de Fisher também foram 
aplicados para comparar as respostas dos estudantes. Em todas as 
análises foi considerado o nível de significância de 5%. As análises 
foram realizadas com auxílio do programa R, que é uma linguagem 
de programação para análise de dados. Esse software disponibiliza 
grande variedade de técnicas estatísticas e gráficas, sendo muito 
utilizado pelos estatísticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em meio ao contexto de desinformação, fake news e informações 
não verificadas que circulam nas redes sociais, durante e acerca da 
pandemia de Covid-19, levantou-se, portanto, um diagnóstico sobre a 
percepção dos alunos de ensino médio das duas escolas participantes 
a respeito do fenômeno da desinformação. 

Ao abordar especificamente fake news, 96,9% (100%) dos 
estudantes das duas escolas disseram já ter ouvido falar do assunto 
e 95,4% responderam que sabem o que são. Ademais, também foi 
perguntado se sabem exatamente o que são agências de checagem, 
isto é, canais digitais especializados em verificação de notícias. A 
tabela 1 demonstra os resultados:
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Tabela 1 - Percepção dos alunos com relação a 
agência de checagem de informação.

Sabe o que é uma agência de checagem de informações Amostra

Sim 34 (52,3%) 

Não 31 (47,7%)

Conhece alguma agência de checagem de informações

Sim 6 (9,2%) 

Não 59 (90,8%) 

Fonte: elaborada pelos autores (2021).

Nota-se, portanto, que mais de 95% dos estudantes dizem co-
nhecer e/ou saber o que são fake news. Além disso, 32,8% alegaram 
acreditar que o tema, na caracterização conhecida na contempora-
neidade, surgiu durante os últimos 10 anos e 30,8% declararam ter 
certeza disso. Entretanto, a quantidade de alunos que disseram saber 
o que é uma agência de checagem de informações, em comparação 
àqueles que conhecem ao menos uma, demonstra que estes estudan-
tes não possuem acesso a canais especializados em verificação de 
notícias. Tampouco, uma fonte confiável onde possam recorrer quando 
depararem com uma informação que considerem duvidosa.

Quando perguntados com que frequência acompanham notícias 
e os meios pelos quais exercem essa ação, 56,9% responderam que 
se informam sempre, ou quase sempre. Quanto ao meio que mais 
utilizam para se informar, as redes sociais representam 69,2% do total, 
conforme apresentam as tabelas 2 e 3, respectivamente:
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Tabela 2 - Frequência com que os alunos acompanham notícias.

Frequência que acompanha as notícias  Amostra p-valor

Sempre 6 (9,2%) 0,9700

Quase sempre 31 (47,7%) 

Eventualmente 16 (24,6%) 

Quase nunca 11 (16,9%) 

Nunca 1 (1,5%) 

Fonte: elaborada pelos autores (2021).

Tabela 3 - Meio com que os alunos têm acesso à informações.

Meio que mais acompanha notícias   Amostra p-valor

TV 15 (23,1%) 0,7800

Portais de notícias 5 (7,7%) 

Redes sociais 45 (69,2%) 

Fonte: elaborada pelos autores (2021).

Nesse ambiente, portanto, para além do acesso e presença 
constante no ecossistema on-line para o acesso às informações, 
considerando as redes sociais e os portais de notícias, os alunos, 
todavia, dizem confiar mais nas notícias que são trazidas pela TV. 
Ao todo, 81,5% dos estudantes disseram ter a TV como o meio mais 
confiável para acompanhar notícias no Brasil e no mundo. Por outro lado, 
apenas 20% disseram confiar no que é colocado como informação nas 
redes sociais. Este número, no entanto, considera que as redes sociais 
possuem um nível de confiança maior do que veículos tradicionais 
como o rádio, que têm 12,3% da confiança dos alunos, mas fica atrás 
do jornal impresso que detem 26,2% da confiança dos estudantes.

Ao comparar esses dados com uma pesquisa realizada pelo 
Datafolha (Instituto de pesquisa do Grupo Folha; conjunto de empresas 
na qual o jornal “Folha de São Paulo” participa), sobre os meios de 
maior confiança entre os brasileiros para o acesso à informação 
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acerca da Covid-19, em março de 2020, é possível apontar algumas 
similaridades. Em primeiro lugar também aparece a TV, com 61% do 
nível de confiança. Depois vem o jornal impresso que ocupa a mesma 
colocação relativa àquela apontada pelos alunos participantes deste 
estudo. Entretanto, o terceiro meio de maior confiança da população 
brasileira em geral, de acordo com o Datafolha, é o rádio, que tem 50% 
de confiança dos participantes. Porém, no caso dos estudantes, sãos 
as redes sociais quem se apresentam neste lugar. Em contrapartida, 
os canais como Whatsapp e Facebook, têm 58% e 50% de rejeição na 
percepção dos brasileiros, respectivamente, no acesso a informações 
relacionadas à Covid-19 no país de forma geral.

No entanto, a participação e o nível de confiança nas redes 
sociais, dos estudantes que participaram deste estudo pode ser ex-
plicada à medida que nelas seja possível ter-se o acesso a várias 
informações de diversos assuntos, além da curiosidade em acompa-
nhar perfis de pessoas conhecidas e iniciar novos relacionamentos 
por características em comum, conforme vão se conectando e se re-
lacionando com outras pessoas (BORDIGNON; BONAMIGO, 2017). 
Por isso, o fato de conhecerem indivíduos que podem compartilhar 
de pensamentos teoricamente aproximados (amigos, parentes, etc.) 
e que postem determinadas informações em seus perfis on-line, ex-
plicam tal confiança nas redes sociais, pois a confiança se dá a quem 
compartilha a notícia e não necessariamente na informação comparti-
lhada (ALZAMORA; ANDRADE, 2019), assim, fazendo com que as re-
des sociais se sobressaiam em relação a um meio tradicional como o 
rádio, que não aparece nas respostas dadas pelos alunos (tabela 5).

Além disso, 53,8% dos estudantes disseram que quase nunca 
compartilham informações (notícias, opiniões etc.) em suas redes 
sociais. A tabela 4 apresenta os demais números:
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Tabela 4 - Frequência com que os alunos compartilham 
informações nas redes sociais.

Frequência de compartilhamento nas redes sociais         Amostra

Sempre  1 (1,5%) 

Quase sempre 7 (10,8%) 

Quase nunca 35 (53,8%) 

Nunca 22 (33,8%) 

Fonte: elaborada pelos autores (2021).

No intuito de ilustrar a percepção que os alunos têm sobre 
as suas habilidades com as redes sociais, os números alcançados 
se mostram satisfatórios sob a perspectiva dos participantes, o que 
ilustraria determinado nível de literacia midiática, de informação e 
digital. Assim mostra a tabela 5:

Tabela 5 - Nível de habilidades que os alunos 
consideram ter com as redes sociais.

Nível de habilidade com as redes sociais   Amostra p-valor

1 (Péssimo) 0 (0,0%) 0,0654

2 (Ruim) 4 (6,2%) 

3 (Regular) 13 (20,0%) 

4 (Bom) 33 (50,8%) 

5  (Ótimo) 15 (23,1%) 

Fonte: elaborada pelos autores (2021).

Contudo, essas habilidades enquanto percepções dos próprios 
respondentes mostram-se ineficientes em certa medida, pois entre as 
respostas analisadas constatou-se que, entre os estudantes que já 
compartilharam notícias em suas redes sociais, 13,6% afirmaram já 
terem repassado fake news em seus perfis, o que aponta limitações 
na análise crítica dos estudantes frente às informações recebidas ou 
mesmo buscadas por meio do ambiente digital. Do mesmo modo, o 
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nível de literacia midiática apresentadas pelos estudantes mostra-
se insuficiente sob o ponto de vista das competências com os meios 
digitais, igualmente a literacia de informação – pois parte dos estudantes 
já havia compartilhado informação falsa em seus perfis de redes sociais.

Além do mais, 4,6% disseram que ao compartilhar, sabiam que 
se tratava de uma informação falsa, o que implica no processo de 
desinformação e demonstra que, apesar de uma pequena quantidade 
apresentada nesse sentido, ainda existem compartilhamentos de 
notícias sabidamente falsas entre os jovens, mas que podem atingir 
uma quantidade de pessoas muito maior quando, por exemplo, 
compartilhado em um grupo em rede, sendo Facebook ou Whatsapp 
(considerando-se também como bolhas e relações sociais nesse 
aspecto). Verificou-se ainda que, 13,9% dos alunos fazem parte de 
grupos partidários e/ou ideológicos nessas redes sociais. Do mesmo 
modo que, 6,2% se informam por eles diariamente e outros 4,6%, 
semanalmente. Em contrapartida, 18,5% dos alunos que fazem parte 
de grupos dessa natureza procuram por outras fontes para certificarem-
se da veracidade da informação recebida, o que demonstra uma 
perspectiva crítica frente à informação recebida no ambiente on-line. 
Porém, 15,4% disseram que nunca consultam outras fontes e se 
contentam com as informações originárias desses grupos.

Além disso, 76,9% dos estudantes afirmaram não ter certeza 
de serem capazes de reconhecer uma fake news e apenas 13,8%, 
que sim. Dessa forma, foi possível averiguar qual o quantitativo 
da amostra geral que conseguiu classificar como “falsa” a notícia 
fraudulenta sobre a contaminação de Covid-19 entre animais 
domésticos e humanos. Por fim, 45,7% dos estudantes afirmaram 
que se tratava de uma fake news, face a 54,3% que acreditaram na 
autenticidade na notícia. Embora a diferença entre os quantitativos 
seja relativamente próxima, é necessário levar em conta que mais da 
metade dos alunos acreditaram numa fake news relativa às formas de 
contaminações de um vírus com proporções pandêmicas.
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Constatou-se estatisticamente que não há relação entre os 
estudantes que fazem parte de grupos ideológicos na detecção 
da fake news, o que refuta a teoria da homofilia de Santaella 
(2019), neste caso. De qualquer modo, existe uma dificuldade, 
na maioria dos casos, por parte dos estudantes, em identificar e 
reconhecer uma notícia falsa. Isso demonstra baixo nível de literacia 
averiguada no sentido de lidarem com informações em excesso e 
terem as habilidades necessárias para distinguir o conteúdo falso 
do verdadeiro; ou mesmo na competência dos estudantes com as 
redes sociais de modo geral, sendo que os níveis “ótimo” e “regular” 
possuem uma diferença de apenas 3,1% em relação às habilidades 
que os alunos consideram ter com elas. Principalmente, se levado em 
conta, a incerteza que a maioria dos estudantes tiveram ao responder 
sobre as suas capacidades em reconhecer uma fake news (76,9%).

Por fim, foi perguntado aos alunos acerca de possíveis 
discussões com teor pedagógico e/ou didático sobre fake news em sala 
de aula a partir dos professores, uma vez que, seguindo as diretrizes 
nacionais estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC 
– documento normativo fornecido pelo Ministério da Educação, do 
Brasil, que serve como referência obrigatória para a formulação de 
currículos escolares e para propostas pedagógicas direcionados a 
escolas públicas e privadas) desde 2018, o tema deve ser trabalhado 
como objeto de interesse na educação básica brasileira.

Para tanto, de acordo com as respostas analisadas, 44,6% dos 
alunos disseram que o assunto já foi trabalhado como objeto de estudo 
e discussão durante o ensino médio. Do mesmo modo, houve uma 
divisão exata entre aqueles que responderam que o tema foi trabalhado 
durante o ano de 2020, frente aos que disseram não terem estudado o 
tema durante o mesmo ano (38,5%), além dos 23,1% que não se lembram. 
Por outro lado, dentre os que se lembram, 72,3% afirmaram que as 
discussões ocorreram na disciplina de Língua Portuguesa, levando em 
conta todos os anos em que estão no ensino médio. Contudo, em toda 
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a amostra, 46,2% dos alunos disseram não se lembrar se o assunto fake 
news já foi trabalhado em sala de aula durante os anos em que estão 
no ensino médio. Em contrapartida, em relação àqueles que afirmaram 
a discussão do tema em aula (38,5%), 73,9% classificaram como “bom” 
ou “ótimo” a compreensão que tiveram sobre as explicações dadas 
pelos professores. Conforme ilustra a tabela 6:

Tabela 6 - Nível de entendimento dos alunos sobre 
fake news quando trabalhadas em aula.

Nível de entendimento dos alunos    Amostra p-valor

1 (Péssimo) 3 (4,6%) 0,5430

2 (Ruim) 3 (4,6%) 

3 (Regular) 3 (4,6%) 

4 (Bom) 25 (38,5%) 

5 (Ótimo) 23 (35,4%) 

Não respondeu 8 (12,3%) 

Fonte: elaborada pelos autores (2021).

Os números, entretanto, demostram um déficit entre o que se 
declara de conhecimento a respeito do assunto e a habilidade em 
detectar uma notícia pressupostamente verdadeira, relativo ao que é 
compreendido e executado pelos alunos; levando em conta o quantitativo 
de participantes que conseguiram identificar uma notícia falsa na prática. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo demonstrou que a maioria dos alunos com idades 
entre 15 e 18 anos das duas escolas participantes sabem e/ou já 
ouviram falar do tema fake news e que, acompanham sempre ou quase 
sempre notícias sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Além 
disso, eles possuem as redes sociais como o principal meio de acesso 
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a informações. No entanto, grande parte dos alunos mostrou-se mais 
confiante em relação às notícias que são veiculadas na TV, mas têm certo 
ceticismo em relação a outros meios tradicionais, como o rádio, quando 
comparado às redes sociais nesse sentido. A TV, inclusive, também é 
considerada como o meio de maior confiança no acesso à informação 
entre os brasileiros durante a pandemia, assim como o jornal impresso 
que aparece em segundo lugar, conforme mostra o levantamento 
realizado pelo Datafolha. No entanto, os alunos que participaram deste 
experimento possuem um nível de confiança maior sobre o que colocado 
como informação nas redes sociais, do que em programas jornalísticos 
de rádio, contrapondo-se aos resultados levantados pelo Datafolha.

Por outro lado, a maioria dos estudantes considera ter 
habilidades satisfatórias ao lidarem com as redes sociais e disseram 
ter tido discussões sobre fake news de forma didática com professores 
nos anos em que estudam no ensino médio, embora a maioria (mesmo 
que tímida) diz não se lembrar dessas ocorrências. Todavia, grande 
parcela dos alunos disse ter compreendido bem o assunto quando 
explicado em sala de aula, mas não se mostraram confiantes quanto à 
capacidade em identificar uma fake news.

De outro modo, diagnosticou-se, ainda, que 54,3% dos estudan-
tes não conseguiram detectar a fake news acerca da pandemia, o que 
demonstra um déficit entre o que se declara de conhecimento a respeito 
do assunto e a habilidade em detectar uma notícia pressupostamen-
te verdadeira. O que pode sinalizar dificuldades pelos professores em 
transmitirem em forma de conhecimento aos alunos, análises e discus-
sões a respeito de fake news e da desinformação de forma didática.

Ainda, constatou-se estatisticamente, que não há relação 
entre os estudantes que fazem parte de grupos ideológicos nas 
redes sociais na detecção da fake news, demonstrando que neste 
sentido, o processo de homofilia trabalhado por Santaella (2019) não 
recai sobre o comportamento destes estudantes ao analisarem uma 
informação possivelmente fraudulenta.
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Nesse sentido, o principal diagnóstico levantado foi a dificuldade 
da maior parte dos estudantes em identificar e classificar uma notícia 
como falsa. A partir deste contexto, faz-se necessário o trabalho de 
desenvolvimento das literacias de informação, digital e midiática 
no campo escolar de forma pedagógica e didática a respeito dos 
novos meios de comunicação. Assim como formas de se relacionar 
e maneiras de acesso à informação, além da consequente aplicação 
do conhecimento adquirido nos campos práticos da sociedade de 
forma ética, sob uma reflexão crítica frente aos conteúdos recebidos 
por meio do ecossistema midiático digital. A começar pelo trabalho 
conjunto aos professores, para que estes adquiram a literacia que os 
capacite a trabalhar de forma categórica tais questões com os alunos 
em sala de aula para que também promovam o pensamento crítico 
nesse processo. Principalmente, se levado em conta o contexto de 
saúde pública – ao considerar o emprego de uma fake news sobre 
a Covid-19, nesta investigação – a fim de promoverem a confiança 
sobre o que é colocado como informação verificada pelos veículos 
profissionais de comunicação e cautela ao conteúdo visto no ambiente 
digital. Dessa forma, será possível a preparação, desenvolvimento 
ou adequações de metodologias de ensino que sejam capazes de 
contemplar as necessidades expostas por meio deste estudo. Além 
disso, este experimento também contribui para a realização de novas 
investigações com amostras significativas que possam trabalhar de 
forma mais aplicada, tais questões em escolas públicas e privadas 
no Brasil e em outras nações.
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RESUMO:
O presente texto pretende expor determinadas percepções pessoais sobre o 
ofício de professor da Educação Básica no contexto de isolamento social em 
decorrência da pandemia pelo Novo Coronavírus, em específico durante o ano 
de 2020. Entretanto, busca concatenar tais reflexões baseando-se em alguns 
conceitos decoloniais acerca da epistemologia e da ontologia. O intuito é 
articular tanto um relato pessoal quanto um conjunto de inquietações sobre as 
noções de territorialidade e de dualismo ontológico. A partir dessas chaves de 
interpretação, busca refletir ainda sobre o aspecto da tecnologia, tão relevante 
para o entendimento do período em questão, a partir da proposta de Yuk Hui.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Tecnologia; Gaston Bachelard; Colonialidade; 
Huk Hui.
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INTRODUÇÃO: TERRITÓRIOS INCONCILIÁVEIS

Celulares foram tornados salas de aula, salas de casa se 
converteram em escritórios. Ao longo do ano de 2020, a pandemia 
reverteu antigos sentidos e estabeleceu outros. Coisas fora do lugar; 
ou lugares fora das coisas. As relações se virtualizaram – festas de 
aniversário, encontros e toda sorte de interações mediadas por pixels 
iluminados sugerindo uma presença apesar da ausência.

Para aqueles que não dispunham de privilégios como estes, 
restava a exposição ao Coronavírus. Em serviços de entrega, de 
limpeza, de atividades para as quais autoridades se recusaram em 
ofertar alternativas.

Diariamente, a enxurrada de número de óbitos, contágios, 
cálculos de médias móveis e outras tantas quantificações pareceram, 
aos poucos, tornar anônimo o que ocorria. Nomes se transformavam 
em números; números eram vertidos em lamentos; lamentos 
tornavam-se a regra; e a regra normalizava todas aquelas relações, 
distâncias e descasos.

Minha mesa de jantar tornou-se a sala de aula na qual dei aula 
diuturnamente. Como professor da Educação Básica, lecionando 
História para inquietos adolescentes, a tinta do pincel que antes 
repousava sobre a lousa branca era então substituída por softwares 
e seus nem sempre evidentes recursos. Plataformas digitais sobre 
as quais pouco sabíamos. É bem verdade que, por trabalhar na rede 
privada de ensino de Brasília, meus alunos tinham certa familiaridade 
com todas aquelas possibilidades tecnológicas. Apesar de alguns 
percalços, quedas de sinal e outros contratempos, tudo teria, pelo 
menos em relação ao contexto em que vivíamos, a possibilidade de 
ocorrer de modo, digamos, relativamente plausível.



295

SUMÁRIO

Mas havia algo que, penso, inquietava a todos. A territorialidade. 
Se, como colocado por Gaston Bachelard (1989), a casa é como um 
santuário no qual podemos entrever uma estabilidade emocional para 
nós mesmos, isto estava em relativa desordem. A imagem da casa 
mesclava-se a outras. Ela, que guarda lembranças e nos faz supor 
uma continuidade entre o supomos termos sido e o que imaginamos 
ser, agora era atravessada por outros territórios. Como se mantivesse 
a porta sempre entreaberta, nela entravam outros territórios: salas de 
aula, escritórios, estúdios e toda sorte de espaços de ofício.

Sobre a mesma mesa dividiam espaço brinquedos, almoço, 
câmeras, celulares, notebooks. Um emaranhado de territórios que 
diluíam a homotesia do doméstico. 

Para além disso, os tempos e trajetos se sobrepunham: nos 
corredores da casa, cruzavam-se cozinheiros, alunos, executivos e toda 
sorte de papeis que interpretamos, em tempos normais, porta afora. 
Agora todas essas identidades conviviam com relações familiares.

Tudo isso tanto em minha casa quanto nas dos meus alunos.

De toda forma, uma coisa em especial me chamava a atenção 
e me colocava a ponderar sobre algo que talvez sempre estivesse lá, 
ainda que nos acostumamos à sua naturalização: estaria evidenciada 
uma desconexão com a qual aprendemos a conviver e sobre a qual 
nos resignamos em aceitar. Uma desconexão entre espaços que, 
quando convocados a compartilharem o mesmo território, entraram em 
choque. Tornaram-se excludentes. E assim, excluindo-se mutuamente, 
fizeram emergir contradições e crises.

O que ora compartilho é um punhado de reflexões sobre 
como este momento de crise pode ser tomado como sintoma de 
um processo de cisão muito anterior – e em especial no contexto da 
Educação Básica.
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A DOCILIZAÇÃO DOS CORPOS E SUA FALÊNCIA

Por incontáveis vezes pude conversar com meus alunos através 
desses enxames de pixels iluminados. Contavam-me sobre como 
trocavam o dia pela noite, dias úteis por fins de semana e o calendário 
parecia se diluir em um caldo de certo eterno presente.

À primeira vista, lembrava-me a ideia de que “um corpo 
disciplinado é a base de um gesto eficiente” (FOUCAULT, 1987, 
p. 130). Tal docilização dos corpos, fundamento do “biopoder”, 
opera, entre outros instrumentos, a partir do estabelecimento de 
determinadas formas de dispor do tempo. No caso dos meus 
alunos, fundamentalmente o sinal da escola. Sinal este que não era 
simplesmente tocado pela direção, mas era reproduzido em discurso 
pelos próprios alunos; afinal, o primeiro sinal que os alertava logo pela 
manhã, o despertador, não era programado por alguma autoridade 
superior, mas sim por eles mesmos. 

Na ausência do sinal da escola, uma vez que a própria instituição 
era fragmentada na vida doméstica, o tal “gesto eficiente” perdia 
espaço. Cedia a outros tempos naquela territorialidade mesclada. 
Amalgamava-se às horas do almoço, de algum programa de TV, das 
reuniões dos pais que, por isso, reclamavam o uso do computador e 
tantas outras dinâmicas fora da assepsia temporal da escola.

O que parecia operar nesse contexto era a falência de um 
“espaço disciplinar”, o qual

tende a se dividir em tantas parcelas quanto corpos ou 
elementos há a repartir. É preciso anular os efeitos das 
repartições indecisas, o desaparecimento descontrolado dos 
indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável 
e perigosa; tática de antideserção, de antivadiagem, de 
antiaglomeração. (Idem, p. 123)
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Um por um, todos esses efeitos que o tal “biopoder” intenta 
anular vinham à tona nessa desterritorialização da casa. Acostumados 
a se definirem a partir dessa dinâmica docilizadora, meus alunos 
mostravam-se aflitos e desorientados. Sem os sinais, uniformes e 
toda sorte de instrumentos que os substituía por um outro, pareciam 
se sentir em um limbo. A desterritorialização da casa refletia na 
desterritorialização deles mesmos. Fora do tempo, pairando como em 
uma insconstância de um presente que não se resolvia mas que, ainda 
assim, perdurava eternamente. 

Mas o que pretendo aqui expor é o que essa fragilidade 
me parece dizer sobre os limites dos modelos a partir dos quais 
arriscamos construir a Educação Básica. As rachaduras desse sistema 
de “biopoder” podem nos conduzir a uma série de outras reflexões.

DUALISMO ONTOLÓGICO E SEUS LIMITES

A divisão entre o ambiente doméstico e o ambiente escolar, o que 
parece ser a causa de toda a desterritorialização que trato aqui, é fruto 
de um processo histórico específico. A oposição entre escola e casa, 
que durante a pandemia foi forçadamente colocada em pauta, reflete 
uma dimensão muito mais ampla de nossas formas de organização.

Ramón Grosfoguel (2013) indica como, no contexto do 
pensamento cartesiano do século XVII, foi operada uma separação 
brutal entre duas instâncias do mundo. É o que ele chama de “dualismo 
ontológico” na obra de René Descartes: a suposição de que haveria uma 
distância muito bem definida entre mente, a partir da qual o racionalismo 
é articulado, e corpo, relacionado aos sentidos. Essa dualidade, base 
da filosofia moderna, estabeleceria que a Verdade (supostamente 
universal e neutra) estaria relacionada à mente e à capacidade de 
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torná-la independente ao corpo e aos sentidos. Ao cabo, o racionalismo 
cartesiano propõe que o conhecimento deriva de uma espécie de 
esforço individual e descolado de condicionantes internas ao indivíduo. 
Nas palavras de Grosfoguel, “isto permite à mente estar indeterminada 
e incondicionada pelo corpo” (2013, p. 36, tradução nossa).

Pois é a partir dessa suposição de uma mente descolada do 
mundo, capaz de atingir uma Verdade, que é suposta a possibilidade 
de afirmações de cunho universalista. Segundo Grosfoguel, esta 
tradição da modernidade suporia uma qualidade antes atribuída a 
Deus como capaz de ser executada pelo pensamento humano:

a universalidade equivale aqui à universalidade do Deus cristão 
no sentido de que não está determinada por particularidade 
alguma e está para além de qualquer condicionamento ou 
existência particular no mundo (Idem. Ibidem).

Para além dessa nuance ontológica do pensamento cartesiano, 
há outra, de caráter epistemológico: a suposição de que o conhecimento 
se dá a partir de um monólogo interno e supostamente separado do 
mundo. À parte da relação social, o conhecimento seria dado de forma 
monológica, assituada e associal. 

Estes pressupostos seriam a base de um saber que se pretenda 
universal (posto que incondicionado por especificidades) e neutro. 

Tais mecanismos sobre os quais se fundamenta determinada 
noção de conhecimento não é apenas um debate epistemológico, mas 
também histórico e político. Santiago Castro-Gomez (2005) identifica 
essa ideia como uma política do conhecimento que supõe um “ponto 
zero”, quer seja um ponto de vista que não se assume como ponto 
de vista. Segundo o autor, este foi um mecanismo epistemológico 
amplamente utilizado de forma política no processo de colonização ao 
supor a cultura europeia como um dado universal (e, portanto, legítimo 
de ser sobreposto a outros modos de conhecimento).
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A partir dessas reflexões, pode-se indicar a correlação entre 
diversos pares de opostos e o tal “dualismo ontológico” construído 
por Descartes: para além de mente e corpo, há civilizado/primitivo, 
cultura/folclore, religião/superstição e, no caso que aqui pretendo 
esmiuçar, escola/casa.

O ambiente escolar tal como o concebemos hoje é calcado em 
diversas facetas desse tal “dualismo ontológico”. O sinal ordena os 
corpos a entrarem em repouso para que, supõe-se, a mente possa 
dominar. O silêncio, cobrado como parte de uma “disciplina”, intenta 
garantir a concentração; o resto, como gestos, falas ou qualquer outra 
prática corporal, são tomados como distrações. O encadeamento de 
fileiras bem ordenadas, para além de uma manifestação do “biopoder”, 
sugere também a anulação do corpo na intenção da primazia da mente. 
Quando se vale da corporeidade, como em aulas de Educação Física 
ou de Artes, tais atividades não são consideradas como produtoras 
de conhecimento. Muitas vezes, aliás, confundem-se com a dicotomia 
aula/recreio – a primeira, componente de um conjunto de saberes; o 
segundo, considerado como momento de interlúdio festivo entre os 
momentos que, supõe-se, realmente importam.

A dimensão territorial da escola, enfim, não se limita ao 
estabelecimento de um “biopoder”, mas também sugere uma 
determinada concepção tanto ontológica quanto epistemológica.

No período de isolamento imposto pela pandemia de 2020, não 
raro ouvia relatos de meus alunos sobre o fato de não conseguirem se 
concentrar (e, admito, teria sido um relato também meu caso tivesse 
oportunidade). Mas há certas imagens de mundo com as quais nos 
deparamos que, com algumas referências, nutrimos o hábito (nem 
sempre tão saudável) de colocarmos em uma perspectiva histórica. E, 
ao que percebi, algumas dessas dificuldades que testemunhei, ainda 
que virtualmente, meus alunos amargarem dialogam com o processo 
de naturalização do “dualismo ontológico” cartesiano.
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O pulular de outras atividades, cotidianas, ao redor das aulas 
virtuais eram consideradas como distrações. Algum irmão reivindicando 
o computador, barulho da rua, a bagunça sobre a mesa, o apitar de 
alguma panela de pressão ou até mesmo a mera presença, ao lado, da 
cama; todos considerados como contratempos ao conhecimento. Em 
outras palavras, a presença das urgências próprias ao corpo era tomada 
enquanto empecilho à mente (ambas instâncias, no que ora busco 
evidenciar, consideradas como distintas, separadas e concorrentes).

A desterritorialização, nesse sentido, seria de alguma forma 
anterior à urgência do isolamento. O choque entre o espaço escolar, 
tornado virtual, e a materialidade da casa seria, dessa forma, o emergir 
de contradições criadas artificialmente. E todo incômodo inconciliável 
dessas esferas que ora são forçadas a se sobreporem poderia ser 
lidado de outro modo.

Um outro modo, enfim, que necessitaria de novos mundos 
possíveis para se resolver.

DO SINTÉTICO AO ORGÂNICO: UM 
OUTRO MODO POSSÍVEL

Nego Bispo (2015), a partir de uma cosmologia outra àquela 
cartesiana, reconhece algumas perspectivas próprias a esse 
pensamento eurocentrado que poderiam lançar luz ao que aqui 
proponho. Para ele, a tradição religiosa cristã basearia a relação com 
o mundo em um ato divino a

amaldiçoar a terra e determinar uma relação fatigante entre seu 
povo e a terra, classificando os frutos da terra como espinhos 
e ervas daninhas e impondo aos condenados que não comam 
de tais frutos, só podendo comer das ervas por eles produzidas 
no campo com o suor do próprio corpo (SANTOS, 2015, p. 31) 
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É o que Bispo chama de “cosmofobia”, uma relação 
desterritorializada e voltada para a superação do corpo e do meio. Ou 
seja, uma perspectiva de mundo que se volta à tentativa de superação 
da natureza, tornando-a sintética, fabricada. Tal é a acepção do autor 
sobre um pensamento sintético. 

Apesar da abordagem distinta, Nego Bispo (2015) poderia 
ser aproximado das abordagens de Grosfoguel (2013) e de Castro-
Gómez (2005) sobre o dualismo ontológico cartesiano e os frutos 
dele derivados. E, por conseguinte, aproximado também à relação 
dicotômica entre casa e escola. O ambiente escolar, quer seja por meio 
de uma estrutura de “biopoder” ou de suposta primazia da mente sobre 
o corpo, estaria baseado nesse processo histórico de construção.

Portanto, o pensamento sintético poderia ser relacionado ao 
incômodo da desterritorialização da escola para um ambiente outro, 
doméstico, durante a pandemia. Em seu esteio, o cotidiano da 
convivência familiar, das pequenas tarefas e contratempos do dia a 
dia surgiriam como obstáculos à atividade supostamente superior e 
separada, a vida escolar.

Em entrevista ao professor Renato Noguera (2020), Nego Bispo 
indica uma diferença entre as formas quilombolas de educação e os 
modos eurocentrado de escola. Para ele, o modelo ocidental supõe uma 
lógica linear que separa os extremos: os idosos em asilos, os jovens 
em escolas. Seria um rompimento com a ideia de ancestralidade. Por 
outro lado, a dimensão quilombola é baseada não em uma linearidade, 
em uma teleologia de superação da natureza; nesta outra dimensão de 
possíveis, a educação é organizada segundo uma lógica de circularidade 
a supor uma sucessão entre começo-meio-começo. Nas palavras de 
Bispo, uma integração entre a “geração-avó” e a “geração-neta”.

Nos encontros virtuais com meus alunos durante o isolamento, 
o ambiente da casa era reiteradamente retratado como hostil. Essa 
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imagem era fruto desse pensamento sintético que naquele momento 
alimentava um choque entre a vida doméstica e a vivência acadêmica, 
mas que se mostrava presente mesmo antes da pandemia. Era 
traduzido na secção entre a sala de aula e o ginásio de esportes, entre 
a exposição didática e a produção artística, entre permanecer sentado 
em uma carteira e movimentar-se em alguma atividade cênica.

Parte do sentimento aflitivo, em isolamento, daqueles alunos 
passaria por instâncias outras. A sensação de perda de si e a 
incapacidade de conciliar dois espaços – o doméstico e o escolar – 
passaria, portanto, pelas imagens que eram capazes de criar tanto 
sobre o conhecimento que lhes era cobrado nas aulas virtuais quanto 
da casa na qual tal cobrança tomava forma.

Através das lembranças de todas as casas em que encon-
tramos abrigo, além de todas as casas em que já desejamos 
morar, podemos isolar uma essência íntima e concreta que 
seja uma justificativa para o valor singular que atribuímos a 
todas as nossas imagens de intimidade protegida? Eis o pro-
blema central (BACHELARD, 1989, p. 199)

Se, como posto por Gaston Bachelard, essas lembranças 
comporiam uma morada onírica, é importante destacar que tais 
imagens não são articuladas de forma individual e isolada. Urge 
recorrer à ideia de que a imaginação é passível de ser colonizada 
por certas imagens; e, ao cabo, terminar por naturalizar e reproduzir 
impensadamente determinadas categorias e ações. Caso contrário, 
estaríamos mais uma vez recorrendo ao “dualismo ontológico”.

Poderíamos arriscar pensar como tais imagens se organizariam 
fora de uma lógica cartesiana. Para tanto, recorrer a Ramon Grosfoguel 
mais uma vez pode ser de grande valia.

Sem dualismo ontológico, a mente estaria localizada em 
um corpo, seria similar em substância ao corpo e estaria, 
assim, condicionada pelo corpo. Este último indicaria que o 



303

SUMÁRIO

conhecimento se produz a partir de um espaço particular do 
mundo e, por fim, não existe uma produção de conhecimento 
não-situada (GROSFOGUEL, 2013, p. 37, tradução nossa) 

Relocalizar a mente em um corpo, apesar de soar como uma 
proposta axiomática, aqui assumiria um contorno tão ontológico 
quanto político. Seria compreender a própria casa como espaço de 
construção epistemológica e, portanto, em comunhão com aquilo que 
poderia ser o intuito da aprendizagem escolar. 

Mas a separação que conduzia ao incômodo das aulas por 
meios virtuais operava-se a partir de um suporte em específico: a 
tecnologia. E, ao cabo, esta seria a culminância, no contexto específico 
de pandemia, de toda a reflexão que então tudo aquilo me suscitava.

“COSMOTÉCNICA” E A 
VIRTUALIDADE DA ESCOLA

Na urgência de dar continuidade ao nosso ofício nós professores 
aprendemos diversos novos termos. Google Meet, Zoom, Microsoft 
Teams. Um vocabulário que então se agregava aos tradicionais 
quadros, listas de chamada e outras tantas traquitanas analógicas. 
Salas de estar foram convertidas em estúdios improvisados, livros que 
antes nos alimentavam de repertórios acumularam a função de tripés 
improvisados. Sobre eles, celulares pelos quais mantínhamos contato 
com nossos familiares, amigos e insistentes centrais de telemarketing 
abriam uma janela virtual para criarmos artificialmente a presença de 
nossos alunos. E expúnhamos mais do que estávamos acostumados: 
ao fundo, por vezes uma plácida parede branca; por outras, cenários 
com algumas estantes de livros inspirando algum tipo de discurso de 
autoridade. Ou simplesmente alguma imagem virtualmente gerada 
que era toscamente impressa em pixels ao redor de nossa silhueta.
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Do outro lado dessas conexões sem fio nem sempre tão estáveis, 
estavam eles: angustiados, receosos e muitas vezes dispersos, nossos 
alunos. Quando ligavam suas câmeras, muitas vezes também tínhamos 
um relance de suas vidas privadas: quartos desarrumados, parentes que, 
desavisados, passavam ao fundo ou apenas a indefectível parede branca.

Cada qual desses elementos ajudava a contribuir com a quebra 
do “biopoder”: não mais jalecos manchados de giz ou uniformes 
escolares – que, ambos, pressupunham a tal “docilização dos corpos”.

Tentava-se manter algum tipo de normalidade quando todos os 
elementos simbólicos ao redor reivindicavam o contrário. E no centro 
dessa tentativa de inspirar alguma continuidade do ofício, a tecnologia.

Para além do vocabulário novo, aprendemos a lidar com essas 
ferramentas. Ao longo dos meses (e não foram poucos), habituávamos 
pelo menos ao básico delas. Gerenciar uma sala virtual exige um conjunto 
de competências que vai muito além das quatro paredes do espaço a 
nós reservado no ambiente escolar. Do analógico fez-se o virtual.

Mas, tal como em relação ao espaço doméstico sobre o 
qual tratávamos há pouco, essa transposição acabou expondo 
certas contradições. Coisas fora do lugar que, em tempos normais, 
normalizadas estavam. O uso da tecnologia em muitos casos se 
restringiu a tentar emular o que ocorria algum par de meses antes.

Vocabulário, técnicas e instrumentos: tal era o debate sobre a 
tecnologia. Em certos contextos e cenários, de forma mais rudimentar 
e improvisada; em outros, mais elaborada e esforçada por se qualificar. 
Os meios dessa comunicação se tornaram o assunto da vez.

De toda forma, algo naquele contexto me inquietava. Por uma 
dessas coincidências que de vez em quando as circunstâncias nos 
inspiram, no mesmo ano foi publicado pela primeira vez no mercado 
editorial brasileiro um compilado de um filósofo da tecnologia chinês 
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chamado Yuk Hui (2020). Curioso, conciliei a leitura com todo aquele 
novo horizontes de tripés, telefones e falhas constantes da rede de 
internet. E foi um alento no sentido de indicar que tudo aquilo pelo 
qual passávamos poderia ser compreendido por horizontes mais 
vastos do que poderia supor.

Até agora, a assim chamada “globalização” tem sido em sua 
maior parte um processo que emana de um só lado e traz 
consigo a universalização de epistemologias particulares e, 
através de meios tecnoeconômicos, a elevação de uma visão 
de mundo regional ao status de metafísica supostamente 
global (HUI, 2020, p. 23, grifos nossos).

Esta foi uma das primeiras impressões que tive com o livro, 
logo em seu segundo parágrafo do primeiro capítulo. Nada, à primeira 
vista, disruptivo. A ideia de uma visão particular de mundo que se torna 
hegemônica e passa a ser considerada como natural não é algo muito 
distante às noções decoloniais que esbocei nos parágrafos anteriores 
desse mesmo tempo – e que então já me despertavam certas reflexões 
sobre o que passávamos à época. Mas, em meio a esse curto trecho, 
uma expressão me despertou o interesse: “meios tecnoeconômicos”.

Yuk Hui busca uma reflexão sobre a noção de tecnologia 
enquanto um conceito criado historicamente e submetido à dimensão 
cultural da modernidade. Para tanto, segue por autores como Immanuel 
Kant, sobre o qual postula que, ao ver 

a constituição republicana e a paz perpétua como formas 
políticas que talvez possam trazem à tona uma história 
universal da espécie humana, isso se deve à sua concepção 
de que um progresso desse tipo também é um progresso da 
razão, o telos da natureza (Idem. p. 27)

A tecnologia seria, no contexto dessa cultura eurocentrada, 
reduzida à condição de instrumento, de ferramenta. E, como tal, teria a 
função de executar uma razão diante das coisas. Há, aqui, um paralelo 
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possível entre esta acepção do artefato tecnológico e as abordagens 
que expus anteriormente de Grosfoguel (2013) ou Castro-Gómez (2005).

Mas Yuk Hui incorpora outra dimensão ao debate. Defende ser 
preciso “problematizar qualquer discurso que enxergue o comum como 
algo já dado ou que preceda a tecnologia” (HUI, 2020, p. 31, grifos 
nossos). Nesse ponto, coloca sob suspeita o ímpeto antropocêntrico do 
Iluminismo e a suposição de que “a natureza deve ser dominada para 
o bem do homem e, de acordo com as próprias regras da natureza, 
pode efetivamente sê-lo” (Idem, p. 35).

Se a Antropologia, nas últimas décadas, levantou a possibilidade 
de um pluralismo ontológico, tal processo só seria possível a partir de 
uma polifonia sobre a noção de tecnologia. 

Uma ideia de avanço tecnológico restrito ao desenvolvimento 
de ferramentas não constituiria um parâmetro universal, mas sim 
naturalizado em um processo político de hegemonia epistêmica. Em 
outras palavras, a universalização de sentidos particulares. No meio 
desse processo, um amontoado de apagamentos – ou epistemicídios, 
caso nos valermos do conceito de Boaventura de Sousa Santos (2010).

É em torno dessas reflexões que propõe a noção de 
“cosmotécnica”, quer seja “a unificação do cosmos e da moral por 
meio das atividades técnicas, sejam elas da criação de produtos ou 
obras de arte” (HUI, 2020, p. 39).

 Como exemplo do que pretende propor, Yuk Hui refere-se à 
história do açougueiro Pao Ding, contada pela tradição confuciana. 
Contava-se que Ding era excelente em seu ofício, ainda que não 
possuísse os melhores instrumentos para sua execução. Dizia que 
ter uma boa faca “não é necessariamente o bastante” (Idem, p. 43). 
O açougueiro, antes de qualquer coisa, conhecia o tao dos animais 
que carneava. Nesse contexto, o termo “tao” significa “caminho” ou 
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“trajeto”. Era isso que lhe possibilitava executar seu ofício sem os 
melhores instrumentos (chi). Compreender aquilo que está acima das 
formas, o tao, seria a base de sua prática. Dessa forma, mesmo a faca 
menos amolada era suficiente para a perfeição de seu labor. 

 A “cosmotécnica” proposta por Hui dialoga com tal história ao 
passo que indica a insuficiência dos instrumentos. Se, por um lado, 
costumamos compreender a tecnologia como um emaranhado de 
vocábulos exóticos, softwares e sequências de cliques intrincadas, estas 
ferramentas (chi) de nada serviriam sem a reflexão e o entendimento 
dos caminhos (tao).

Por vezes, conversei com colegas de profissão que, diante 
de dificuldades pessoais em se adaptarem a estes novos chi, 
sentiam-se obsoletos. Tal obsolescência advém fundamentalmente 
da perspectiva de reduzir a tecnologia aos instrumentos técnicos. E, 
naturalizando e universalizando esse discurso particular, tais colegas 
terminavam por abandonar o tao.

Ainda, do outro lado dos aglomerados cabos de fibra ótica, a 
maior parte de nossos alunos é familiarizada com a instrumentação. 
Entretanto, suas perspectivas organizadas a partir de um “dualismo 
ontológico” não conseguem destrinchar o espaço da casa a partir de 
um tao que lhes garanta as tais “imagens de identidade protegida” 
(BACHELARD, 1989, p. 199).

CONSIDERAÇÕES FINAIS: TECNOLOGIAS, 
TERRITÓRIOS, ONTOLOGIAS

Do outro lado do celular apoiado improvisadamente sobre 
a pilha de livros há outro corpo; um corpo imerso em relações que 
transcendem a suposição de uma mente não-situada. Ignorar tal 
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contexto insistindo tão somente no instrumento técnico de reprodução 
seria reiterar o tal pensamento sintético. 

O que fora colocado à prova nesse contexto simultaneamente 
peculiar e triste foi os limites do “dualismo ontológico” em torno do 
qual organizamos tantas de nossas práticas escolares. E, juntamente 
com a dimensão do “biopoder”, estes limites se mostraram, se não 
frágeis, inábeis em formarem ontologias capazes de lidar com o ofício 
de, como na história de Pao Ding, carnear o mundo.

É, enfim, um incômodo que sempre esteve presente, mas 
invisibilizado. Presente nas reuniões de conselhos de classe onde apenas 
pontualmente se expunha algum contexto familiar daqueles mesmos 
alunos; na suposição de que o contexto escolar deveria restringir-se à 
mente, suposta como descolada de relações socialmente situadas; nas 
formas de avaliação a suporem critérios universais a partir dos quais 
mensurar a, digamos, qualidade de articulações racionais descarnadas.

O reconhecimento desses limites, penso, tem o potencial de 
contribuir para um processo decolonial das relações estabelecidas no 
contexto escolar.

Fundamentalmente, reconhecer que o aprendizado inclui 
estas tantas corporeidades em uma unidade. Em uma ontologia que, 
sim, passa por tecnologias – mas em um sentido amplo. Em outras 
palavras, incluir o aspecto situado dos sujeitos envolvidos de forma a 
romper com as suposições do racionalismo cartesiano. 

E, como tal, colocar em xeque certos pressupostos e 
determinadas práticas; além de oferecer caminhos outros àqueles, 
docentes ou discentes, envolvidos no processo de aprendizagem.
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RESUMO:
O presente projeto fará o detalhamento de medidas de segurança necessárias 
para o retorno das aulas presenciais na Escola Municipal Professor Licurgo 
de Oliveira Bastos. Aqui enfocaremos que o Plano de Biossegurança atende 
a normatização estabelecida na Resolução CNE/CP n. 2, de 10 de dezembro 
de 2020, a qual define diretrizes nacionais para a implementação dos 
dispositivos da Lei n. 14.040, de 18 de agosto de 2020, que traz em seu 
caput as normas educacionais que precisam ser adotadas pelos sistemas de 
ensino, instituições e redes escolares públicas e privadas, durante o estado 
de calamidade reconhecido pelo Decreto n. 6, de 20 de março de 2020. 
Para organização do retorno às aulas em 2021 levou-se em consideração a 
Resolução SEMED n. 214, de 22 de dezembro de 2020, que dispõe sobre 
o Plano de Retorno das aulas nas escolas, visando garantir a segurança 
dos funcionários administrativos, professores, equipe técnica, estudantes, 
direção e toda comunidade escolar, para tanto obedece a Lei Federal 13.979 
de 6 de fevereiro de 2020, a qual dispõe a respeito das medidas necessárias 
para o enfrentamento diante, da situação de emergência na saúde pública. A 
medida de segurança foi estabelecida pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), em 11 de março de 2020, que declarou estado de pandemia. Diante 
da disseminação do COVID-19, as escolas funcionaram em 2020 e até julho 
de 2021, com aulas remotas. O Plano de Biossegurança é um requisito, para 
o retorno presencial das atividades exercidas pela Escola Municipal Prof. 
Licurgo de Oliveira Bastos diante do processo de ensino e aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE:  Plano de Biossegurança; Plano de Retorno; Pandemia e 
Processo de ensino e Aprendizagem.

https://drive.google.com/file/d/1bpJl8rocp1-NNNhBpDMprUsz1bey_Yy1/view?usp=sharing
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INTRODUÇÃO

Atualmente o mundo vivencia uma grave pandemia e em 11 de 
março de 2020, a OMS (Organização Mundial de Saúde) declarou a 
ESPII (Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional), 
que veio a ser causada pela disseminação do coronavírus SARS-
CoV-2. Esse vírus é o causador da doença COVID-19, culpada por 
enfermidades e mortes de milhares de pessoas no mundo todo.

Logo após a declaração da OMS, todos os países passaram 
a tomar medidas e diretrizes para o enfrentamento da doença. No 
Brasil, a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública. Com 
o avanço no número de casos confirmados no Brasil e no Estado 
de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Campo Grande 
decretou no dia 18 de março de 2020, situação de emergência no 
município. Consequentemente as atividades educacionais foram 
interrompidas, permanecendo apenas atividades comerciais de vital 
importância para a população (farmácias, supermercados, postos de 
abastecimento de combustível, entre outros).

Desde então as aulas têm ocorrido de maneira remota, visando 
garantir a saúde pública da população, principalmente dos nossos, 
estudantes, professores, funcionários e familiares. No entanto, com 
o andamento da vacinação de toda a população mundial, bem como 
a campo-grandense, é preciso dar início à preparação para o retorno 
às aulas presenciais, atendendo às recomendações estabelecidas 
pelas legislações vigentes e, principalmente, pela SEMED (Secretaria 
Municipal de Educação).

Em comprometimento com as responsabilidades sociais 
exercidas pela educação, e estando de acordo com as orientações 
das autoridades máximas da saúde nas esferas mundial, federal, 



313

SUMÁRIO

estadual e municipal, a Escola Municipal Prof. Licurgo de Oliveira 
Bastos elaborou este material para contenção de riscos, denominado 
Plano de Biossegurança.

ASPECTOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO

As ações, orientações, recomendações e medidas devem 
ser adotadas por todos os que estiverem presentes diariamente no 
ambiente da Escola Municipal Prof. Licurgo de Oliveira Bastos.

Os funcionários da Escola, seus colaboradores, estudantes, 
pais ou terceirizados, todos, sem exceções, obrigatoriamente, devem 
seguir de maneira rigorosa este plano de biossegurança para o retorno 
das voltas às aulas. 

Para realização dos trabalhos presenciais em 2021, se faz valer 
o parecer da SEMED, órgão este competente que atestou que o retorno 
das aulas presenciais não irá acontecer antes do meio do ano letivo, e 
desta forma, continuam remotas.

O Prefeito Marcos Marcelo Trad, estabeleceu no mês de janeiro 
do ano corrente, por meio do Decreto 14.584, a prorrogação do Decreto 
14.319 de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a jornada especial e 
temporária de trabalho nas repartições públicas do Município de Campo 
Grande, com continuidade às medidas de combate ao COVID-19.

A escola se orienta em relação ao retorno presencial ao Decreto n. 
14.613, de 3 de fevereiro de 2021, que dispõe a respeito da suspensão 
das aulas presenciais até 1° de julho de 2021, último dia de aula que 
antecede as férias. Visando possível retorno do atendimento presencial, 
na semana de 19 até 23 de julho dos funcionários administrativos, 
equipe técnica, APEs (apoio pedagógico especializado) e AEIs (apoio 
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de educação inclusivo) e professores e o retorno dos estudantes de 
maneira híbrida está previsto para semana de 26 a 30 de julho para 
os estudantes de 4°, 5° e 6° ao 9°, o plano é para a comunidade uma 
medida preventiva da disseminação do vírus. 

Para coibir a disseminação do vírus a escola já realizou 
reunião em 2020, onde ficou estabelecido a compra de materiais de 
higienização e equipamentos necessários para manter os funcionários 
seguros. A escola já comprou display de álcool em gel, termômetro de 
temperatura, lixeira de pedal, material de esterilização como alvejante, 
sabonete líquido, papel toalha, máscara, placa de distanciamento, 
máscara face shield e luvas.

Todos os funcionários foram orientados e continuarão a ser 
orientados, para que utilizem diariamente os equipamentos de preven-
ção, luvas e máscaras, e para não utilizarem material compartilhado e/
ou dos colegas e para não ficarem aglomerados e para evitar apertos 
de mão e abraços, gestos desnecessários, no momento.

Orientou-se também que antes de utilizarem seus materiais, 
tenham o hábito de esterilizá-los. As mesas e salas de aulas precisam 
ser esterilizadas no início e final de cada turno com hipoclorito e para 
limpeza das salas de aula foi adquirido pela Escola, água sanitária para 
garantir o combate dos germes e bactérias.

Todos os funcionários foram orientados, para auxiliarem a direção 
e equipe técnica, cuidando dos blocos sob sua responsabilidade, para 
evitarmos que os estudantes ao saírem da sala para irem ao banheiro 
e ou para pegar água fiquem nos corredores e para orientarem que ao 
retornarem para sala se faz necessário lavar as mãos com sabonete 
líquido e fazer uso do álcool em gel.

Na entrada da escola temos cartazes para orientação da 
comunidade, que se faz necessário o uso obrigatório de máscaras nas 
dependências da escola e não irá adiantar insistir, pois não atenderemos.



315

SUMÁRIO

Os estudantes caso retornem às aulas presenciais serão 
orientados a trazerem copo e/ou garrafinha para água, e para não 
compartilharem nem um objeto pessoal e sempre que saírem da sala 
ao retornarem passam álcool em gel nas mãos e/ou lave com sabonete.

Tanto estudantes como funcionários serão orientados a ajudar 
na conservação dos materiais e equipamentos que foram adquiridos 
para prevenção do COVID-19, bem como de todo mobiliário que se 
encontra nas dependências da escola.

Na entrada diária, organizaremos de modo que as turmas 
entrem nas dependências da escola com diferença de alguns minutos, 
a fim de evitar aglomeração, tendo em vista que a escola possui 1.889 
estudantes até a presente data. Os pais dos estudantes com deficiência 
serão orientados para entrarem depois dos demais estudantes, para 
evitarem todo e qualquer envolvimento.

Seguiremos as orientações da SEMED, que estabeleceu em 
reunião no início do ano e no dia 28 de maio, que o retorno das aulas 
seguirá o modelo híbrido e as turmas serão divididas em dois grupos 
sendo, que na primeira semana virão, 50% da turma, na segunda 
semana os outros 50% sendo realizado o rodízio dos estudantes na 
sequência. Na semana do dia 26 de julho retornam 50% dos estudantes 
do 4°, 5°e 6° ao 9°ano e os estudantes da educação infantil ao terceiro 
ano permanecem nessa semana com atendimento no grupo de watts 
e com a realização das atividades complementares e dos cadernos 
de atividades. Na semana do dia 09 de agosto retornam 50% dos 
estudantes das turmas da educação infantil, do 1°, 2° e 3° anos, 
com número de 50% de estudantes de cada turma. Lembramos que 
semanalmente virá para escola um grupo de estudantes, de modo que 
ninguém ficará sem as devidas explicações dos professores.

O recreio será em sala de aula para evitar que os estudantes 
corram ou tenham contato uns com os outros, monitores, equipe 
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técnica, readaptados, funcionários administrativos e direção irão ficar 
em sala para que os professores possam ir ao banheiro, tomar água 
e tomar seu café.

O lanche será servido na sala de aula, assim como já acontecia 
nos anos anteriores e as merendeiras estão devidamente vestidas e 
usando máscaras, face shields e luvas.

Em sala de aula a disposição das carteiras será organizada, 
de modo que entre um estudante e o outro sempre terá uma mesa 
invertida sem ninguém.

Todos os funcionários administrativos e professores terão que 
utilizar máscara, face shield e luvas evitando qualquer contato, com 
os estudantes e com outros profissionais e/ou pais sem que esteja, 
devidamente paramentado. 

A escola instalou em cada corredor e sala de aula um dispenser 
de álcool parafusado na parede. Na entrada da escola teremos 3 
dispensers de pedal com álcool em gel, a frente dos laboratórios de 
informática, na frente da sala de recurso, na frente da biblioteca, na 
entrada do pré-escola, na frente dos laboratórios de matemática e 
ciência e em frente da cozinha teremos dispenser de pedal, bem como 
nas quadras, onde disponibilizaremos outro dispenser de álcool em gel.

Na entrada da escola temos funcionários com termômetros 
digitais (Figura 3) para aferimento da temperatura. Caso seja constatado 
temperatura elevada, com toda cautela iremos solicitar ao pai que leve 
o estudante para casa e apenas retorne com o mesmo quando este 
não mais estiver com febre e tome todos os cuidados, como procurar 
um posto de saúde e se for o caso fazer o teste para a COVID-19.

Na entrada da escola também será disponibilizado sabonete lí-
quido para que lavem as mãos, mais um mecanismo que ajuda no com-
bate à disseminação da doença COVID-19, causada pelo coronavírus.
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AULAS EM TEMPO DE PANDEMIA 

No ano de 2020 as aulas aconteceram de maneira hibrida, 
inicialmente por meio do aplicativo “AVISA.AI” e por meio dos cadernos 
de atividades que foram elaborados (total de oito), sendo que um foi 
elaborado pela SEMED e os outros sete pela escola. 

A partir de 7 de agosto iniciamos com aulas via aplicativo de What-
sApp. Também disponibilizamos as aulas do canal da TV REME todos os 
mecanismos que possibilitaram a execução dos cadernos de atividade.

Os cadernos de atividades foram elaborados pelos professores da 
educação infantil ao 9° ano, com supervisão da equipe técnica, direção.

Em 2021 os cadernos foram organizados pela SEMED, no 
intuito de padronizar os cadernos, no ano de 2020 a escola organizou 
8 cadernos, mas sentimos a dificuldade dos pais para virem retirar e 
devolver os cadernos, e também dos estudantes, pois foram redigidos 
praticamente um caderno por mês, assim priorizaremos a qualidade e 
não a quantidade para 2021, elaborando orientativos, verificações da 
aprendizagem e atividades complementares.

Este ano estamos com controle ainda mais efetivo, pois 
não basta o pai vir retirar os cadernos precisam devolver nos 
prazos solicitados, pois se retirarem, sem a devolução, a escola 
irá encaminhar os casos de estudantes que não participam e não 
realizam atividades, para os órgãos cabíveis.

Ao término do primeiro bimestre já encaminhamos 40 
estudantes para o conselho tutelar para que o órgão possa averiguar, 
o motivo que os responsáveis não estão participando das aulas e 
nem mesmo retirando os materiais impressos na unidade escolar.
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Para o acolhimento dos professores e funcionários e estudantes, 
enviamos vídeos de sensibilização diante dos cuidados necessários 
em meio a pandemia.

ASPECTOS COGNITIVOS

Visando recuperar e dar continuidade aos estudos, os 
professores foram orientados a realizarem diagnóstico para avaliar 
as competências e habilidades necessárias para o ano de estudo. A 
diagnóstica organizada pela SEMED, foi utilizada para organização 
das intervenções e dos conteúdos que precisavam ser retomados.

Os conteúdos foram e estão sendo ministrados com base no 
resultado da diagnóstica, podendo ser necessário retomar o conteúdo 
do ano anterior que não foi consolidado a qualquer momento. 

A devolutiva dos cadernos e aulas via WhatsApp foram analisados 
pelos professores para planejamento das aulas e verificação do 
rendimento escolar.

Este ano de 2021 estamos trabalhando com os cadernos de 
atividades que foram elaborados pela SEMED, neste primeiro bimestre 
e segundo bimestre, os professores organizaram atividades extra que 
foram enviadas impressas e por meio do aplicativo do WhatsApp, nas 
aulas midiáticas. Nas aulas pelos aplicativos os professores explicam 
os conteúdos, solicitando dos estudantes a resposta, para isso podem 
gravar vídeos explicativos e/ou na aula diária.

RESOLUÇÃO SEMED N. 221, DE 20 DE ABRIL DE 2021.

ALTERA O ART. 6º DA RESOLUÇÃO SEMED N. 220, DE 18 
DE MARÇO DE 2021, PARA DISPOR SOBRE A FORMA DE 
APURAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR, NO PERÍODO 
ABRANGIDO PELAS AULAS NÃO PRESENCIAIS. A 
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são 
de competência, com fundamento no disposto na Lei Federal 
n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e na legislação vigente 
aplicável ao Sistema Municipal de Ensino, RESOLVE: Art. 1º 
Alterar o art. 6º da Resolução SEMED n. 220, de 18 de março 
de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 6º 
Será adotada a avaliação formativa, durante o período de aulas 
não presenciais, estabelecido pelo Decreto n. 14.613, de 3 de 
fevereiro de 2021, operacionalizadas por meio de atividades 
curriculares domiciliares. § 1º A avaliação formativa terá caráter 
qualitativo, com vistas a acompanhar o processo de ensino e 
o percurso da aprendizagem, considerando a participação e o 
desenvolvimento do aluno, por meio de diversos instrumentos 
avaliativos, sem a atribuição de notas. § 2º O disposto no § 1º 
deste artigo não isentará a correção dos cadernos e a prestação 
de informações ao responsável pelo aluno acerca do respectivo 
desempenho na realização das atividades propostas. (DIÁRIO 
OFICIAL, ANO XXIV n. 6.276- quinta-feira, 22 de abril de 2021).

Os estudantes estão sendo avaliados enquanto as aulas remotas 
continuarem: 

[...] na perspectiva da avaliação formativa e processual, a 
ação docente desenvolve-se no transcorrer do processo de 
ensino-aprendizagem, pautada na definição de critérios de 
avaliação claros, estabelecidos a partir dos objetivos de ensino 
e dos instrumentos avaliativos adequados às estratégias e 
aos procedimentos didáticos adotados pelo professor, com 
vistas a conferir ao professor mais segurança para, quando 
necessário e consoante às orientações deliberadas pela gestão 
escolar, atribuir notas, expressas em valores numéricos, que 
possam aferir qualitativamente o conhecimento adquirido pelos 
alunos. Assim, o registro sistemático e acompanhamento dos 
alunos, além de conferir segurança no processo avaliativo, 
são importantes para que o professor possa definir e elencar 
estratégias de recuperação da aprendizagem, ação paralela e 
inerente ao ato de ensinar, concomitante ao planejamento e à 
execução didática da aula. (ANEXO CI, 171).
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Para que nenhum estudante seja prejudicado, os professores 
e a escola precisam ter uma organização, por meio de planilha de 
acompanhamento, para a presença nas aulas, para entrega dos 
cadernos de atividades e para o recolhimento dos cadernos de 
atividades, para que possam corrigir. Todo material elaborado ao ser 
corrigido, precisa ser arquivado na escola, para consulta dos pais, da 
SEMED, e do MEC, caso estes solicitem.

Em relação ao aspecto cognitivo, desde 2020 a direção e equipe 
técnica estão propondo formações que oportunizem a utilização 
de recursos midiáticos, como estratégias fundamentais para os 
encaminhamentos das aulas em tempo de pandemia. Os recursos 
midiáticos são de grande valor quando bem utilizados, pois uma 
gravação de aula pode ser utilizada por várias turmas e até mesmo 
escolas. Pois aulas gravadas no YouTube, podem ser compartilhadas 
não só em nossa escola, mas em todo o país e essa troca de recursos 
oportunizam aulas cada vez mais atrativas e consecutivamente com 
maior participação dos estudantes.

ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES

É responsabilidade dos professores a organização dos 
cadernos de atividades, correção e elaboração do controle com 
pontos positivos para os estudantes que irão entregar as atividades 
solicitadas e os cadernos de atividades. Caso seja necessário resgatar 
estudantes que ainda não possuem as habilidades necessárias, 
se faz necessário a elaboração de atividades diferenciadas, para 
recuperar possíveis defasagens, por meio da recuperação paralela, 
de forma a possibilitar a aprendizagem do conteúdo.



321

SUMÁRIO

Também é responsabilidade do professor realizar o planejamento 
e os relatórios cumprindo os prazos determinados pelas coordenadoras, 
neste momento de pandemia em que as aulas não são presenciais e 
imprescindível que haja  planejamento e o máximo de registro possível, 
para respaldar o trabalho que vem sendo realizado e todo este registro 
facilita, no término do bimestre o preenchimento dos diários, também 
é preciso que todos fiquem atentos aos prazos para entregar para 
diretora adjunta na data combinada dos diários e do planejamento e 
relatórios para as coordenadoras.

No dia de conselho de classe os professores que possuem aula 
na data e ou no sábado precisam estar presentes na unidade escolar, 
pois este dia é um dia de aula normal.

Caso seja necessário se ausentarem da aula pelo aplicativo, 
precisam, comunicar a direção e equipe técnica, para que seja 
providenciado outro professor substituto e em caso de médico o 
procedimento é o mesmo pois nossa responsabilidade em meio a 
pandemia é ainda maior, pois os estudantes estão distantes e não 
podemos contribuir para que esse distanciamento aumente, pela 
ausência do professor nas aulas hibridas. Não podemos em hipótese 
alguma deixar o estudante sem atendimento.

É preciso otimizar o momento de estudo com ofertas de aulas 
onde os estudantes se envolvam e não apenas leiam e respondam 
questionários, mas sim aulas desafiadoras e com a oportunidade de 
criação por parte dos estudantes. 

Não há a possibilidade de aglutinar turmas diante do número 
dos estudantes que participam das aulas. Cada turma precisa ter seu 
direito garantido em relação a carga horária e horário das aulas.

Caso seja necessário a direção solicitará a presença do professor 
presencialmente, para pegar os cadernos para correção na casa do 
professor, e ou para corrigi-los na escola, e isso precisa acontecer 
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antes dos conselhos de classe, pois de acordo com RESOLUÇÃO 
SEMED N.220, de 18 de março de 2021 Parecer 220, de 19 março 
de 2021 este ano os estudantes terão notas diante das participações 
e entrega dos cadernos de atividades com atividades realizadas e a 
RESOLUÇÃO SEMED N. 221 de 20 de abril de 2021 altera o art.6°, a 
qual passa a ser entendida a avaliação formativa sem nota.

Com o retorno das aulas, os professores atenderão por duas 
semanas consecutivas o mesmo planejamento de modo que os 
estudantes que estão em casa e na escola estão trabalhando o mesmo 
conteúdo, com a diferença que no período em que estão na escola terão 
as explicações e norteamento as correções que se fazem necessárias.

Os professores precisam participar das formações ofertadas pela 
unidade escolar e das formações oferecidas pela SEMED e ainda podem 
buscar novas formações que venham contribuir com sua prática escolar.

ATRIBUIÇÕES DOS ESTUDANTES

Os estudantes precisam realizar as atividades dos cadernos 
e participar das aulas pelo aplicativo, e sempre que for necessário 
solicitar que o professor explique de forma diferenciada os conteúdos 
que constam nos cadernos por meio dos exercícios. 

Nessa maneira hibrida de aula a participação dos estudantes 
é fundamental, fazendo-se necessário não apenas a participação das 
aulas, mas quanto mais se envolverem, buscando ouros recursos que 
facilite o entendimento dos conteúdos.

A participação nas aulas e a realização dos cadernos e das 
atividades resultarão nas notas bimestrais e ou na avaliação formativa, 
que irá culminar na aprovação e ou retenção ao final do ano letivo.
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Nesta experiência do trabalho híbrido, os estudantes que ficam 
em casa tentam sozinho realizar as atividades propostas e depois 
na semana presencial o professor explica o conteúdo e revisa as 
dificuldades que foram encontradas pelos alunos na execução das 
atividades. Aqui exercitam a prática de leitura e escrita diante de seu 
entendimento, passando posteriormente para a fase teórica com a 
explanação da aula pelo professor.

ATRIBUIÇÕES DOS PAIS

É responsabilidade do pai, buscar e ou encarregar outro 
responsável para pegar os cadernos de atividades e devolvê-los nos 
prazos solicitados. Cabe aos pais atualizarem telefones e endereço para 
que possamos entrar em contato com os mesmos quando necessário.

Os pais nesse período de pandemia, mas que nunca precisam 
tirar um tempo para acompanhar o processo de ensino e aprendizagem 
de seus filhos, entendemos que os pais precisam trabalhar, mas 
lembramos que seja, em período de pandemia ou não os estudantes 
necessitam desse acompanhamento.

Caso o estudante tenha dificuldade de entendimento em alguma 
atividade, os responsáveis podem entrar em contato com o professor e 
ou buscar sanar sua dúvida na escola com a direção e ou coordenadoras, 
o que não pode é o aluno deixar de fazer, pois não entendeu.

Cada família é responsável pelo seu filho (a), mas juntos 
garantiremos que os estudantes tenham acesso à educação mesmo 
em tempo de pandemia.



324

SUMÁRIO

ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica irá acompanhar a elaboração dos cadernos de 
atividade, realizando a análise final e tabulação necessária enviando 
logo em seguida para direção e secretária Paula. 

Irá orientação aos professores quanto ao planejamento, 
elaboração das aulas e explicação das atividades de maneira clara, 
objetiva e acessível, bem como, utilização de recursos tecnológicos 
diversificados para auxiliar nas aulas. Preenchimento da lista de 
presença para impressão e entrega à direção e atualização da lista 
nominal dos estudantes. 

Os professores foram orientados à fazerem relatórios 
semanais e o comparecimento à escola para correções de cadernos 
e ou repasses referentes à participação dos estudantes nos grupos, 
estudantes que fazem as atividades do caderno ou até mesmo 
aqueles, que não fazem os cadernos e não participam dos grupos. 
Acompanhamento dos estudantes com necessidades especiais e 
adaptação das atividades para estes estudantes que são de inteira 
responsabilidade do professor regente. Apresentação e análise da 
reprovação do ano de 2020 e como ocorrerá em 2021.

A equipe técnica juntamente com a direção organizou estudos, 
reflexão do Referencial Circunstancial da REME, Estatuto do Conselho 
de Professores, Regimento Escolar, Projeto Político Pedagógico, 
Código de Ética e demais documentos normativos bem como se 
responsabilizaram pela entrega e controle dos livros didáticos, bem 
como sua contabilização. 

Realizamos rodizio para as entregas do Kit escolar, uniforme, 
e kit merenda. Os recados são colados na frente da escola e são 
enviados nos grupos de watts e ou redes sociais). 
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As coordenadoras acompanham e realizam atendimentos aos 
professores, com sugestão de materiais que venham contribuir com 
o desenvolvimento das aulas. Fica sob a responsabilidade da equipe 
técnica organizar e participar do pré conselho e do conselho bimestral. 

Também, ligam para os pais dos estudantes que não estão 
participando e ou realizando as atividades dos cadernos, com registro e 
estes relatórios precisam ser repassados para direção quinzenalmente, 
visando garantirmos o efetivo registro de todos que participam e ou 
deixam de participar das aulas. Quando necessário solicitamos a 
presença dos pais para realização de registro em ata, para evitarmos 
futuros dissabores, como pai questionar a aprovação e ou reprovação, 
quando alegamos falta de envolvimento do estudante e o pai argumenta 
que a escola nunca chamou para falar das dificuldades de seu filho.

Os registros da equipe técnica servirão, para ser discutido com 
os professores a respeito dos aspectos relevantes sobre a participação 
do estudante e rendimento escolar, bem como possíveis ações para 
que os estudantes possam desenvolver as habilidades necessárias 
para o ano de estudo.

A equipe e direção implementam ações para resgate dos 
estudantes que não vierem buscar os cadernos de atividades, ligando 
para todos os telefones que constam no requerimento de matrícula, 
bem como encaminhamento dos casos omissos para o conselho 
tutelar. Todo acompanhamento acontece diante do envolvimento e 
desenvolvimento dos estudantes, em relação a participação das aulas 
e realização dos cadernos de atividades.

Também é responsabilidade da equipe técnica juntamente 
com a direção organizar as formações que venham contribuir com o 
envolvimento e desenvolvimento da comunidade escolar
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ATRIBUIÇÕES DA DIREÇÃO

A direção irá acompanhar os decretos e as orientações da 
SEMED, para serem compartilhados com funcionários, professores e 
comunidade escolar.

As atividades orientativas e complementares são revisados pela 
direção, podendo solicitar o acréscimo e ou retirada de exercícios.

Garantir a impressão dos cadernos de atividades, de modo que 
os estudantes que o pai vier retirar na escola tenha acesso ao material.

Disponibilizar material de higienização e limpeza da escola, 
de forma que o ambiente seja apropriado para que estudantes, 
funcionários, pais e professores sintam-se seguros, por estarem em 
um ambiente limpo e em constante desinfecção, restringindo o máximo 
a possibilidade de contágio na unidade escolar.

Orientar os coordenadores que entrem em contato com os 
estudantes que não estiverem participando, das aulas por meio dos 
cadernos e por via aplicativo, pois todos matriculados precisam realizar 
as atividades propostas.

Encaminhar para o conselho Tutelar, se necessário o caso dos 
estudantes ausentes, na devolução dos cadernos e ou sem participação 
nas aulas midiáticas.

A direção se fará presente, para orientar, apoiar e conduzir os 
devidos encaminhamentos, de modo que a comunidade escolar diante 
da pandemia não fique sem assistência educacional e emocional.
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DIMENSÃO ASPECTOS SOCIOEMOCIONAIS

Visando garantir que o retorno das aulas se faz necessário atentar 
às necessidades da comunidade, para isso organizamos questionários 
para os pais dos estudantes e para os professores e funcionários, visando 
entendermos como cada um desses grupos se sente em relação a um 
possível retorno. Esses dados foram tabulados e encaminhados para a 
SEMED, para que tenham conhecimento do parecer da comunidade em 
relação ao retorno e ou continuidade das aulas remotas.

Os casos de estudantes, funcionários e ou professores que 
necessitem de acompanhamento iremos contatar a Superintendência 
de Gestão e Normas (SUGENOR) equipe valorização da vida, 
para orientações e até mesmo que venham atender aqueles que 
necessitarem de atendimento. Proporemos vídeos, que se encontram 
no canal da SUGENOR que elevam a autoestima, amenizando a dor 
e sofrimento que se encontram presentes nesses dias em que nos 
encontramos afastados do ambiente escolar.

Pensando que este momento é totalmente diferente para a vida 
em sociedade será proposto, aos professores que em suas aulas tragam 
vídeos e ou documentários que possam amenizar o sofrimento daqueles 
que perderam parentes e amigos durante a pandemia e ou aqueles que 
se sentem aflitos e impotentes diante da atual situação de isolamento.

Nosso olhar continuará se estendendo às famílias mais carentes 
da comunidade e para amenizar suas dificuldades a escola que há 
alguns anos já realiza, a ação entre amigos, onde cada um colabora 
com um ou mais itens de higiene e ou alimentos, que posteriormente, 
são separados e a escola entrega as famílias que manifestam estarem 
precisando de ajuda e ou que outra pessoa da comunidade, nos 
informem, a necessidade.
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Também nos envolvemos buscando juntos aos órgãos como 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), apoio para famílias 
da comunidade. Conseguimos nos grupos de professores doação de 
escrivaninha, de cadeira e mesa para que os estudantes realizem as 
atividades de maneira digna e um computador.

Diante dessa nova maneira de dar aulas e diante de toda 
carência que o período tem fomentado, os elogios precisam estar 
mais do que nunca presentes em nosso ambiente escolar, seja em 
agradecimento aos funcionários, aos professores, aos estudantes e 
aos pais, pois todos nós de um modo ou de outro fomos afetados por 
esse momento de pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O retorno às aulas presenciais para os estudantes ocorrerá a 
partir do dia 26 de julho de 2021. Os estudantes de cada turma foram 
divididos em dois grupos, sendo que cada grupo terá uma semana de 
aula presencial, sempre intercalado, para que não ocorra aglomeração, 
conforme descrito anteriormente.

De modo geral, destaca-se também que as coordenadoras 
estarão presentes em ambos os turnos, matutino e vespertino, assim 
como as diretoras da Escola. 

A Escola Municipal Prof. Licurgo de Oliveira Bastos se preocupa 
com seus alunos, funcionários, colaboradores e comunidade em geral. 
Este Plano de Biossegurança apresentado, visa atender às legislações 
exigidas e tornar o retorno às aulas mais prático e seguro para todos.
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de Ciências humanas e Educação. Membro do Grupo de pesquisa “Rede 
Iberoamericana de Estudos em Docência, Emancipação e Direito Educativo 
- RIEDEDE” CNPQ. Membro do Grupo de pesquisa “Gerações: Grupo de 
Estudos e Pesquisas sobre os Sujeitos da Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT)”. E-mail: adrianarschmitt@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.
cnpq.br/8816093910339147. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2734-069X.

Alberto Dias Valadão

Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 
Possui Graduação em Pedagogia, Especialização em Metodologia do 
Ensino, Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional, Mestrado 
em Psicologia, Doutorado em Psicologia. Atualmente é membro do Grupo 
de Estudos e Pesquisas Educação e Diferenças Culturais (GEPEDCult) 
(UCDB). Membro do Grupo de Pesquisa em Etnoconhecimento e Pesquisa 
em Educação (GPEPE) (UNIR). Coordena a Linha de Pesquisa: Educação, 
Cultura e Movimentos Sociais.  albertoelaine10@gmail.com.

Anderson Barros Ribeiro Costa

Graduado em Odontologia pela Universidade Federal de Alagoas (2005) e 
Pós-Graduando em Saúde da Família pela Faculdade Estácio de Alagoas, 
sendo um profissional com experiência na clínica odontológica e promoção 
de saúde bucal no setor público, privado e suplementar. Já atuou como perito 
e continua produzindo conteúdos para ações de educação e promoção de 
saúde. Atualmente é cirurgião dentista da Estratégia Saúde da Família no 
município de Girau do Ponciano - AL. andbrc@gmail.com.

Carla Richter

Professora de língua inglesa do Instituto de Educação Ciência e Tecnologia 
de Pernambuco (IFPE). É mestre em Linguística pela Universidade Federal 
de Pernambuco e doutoranda em Linguística na mesma instituição. 
Interessa-se por questões que envolvam a Pedagogia dos Multiletramentos 
e a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural. É membro do grupo de 
pesquisa LACELI (Linguagem, Ação, Crítica e Educação em Língua Inglesa). 
Email: carla.limarichter@gmail.com.

Cinthia de Oliveira Andrade Ferreira

Professora de Língua Portuguesa da Educação Básica na SEDUC-PE e na 
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, tutora virtual do curso de 
Letras da UFRPE. É especialista em Leitura e Produção Textual pela UNIVISA. 
Mestre em Letras pela UFPE. Possui experiência em temáticas como: 
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educação, inclusão, EAD, alfabetização e letramento, letramento literário, 
Pedagogia dos Multiletramentos, webcurrículo, protótipo didático. E-mail: 
cinthiaoandrade@gmail.com.

Claudeci de Paula de Almeida

Mestra em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica do Salvador, 
especialista em Instituições Públicas de Ensino e também no Programa 
de Integral da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) pelo Centro Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia – CEFET-BA. Assistente Social do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) Campus Santa 
Inês, atuando com a Política de Assistência Estudantil. Membro do Grupo de 
Estudos e Pesquisas sobre Serviço Social na Educação – GEPESSE e do Grupo 
de Pesquisa em Educação, Linguagens, Anticolonialismo e Subjetividades – 
GEPEDS. E-mail: nivia.barreto@ifbaiano.edu.br; Orcid: 0000-0002-4225-9868; 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3909321002652152.

Cleuza Maria Reichert

Mestranda de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras, Área de Concentração 
em Linguagem e Sociedade, Nível de Mestrado, da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (Unioeste), de Cascavel-PR. Mestra em Ciências de La 
Educación, pela Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD) 
(2012). Pós-graduada em Educação Infantil (2003), pela Universidade Castelo 
Branco, Graduada em Letras - Licenciatura Plena em Português e Inglês (2006), 
pela Universidade Oeste Paulista (Unoeste) e em Serviço Social (2002) pela 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Docente da Rede Estadual 
de Educação do Paraná (SEED). E-mail: profcleuzareichert@gmail.com.

Clóvis Dias de Souza

Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
de Caxias do Sul. Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Direito 
Ambiental da Universidade de Caxias do Sul. Mestre em Educação pela 
Universidade de Caxias do Sul. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade 
de Caxias do Sul. Especialista em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura 
do Paraná e em Direito Processual Penal e Ciências Penais pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. Pós-graduado em Língua Portuguesa pela 
Universidade Salgado de Oliveira/RJ. Graduado em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. E-mail: clovis@hotmail.com.
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Débora Nogueira Tomás

Graduada em Psicologia pela Universidade de Uberaba, possui mestrado 
pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal 
de Uberlândia. É doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Escolar da UNESP, campus de Araraquara. É psicóloga da Prefeitura Municipal 
de Barretos, e professora do Centros Universitário da Fundação Educacional 
de Barretos, UNIFEB. Tem como foco de pesquisa o desenvolvimento infantil 
e o ensino na educação escolar na perspectiva da Psicologia Histórico-
Cultural. E-mail: deb_nog@yahoo.com.br.

Diego Sebastião de Deus

É graduando em jornalismo pelo Centro Universitário das Faculdades 
Associadas de Ensino – FAE (UNIFAE) e bolsista do Programa de Iniciação 
Científica (PAIC) pela mesma instituição. E-mail: diegodeus.bot@gmail.com.

Elaine Angélica de M. S. Valadão 

Professora do Colégio União. Possui Graduação em Pedagogia, 
Especialização em Gestão, Supervisão e Orientação Escolar. Tem experiência 
na área de Educação, aspectos administrativo e pedagógico, com ênfase nos 
desafios e perspectivas na formação de crianças do Ensino Fundamental.  
nanasartin41@gmail.com.

Expedita Maria Torres da Silva

Graduada em Bacharel Pedagogia pela Universidade Católica Dom 
Bosco. E-mail: ditamtts@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/9619153284913018. 

Fernanda Corrêa Garcia

Doutoranda em Educação pela UNESC - Universidade do Extremo Sul 
Catarinense. Possui licenciatura em Letras - Português/Espanhol pela 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (2008). Especialização em Língua e 
Literatura com ênfase nos Gêneros do Discurso pela Universidade do Extremo 
Sul Catarinense (2010). Atualmente é Técnica em Assuntos Educacionais no 
Instituto Federal de Santa Catarina Câmpus Tubarão, mestranda em Educação 
Profissional e Tecnológica e membro do GETEC- Grupo de Pesquisas em 
Evasão Escolar e Tecnologias Educacionais. E-mail: fernanda.garcia@ifsc.
edu.br. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7135120501689925. Orcid: 
https://orcid.org/0000-0002-1480-9682.
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Flávia Covalesky de Souza Rodrigues

Doutoranda em Educação na Linha de Pesquisa Práticas Escolares e Políticas 
Públicas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal de Santa Maria - UFSM e mestra em Educação pela Universidade 
Federal do Pampa - UNIPAMPA (2016). Técnica em assuntos educacionais da 
UNIPAMPA e professora da Educação de Jovens e Adultos da rede municipal 
de ensino do município de Alegrete/RS. Participante do Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre Infâncias, Juventudes e suas Famílias – GEPIJUF. E-mail 
para contato: flaviacovaleskyr@gmail.com.

Franciele dos Santos Costa

Graduada em Normal Superior pela UEMS (2006). Mestranda pela Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul. E-mail: francielecostaaee@gmail.com.

Gabriel de Almeida Braga

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da 
Universidade de Caxias do Sul, área de concentração Direito Ambiental 
e Sociedade. Graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. 
E-mail: gabraga@ucs.br.

Gilmei Francisco Fleck

Pós-doutorado (2015) em Literatura Comparada e Tradução, pela Universidade 
de Vigo-UVigo-Espanha. Mestrado (2005) e Doutorado (2008) em Letras, 
pela Universidade Estadual Paulista - UNESP/ Assis. Professor de Literaturas 
Hispânicas e Cultura Hispânica na graduação em Letras da Unioeste, campus 
de Cascavel-PR, Programa de Pós-Graduação acadêmico em Letras da 
instituição, na área de Literatura Comparada e Tradução, e no Programa de 
Pós-Graduação. Mestrado Profissional-Profletras em Literatura Infantil e Juvenil. 
Especialista em estudo do romance histórico, escrita híbrida. Coordenador do 
projeto de prática experimental de tradução literária. Coordenador do Programa 
de Extensão PELCA: Programa de Ensino de Literatura e Cultura. Líder do 
Grupo de Pesquisa Ressignificações do passado na América: processos de 
leitura, escrita e tradução de gêneros híbridos de história e ficção, vias para a 
descolonização. E-mail: chicofleck@yahoo.com.br.

Ivan Farias Barreto

Psicólogo pela UFAL. Especialista em O Consumo e os Consumidores de Álcool 
e Outras Drogas e Mestre em Antropologia pela UFBA. Atuou como psicólogo 
e responsável técnico pelo Programa de Atenção à Saúde Mental do Distrito 
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Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus e como docente na FTC-Itabuna. 
Atualmente é doutorando em Psicologia pela UFRN, bolsista de doutorado 
CAPES, revisor de periódicos científicos, membro do Comitê Científico Ad Hoc 
da Editora Pimenta Cultural, membro do Grupo Interdisciplinar de Estudos 
sobre Substâncias Psicoativas, do Núcleo de Estudos Interdisciplinares 
sobre Psicoativos e do Grupo Modos de Subjetivação, Políticas Públicas e 
Contextos de Vulnerabilidade. Possui experiência nas áreas de saúde mental, 
psicologia social, antropologia e pesquisa qualitativa, com especial interesse 
no uso de substâncias psicoativas, saúde indígena e grupos em situação de 
vulnerabilidade social. E-mail: ifbarreto@hotmail.com.

Jaciane Gomes Sousa de Lima Silva 

Doutoranda em Educação Matemática e Tecnológica/ EDUMATEC-UFPE. 
Mestra em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Letras/
PPGL- UFPE. Pesquisadora na área de Linguística Aplicada, elaborando e 
avaliando material didático com vistas à ampliação do conhecimento das 
Línguas Portuguesa e Inglesa dos alunos da Educação Básica. Desenvolveu 
atividades em Gestão das Tecnologias na Educação na Rede Municipal de 
Ensino (Recife). Atualmente é mediadora de leitura na Rede Municipal de 
Ensino do Recife e também técnica-pedagógica de Linguagem (Línguas 
Inglesa e Portuguesa) na Secretaria Executiva de Desenvolvimento da 
Educação (Secretaria de Educação de Pernambuco). Graduada em Letras 
- Línguas Portuguesa e Inglesa/UFPE, especialista em Novas Tecnologias 
Educacionais/ FBMG, em Gestão Educacional/ FCE-SP, e em Ensino de 
História das Artes e das Religiões/ UFRPE. É membro do grupo de pesquisa 
LACELI (Linguagem, Ação, Crítica e Educação em Língua Inglesa)/UFRPE, 
GPEL (Grupo de Estudos Literários)/UFPE e MDMI (Mídias Digitais e 
Mediações Interculturais)/UFPE. E-mail: jacijaci2@gmail.com.

Jacinta Lúcia Rizzi Marcom

Doutoranda em Educação do PPGEDU URI. Atualmente é Pedagoga do Instituto 
Federal de Santa Catarina (IFSC). Tem experiência na área de Educação, com 
ênfase em Orientação Educacional. Possui graduação em PEDAGOGIA: 
DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS pela Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões (1992), graduação em PEDAGOGIA: SERIES INICIAIS 
pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (1997), graduação em Física pela 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (2004), 
graduação em PEDAGOGIA:ORIENTAÇAO E SUPREVISAO pela Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (2005), Mestra em 
Educação pela UNOCHAPECÓ (2020). Doutoranda em Educação pela URI. 
Participante dos seguinte grupos de pesquisa: 1) Grupo de Pesquisa: Ensino 
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e formação de professores desde 2018; 2) GPEAD - Gestão e Processos 
Formativos em Educação Profissional e Educação a Distância, desde 2019; e 
3) Grupo de Pesquisa em Ensino, Experiências Docentes e Interdisciplinaridade 
desde 2020. E-mail: jacinta.marcom@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.
cnpq.br/1481334598658069. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4772-7800.

Jeanice Rufino Quinto

Mestre e doutoranda em Educação pela Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões. Possui Pós-Graduação em Consultoria e 
Assessoria Linguística pela PUCRS, Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Graduação em Letras Língua Portuguesa e Espanhola pela 
Faculdade Metodista de Santa Maria. E-mail: jeanicequinto@hotmail.com. 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1744736900803291. Orcid: 0000-0002-
3847-6149.

Jeannette Barros Ribeiro Costa

Médica e Mestra em Ensino na Saúde pela UFAL. Possui especialização em 
Atenção Básica e Saúde da Família pela UFTM, residência médica em Pediatria 
pelo Hospital Universitário Professor Alberto Antunes-HUPAA, residência 
em Medicina Intensiva pediátrica e título de especialista em Pediatria pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem experiência na área de Medicina, com 
ênfase em Saúde da Criança e Materno-Infantil. Atua como neonatologista e 
preceptora de residência médica no HUPAA. E-mail: jeannettebrc@gmail.com.

Julia Larré 

Professora Adjunta de Língua Inglesa na UFRPE. É mestre e doutora em 
Letras (Linguística) pela UFPE. Realizou seu pós-doutoramento na UFSCar 
com pesquisa relacionada a Planejamento de Curso de Língua Inglesa na 
EAD baseado em Atividades Sociais da esfera acadêmica. É professora 
colaboradora do Programa de Pós-graduação em Letras da UFPE e líder do 
Grupo de Pesquisa LACELI (Linguagem, Ação, Crítica e Educação em Língua 
Inglesa - CNPq/UFRPE. Possui experiência em temáticas como: aprendizagem 
colaborativa, escrita em língua inglesa, TDIC no ensino de língua, gêneros 
textuais, sequências didáticas, Multiletramentos, Atividades Sociais e Teoria 
da Atividade Sócio-Histórico Cultural (TASHC). E-mail: jlarre1304@gmail.com.

Laryssa Araújo 

Doutoranda e mestre em Letras (Linguística) pela UFPE. Participa do grupo de 
pesquisa LACELI (Linguagem, Ação, Crítica e Educação em Língua Inglesa). 
Tem experiência na área de Análise de Livro Didático, Leitura, Letramento 
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Crítico e Educação Especial. Integra a equipe Técnico-Científica da Revista 
Letras Raras (UFCG) e a equipe Editorial da Revista Investigações (UFPE). 
Email: laryssa.baraujo@ufpe.br.

Marcia Moreira de Araújo

Pós-doutora em Políticas sociais. UENF-RJ, Doutora e Mestre em Educação.
UFES-ES. Profª Orientadora de pesquisas do Programa de Ciências, Tecnologia 
e Educação da Faculdade Vale do Cricaré. E-mail: marbio2@hotmail.com.

Marcio da Silva Oliveira

Doutor em Letras, pela Universidade Estadual de Maringá na área de 
concentração Estudos Literários: Literatura e Historicidade (2018). Graduado 
em Letras pela Faculdade Estadual de Educação Ciências e Letras de 
Paranavaí (2005), Especialização em Língua Portuguesa pela Universidade 
Norte do Paraná (2008) e Mestrado em Letras nas áreas de concentração 
Estudos Literários: Literatura Comparada e Literatura e Historicidade, pela 
Universidade Estadual de Maringá (2011). Docente convidado, em estágio 
pós-doutoral em Literatura Comparada na Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (UNIOESTE), Cascavel-PR. Integrante do Grupo de Pesquisa 
“Ressignificações do passado na América: processos de leitura, escrita e 
tradução de gêneros híbridos de história e ficção – vias para a descolonização”. 
E-mail: prof.marcioliveira2015@gmail.com.

Margarida Arcari

Professora titular (aposentada) da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 
Possui Graduação em Pedagogia, Especialização em Administração Escolar, 
Mestrado em Educação, Doutorado em História. Atualmente é Diretora da 
Faculdade Santo André - FASA. Coordenou a Linha de Pesquisa Identidades 
Culturais, Etnicidades e Migrações. Tem experiência na área de Educação, 
com ênfase em Métodos e Técnicas de Ensino, atuando principalmente na 
área de Pós-Graduação. arcariunir@hotmail.com.

Maria Aparecida Rondis Nunes de Abreu

Graduação em Letras/Português pela Universidade Estadual de Londrina 
e Pedagogia pelo Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson 
rondismaria@gmail.com. http://lattes.cnpq.br/3202738928747994. ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0002-4467-8046.
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Marta Aparecida de Mello Pereira

Mestra em Educação Profissional pela Universidade Estadual de Mato Grosso 
do Sul (UEMS).  Currículo Lattes;http://lattes.cnpq.br/2306486304261784. 
E-mail: martmellop@gmail.com.

Nara Vieira Ramos

Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS (2004) com Pós Doutorado em Metodologias Participativas realizado 
na Universidade Complutense de Madri - Espanha (2012-2013). Professora 
Associada IV do Departamento de Fundamentos de Educação, Centro de 
Educação, UFSM. Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em 
Educação, na Linha Práticas Escolares e Políticas Públicas. Pesquisadora do 
grupo de pesquisa “Filosofia, Cultura e Educação” e Líder Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre Infâncias, Juventudes e suas Famílias - GEPIJUF. E-mail para 
contato: naravieiraramos@gmail.com.

Natália Lampert Batista

Graduada em Geografia (Licenciatura Plena) pelo Centro Universitário 
Franciscano. Mestra, Doutora e Pós-doutora em Geografia pelo Programa de 
Pós-graduação em Geografia (PPGGeo) da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). Atualmente é Professora Adjunta de Geografia no Departamento 
de Geociências da UFSM. E-mail: natilbatista3@gmail.com.

Nívia Barreto dos Anjos

Mestra em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica do Salvador, 
Especialista em Instituições Públicas de Ensino e também no Programa 
de Integral da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (Proeja)  pelo Centro Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia – CEFET-BA. Assistente Social do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) Campus Santa 
Inês, atuando com a Política de Assistência Estudantil. Membro do Grupo de 
Estudos e Pesquisas sobre Serviço Social na Educação – GEPESSE e do Grupo 
de Pesquisa em Educação, Linguagens, Anticolonialismo e Subjetividades – 
GEPEDS.  E-mail: nivia.barreto@ifbaiano.edu.br. Orcid: 0000-0002-4225-9868. 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3909321002652152.

Patricia Florencio da Silva Cardoso

Mestranda em Educação, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS). E-mail: patriciafscardoso@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.
cnpq.br/9977658995673561. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0221-9041.
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Paulo Roberto Dalla Valle

Mestre em Educação - PPGE /Unochapecó. Especialista em Ação Interdisciplinar 
e os Paradigmas Atuais da Educação com Ênfase em Educação Física 
Escolar. Graduado em Educação Física pelo Centro Universitário Diocesano 
do Sudoeste do Paraná. Professor no magistério público estadual de Santa 
Catarina. Atualmente atua na Coordenadoria Regional de Educação de Seara. 
Tem experiência nas áreas Esporte e Educação, com ênfase em Educação, 
Educação Especial, atuando principalmente no seguinte tema: Educação, 
educação física, contexto escolar, formação continuada, administração e 
gestão em educação e esporte, educação especial. Membro dos Grupos 
de Pesquisa, Ensino e Formação de Professores (Unochapecó) e Núcleo de 
Pesquisa em Pedagogia do Esporte - NUPPE (UFSC). E-mail: paulopaial@
yahoo.com.br. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4159642914759464. 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4075-7150.

Pedro Felipe Marques Gomes Ferrari

Doutor em História pela Universidade de Brasília (UnB), é professor substituto na 
referida instituição. Lecionou em instituições privadas de Ensino Superior como 
a Faculdade Fortium e o Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-
Oeste (UNIDESC). Nesta última, desenvolveu projeto de pesquisa em Ensino 
de História a partir de saberes quilombolas na comunidade do Mesquita (GO). 
Trabalhou com a formação de docentes do estado da Alagoas em colaboração 
com a Abaquar. Atualmente, atua na Educação Básica em Brasília, focando-se 
tanto no Ensino Fundamental quanto Médio. E-mail: Ferrari.Pedro@gmail.com.

Rodrigo Cella Borges
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