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Apresentação 

 

 

 

Temos a satisfação de apresentar mais um conjunto de textos, que foram socializados 

no evento “VIII Seminário de Dissertações”, portanto, em sua VIII edição. São 27 resumos 

simples da 9ª turma e 17 resumos expandidos da 8ª turma, fruto de pesquisas em 

desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação Ensino na Educação Básica/PPGEEB.  Os 

referidos textos foram compartilhados por temáticas de aproximação, em 9 mesas 

coordenadas entre os dias 20 e 22 de julho de 2022. 

O evento teve como temática geral “Formação de professores na educação básica e 

os desafios do mundo contemporâneo”. As palavras/expressões chaves da temática 

“formação de professores” e “desafios”, em si, não são nada inéditas, pois, pode se 

considerar que desafios são recorrentes no contexto pedagógico, caso não os percebamos, 

podem indicar indiferença, e a indiferença pode significar falta de amor ao mundo. Mas, o 

que é um desafio? Termo que nos reporta a um tempo de desconforto, de incômodo, de 

controvérsias, ou seja, uma situação que põe a prova nossa disposição. Um chamado que 

nem sempre é ouvido, uma vez que exige coragem e esforço, e uma provocação para um 

combate, que implica em se responsabilizar e se comprometer. Contudo, é também correr 

um risco, pois envolve uma série de disputas: de poder, de interesse e, sobretudo, ideológica. 

Dentro dessa perspectiva que a conferência da abertura proferida pelo Prof. Dr. 

Lincoln Tavares Silva focou, mais especificamente, nos “Desafios na docência da educação 

básica: caminhos contributivos à formação”. O educador contextualizou os desafios da 

formação docente não apenas como uma retrospectiva das variáveis condicionantes do 

processo formativo, mas também como desafio que nos coloca em marcha, não com 

ressentimento, como quem busca se vingar, mas com enfrentamento, como quem é partícipe 

do processo, de forma propositiva. Além disso, ele deu destaque aos problemas da educação 

básica, em especial nas políticas para o ensino médio, trazendo elementos pertinentes ao 

Programa que, dentre outros objetivos, visam contribuir para a formação de docentes do 

ensino básico. 
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Assim, convidamos para a leitura dos textos dos discentes do PPGEEB, a seguir, em 

seus estudos de múltiplos problemas como objeto de pesquisa que são indicativos de 

contribuições, por meio de seus produtos a serem desenvolvidos e socializados. 

 

Comissão Organizadora 
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Programação 
 

Dia 20/06/2022 – Segunda-feira 

Conferência de abertura 

20/06/22 

14h –16h 

Palestrante: Prof. Dr. Lincoln Tavares Silva - Desafios na docência da educação básica: 

caminhos contributivos à formação. 

Mediador: Prof. Dr. Evandson Paiva Ferreira (PPGEEB-Cepae/UFG). 

Mesa Coordenada 1 – Ensino–aprendizagem 

Coordenação: Profa. Dra. Anna Maria Dias Vreeswijk (PPGEEB-Cepae/UFG) 

 

 

 

 

 

 

 

20/06/22 

16h – 18h 

Comunicação Oral 1 – Islorrane de Jesus Farias – Escola, família e educação infantil: o ensino 

das relações de gênero na infância (Orientadora: Profa. Dra. Anna Maria Dias Vreeswijk). 

 

Comunicação Oral 2 – Élida Ferreira – Sob/re a Radicalidade da Esperança: Deficiências 

Múltiplas, Atendimento Educacional Especializado e Educação Básica. (Orientadora Profa. 

Dra. Deise Nanci de Castro Mesquita). 

 

Comunicação Oral 3 – Maria Zilma Ferreira Santos – Formação de professores: ações 

escolares psicanaliticamente orientadas para identificação de estudantes com tendência à 

automutilação e à ideação suicida. (Orientadora: Profa. Dra. Silvana Matias Freire). 

 

Comunicação Oral 4 – Janaina de Carvalho Neto – Aspectos subjetivos e suas implicações no 

ambiente escolar: momentos de diálogo. (Orientadora Profa. Dra. Silvana Matias Freire). 

 

Comunicação Oral 5 – Mariusa Alves Sartin – A invisibilidade dos sujeitos e a escola de 

educação básica para todos. (Orientadora: Profa. Dra. Deise Nanci de Castro Mesquita). 

Mesa Coordenada 2 – Ensino de matemática 

Coordenação: Profa. Dra. Jaqueline Araújo Civardi (PPGEEB-Cepae/UFG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/06/22 

16h –18h 

Comunicação Oral 1 – Adriele Priscila de Bessa Pereira – Conteúdos digitais disponibilizados 

em tempos de pandemia: contribuições para a formação continuada dos professores. 

(Orientadora: Profa. Dra. Moema Gomes Moraes). 

 

Comunicação Oral 2 – Élida Ferreira da Silva: As tecnologias digitais como instrumento 

mediador do processo de ensino–aprendizagem nas aulas de matemática. (Orientadora: Profa. 

Dra. Moema Gomes Moraes). 

 

Comunicação Oral 3 – Maria do Socorro Venancio dos Santos – Gêmeos autistas em processo 

de alfabetização: linguagem e aprendizagem matemática no ensino regular em Goiânia. 

(Orientadora: Profa. Dra.  Jaqueline Araújo Civardi). 

 

Comunicação Oral 4 – Renata Nascimento Santos – Formação inicial de professores de 

matemática e grupos colaborativos – uma pesquisa narrativa. (Orientador: Prof. Dr. Marcos 

Antonio Gonçalves Junior). 

 

Comunicação Oral 5 – Nayra Thayne Cena de Oliveira – Narrativas de vida de egressos do 

curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal de Goiás: como a formação 

influencia a prática de professores de matemática em relação ao uso de materiais 

manipuláveis. (Orientador: Prof. Dr. Marcos Antonio Gonçalves Junior). 
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Dia 21/06/2022 – Terça-feira 

Mesa Coordenada 1 – Ensino de língua portuguesa e literatura 

Coordenação: Profa. Dra. Vivianne Fleury de Faria (PPGEEB-Cepae/UFG)  

 

 

 

 

 

 

 

 

21/06/22 

14h – 16h 

 

Comunicação Oral 1 – Inimar Santos Junior: Conceição Evaristo – A leitura de contos no 

processo de formação do leitor literário na educação básica. (Orientadora: Profa. Dra. 

Vivianne Fleury de Faria). 

 

Comunicação Oral 2 – Laura Graziella Rodrigues Sobrinho Macelai: (Re) contos de Machado 

de Assis: uma viagem ao mundo das histórias em quadrinhos e sua contribuição para a 

formação do leitor literário na educação básica. (Orientadora: Profa. Dra. Vivianne Fleury de 

Faria). 

 

Comunicação Oral 3 – Patrícia Silva Valverde Rodrigues – Leitura de poemas como 

contribuição para a formação do aluno leitor nas turmas dos sextos anos dos anos finais da 

rede municipal de ensino de Aparecida de Goiânia. (Orientadora: Profa. Dra. Celia Sebastiana 

da Silva). 

 

Comunicação Oral 4 – Vania de Oliveira Resende Santos – A poesia de Mário Quintana e a 

formação de leitores literários críticos na Educação de Jovens e Adultos (EJA). (Orientadora: 

Profa. Dra. Celia Sebastiana da Silva). 

 

Comunicação Oral 5 – Eliane Rodrigues Alves – O olhar de Mia Couto sobre o preconceito 

racial (Orientadora: Profa. Dra. Vivianne Fleury de Faria). 

Mesa Coordenada 2 – Ensino de língua portuguesa e literatura 

Coordenação: Profa. Dra. Ilma Socorro Gonçalves Vieira (PPGEEB-Cepae/UFG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/06/22 

14h –16h 

Comunicação Oral 1 – Marcia Bueno dos Santos – As contribuições da literatura infantil para 

o desenvolvimento da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental. (Orientadora: 

Profa. Dra. Ilma Socorro Gonçalves Vieira). 

 

Comunicação Oral 2 – Edina Faria de Almeida – Leitura de poesia e formação do leitor 

literário na educação básica: a produção poética de Cora Coralina em sala de aula 

(Orientadora: Profa. Dra. Celia Sebastiana da Silva). 

 

Comunicação Oral 3 – Atila Carvalho Dias – A função dos marcadores temporais em textos 

narrativos: uma proposta para a educação básica (Orientadora: Profa. Dra. Elisandra Filetti). 

 

Comunicação Oral 4 – Rosilene Fernandes Diniz Azeredo – Uso de metodologias ativas em 

produções do gênero textual carta de leitor em uma perspectiva de construção funcionalista. 

(Orientadora: Profa. Dra. Elisandra Filetti). 

 

Comunicação Oral 5 – Sandra Márcia Gomes Camargo – A constituição de professoras leitoras 

e suas práticas com a leitura literária na educação básica – anos iniciais (Orientadora: Profa. 

Dra. Ilse Leone B. C. de Oliveira). 

 

Comunicação Oral 6 – Tálita de Oliveira Borges – Metodologias Ativas e a Formação do Leitor 

nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Contribuições e Desafios. (Orientadora: Profa. Dra. 

Ilma Socorro Gonçalves Vieira). 
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Mesa Coordenada 3 – Tecnologias digitais 

Coordenação: Profa. Dra. Ana Paula Salles (PPGEEB-Cepae/UFG) 

 

 

 

 

 

 

21/06/22 

16h – 18h 

Comunicação Oral 1 – Raisson Alves da Silva– Algoritmos do Silêncio: O ensino de 

programação de computadores para alunos surdos através do Scratch (Orientadora: Profa. Dra.  

Elisabeth Cristina de Faria). 

 

Comunicação Oral 2 – Wanderley José de Faria – O uso do podcast como estratégia 

pedagógica nas aulas de filosofia do ensino médio. (Orientador: Prof. Dr. Evandson Paiva 

Ferreira). 

 

Comunicação Oral 3– Aliffer Vanduir Cardoso– O uso de aplicativo de comunicação digital 

no ensino do português escrito l2 para estudantes surdos. (Orientadora: Profa. Dra.  Ana Paula 

Salles). 

 

Comunicação Oral 4 – Thiago Sousa da Silva – Robótica educacional como recurso didático 

no processo de mediação pedagógica na perspectiva do professor do ensino fundamental. 

(Orientadora: Profa. Dra. Elisabeth Cristina de Faria). 

 Mesa Coordenada 4 – Ensino de história e questões étnico–raciais 

Coordenação: Prof. Dr. Danilo Rabelo (PPGEEB-Cepae/UFG) 

 

 

 

 

 

 

 

21/06/22 

16h –18h 

 

Comunicação Oral 1 – Gabrielle Amâncio Bertolli Venâncio Brito – [Des]construção e 
[res]significação dos direitos humanos na sociologia. (Orientador: Prof. Dr. Danilo Rabelo). 
 

Comunicação Oral 2 – Lara Fogaça dos Santos – Educação antirracista: ações pedagógicas 

em escolas quilombolas de Aparecida de Goiânia a partir da Lei 10.639/03. (Orientadora: 

Profa. Dra. Cleidna Aparecida de Lima). 

 

Comunicação Oral 3 – Fernanda Magalhães Bueno – Educação histórica e o uso das TDICS: 

uma proposta de ensino de história utilizando as mídias digitais. (Orientadora: Profa. Dra. Anna 

Maria Dias Vreeswijk). 

 

Comunicação Oral 4 – Kênia Patrícia Araújo – A Representatividade Negra no Ambiente 

Escolar e o seu Impacto na Autoestima, no Respeito à Diversidade e na Aprendizagem dos 

Alunos do Ensino Fundamental. (Orientador: Prof. Dr. Danilo Rabelo). 

 

Comunicação Oral 5 – Débora Christie Cardoso de Faria – Possibilidades de autorias docentes 

a partir de uma perspectiva decolonial no ensino de filosofia da rede estadual de ensino de 

Mato Grosso/MT. (Orientador: Prof. Dr. Evandson Paiva Ferreira). 
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Dia 22/06/2022 – Quarta-feira 

Mesa Coordenada 1 – Ensino–aprendizagem: 

Coordenação: Prof. Dr. Almiro Schulz (PPGEEB-Cepae/UFG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/06/22 

14h – 16h 

Comunicação Oral 1 – Maria Silvério da Silva Siqueira – A biblioteca escolar e a iniciação 

científica no ensino médio: contribuições do letramento informacional na formação de jovens 

pesquisadores no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG). 

(Orientador: Prof. Dr. Evandson Paiva Ferreira). 
 

Comunicação Oral 2 – Samanta Aguiar Rodrigues da Silva Sousa – Culturas Harmônicas: a 

comunicação não–violenta no contexto escolar. (Orientador: Prof. Dr. Almiro Schulz). 
 

Comunicação Oral 3 – Jacqueline Pereira Mota – Aprender pela pesquisa: desafios do 

letramento informacional no ensino médio de uma escola estadual de Aparecida de Goiânia–

GO. (Orientadora: Profa. Dra. Fernanda Cruvinel). 
 

Comunicação Oral 4 – Enilson Macedo Ferreira – Pressupostos da razão comunicativa em 

Habermas aplicadas no processo ensino-aprendizagem. (Orientador: Prof. Dr. Almiro Schulz). 
 

Comunicação Oral 5 – Sara Caroliny Marques Moraes Hebling – Ensino do frescobol na 

escola: realidade e possibilidades na rede municipal de Goiânia. (Orientador: Prof. Dr. Alcir 

Horácio da Silva). 
 

Comunicação Oral 6 – Lorena Rosa Silva – Elementos emocionais, psicológicos e cognitivos 

na prática de jogo na educação matemática inclusiva. (Orientadora: Profa. Dra. Elisabeth 

Cristina de Faria). 

Mesa Coordenada 2 – Línguas estrangeiras 

Coordenação: Profa. Dra. Letícia de Souza Gonçalves (PPGEEB-Cepae/UFG) 

 

 

 

 

 

22/06/22 

14h –16h 

Comunicação Oral 1 – Adriane de Oliveira de Lima – As metodologias ativas e o percurso entre 

a tradição e a inovação. (Orientadora: Profa. Dra. Letícia de Souza Gonçalves). 
 

Comunicação Oral 2 – Maria Cristina Alcântara Pires – O ensino da língua inglesa no processo 

inicial de escolarização de estudantes com deficiência visual. (Orientadora: Profa. Dra. Roberta 

Carvalho Cruvinel). 
 

Comunicação Oral 3 – Dayane Rita da Silveira – Tecnologias digitais e o ensino crítico da 

língua inglesa: desafios e possibilidades. (Orientadora: Profa. Dra. Roberta Carvalho Cruvinel). 
 

Comunicação Oral 4 – Silvana Laurenço Lima – Singing my song: (re)significando a educação 

linguística mediada por músicas. (Orientadora: Profa. Dra. Letícia de Souza Gonçalves). 

Mesa Coordenada 3 – Ensino de geografia, sociologia e questões de gênero 

Coordenação: Prof. Dr. Glauco Roberto Gonçalves (PPGEEB-Cepae/UFG) 

 

 

 

22/06/22 

16h – 18h 

Comunicação Oral 1 – Abner Conceição de Sá Junior – O ensino de geografia em Aparecida de 

Goiânia: a compreensão da cidade por jovens e adultos migrantes. (Orientador: Prof. Dr. Elson 

Rodrigues Olanda). 
 

Comunicação Oral 2 – Bruna Danielly Peroba dos Santos – As mulheres estudantes na 

Educação de Jovens e Adultos em Goiás. (Orientador: Prof. Dr. Glauco Roberto Gonçalves). 
 

Comunicação Oral 3 – Rafaela Paula Honorato – A ocupação do jardim nova esperança: 

consciência histórica de estudantes de uma escola municipal de Goiânia. (Orientador: Prof. Dr. 

Glauco Roberto Gonçalves). 
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A FUNÇÃO DOS MARCADORES TEMPORAIS EM TEXTOS NARRATIVOS: UMA 

PROPOSTA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Átila Carvalho Dias (Orientando - PPGEEB/CEPAE/UFG) 
 atilacarvalho@gmail.com 

 

Elisandra Filetti Moura (Orientadora - PPGEEB/CEPAE/UFG) 

elisandra_filetti@ufg.br  

 

Introdução 

Desde a década de 1980, no Brasil, muitos estudiosos fazem crítica ao ensino tradicional 

da gramática em decorrência dos estudos que os fizeram compreender a linguagem como ação 

interativa, contextualizada, com uma finalidade comunicativa específica, expressa através de 

um gênero, tendo em vista um determinado interlocutor e suporte (ANTUNES, 2014). Essa 

concepção de linguagem norteou e norteia as diretrizes para o ensino de língua portuguesa no 

Brasil, tais como: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).  

Os PCNs (BRASIL, p. 19) do Ensino fundamental defendem que:  

 

[...] cabe à escola promover sua ampliação de forma que, progressivamente, durante 

os oito anos do ensino fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar diferentes 

textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir 

textos eficazes nas mais variadas situações.  
 

Ou seja, o papel da escola é colaborar na formação dos alunos enquanto cidadãos para 

que sejam capazes de usar a língua nas modalidades oral e escrita nas mais variadas situações 

sociais. E o ensino passa a centrar-se no texto, e este em seus variados gêneros. Sobre a reflexão 

gramatical na prática pedagógica, os PCNs trazem que “a atividade metalinguística deve ser 

instrumento de apoio para a discussão dos aspectos da língua que o professor seleciona e ordena 

no curso do ensino-aprendizagem.” (BRASIL, p. 28) A BNCC concebe que o estudo da 

gramática deve ser contextualizado segundo as práticas sociais. Dessa forma, apresenta a 

mesma premissa encontrada nos PCNs.  

A partir da década de 1960, com os estudos funcionalistas da linguagem, a 

gramática começa ser considerada por uma nova perspectiva. Pois como afirma Neves (2018, 

p. 15), o funcionalismo ou gramática funcional é compreendida como “uma teoria da 

organização gramatical das línguas naturais que procura integrar-se em uma teoria global da 
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interação social.” Logo abre caminho para uma nova compreensão do que é gramática e seu 

papel nas interações comunicativas. 

 

Objeto e objetivos de pesquisa 

Ao ser compreendida como a teoria da organização gramatical que integra a teoria 

global da interação social, a gramática funcional se torna a base que fundamenta a presente 

pesquisa. Pois nosso objeto de estudo é constituído pelos princípios da gramática funcional 

aplicados ao ensino aprendizagem das funções dos marcadores temporais em textos narrativos 

de língua portuguesa no Brasil. 

Desse modo, o objetivo geral é construir e aplicar uma sequência didática que possibilite 

aos alunos exporem e desenvolverem o modo como eles usam os marcadores temporais através 

da produção de texto narrativo. A partir deles e dos princípios da gramática funcionalista, 

refletirmos sobre as funções e colocação dos marcadores temporais nos enunciados para que 

possam reescrever seus textos mais consciente do uso da linguagem e com maior autonomia. 

Nesse sentido, os específicos são: entender o ensino gramatical na perspectiva das gramaticas 

prescritivas e das gramáticas descritivas no que tange aos marcadores temporais presentes em 

textos narrativos; compreender quais princípios da gramática funcionalista podem contribuir na 

construção de atividades sobre marcadores temporais para o ensino básico; elucidar quais são 

os pontos chaves na constituição de atividades escolares na perspectiva da gramática funcional 

para construirmos nossa própria sequência didática. 

 

Fundamentação teórica 

A perspectiva formalista da linguística, Bakhtin (2009) chamou de “objetivismo 

abstrato”. No Iluminismo, a ideia da língua como sistema abstrato chegou a seu ápice, pelas 

mãos de Ferdinand Saussure, ao distinguir linguagem, língua e fala. A fala sendo individual e 

meio de expressão do pensamento através do sistema de código social que é a língua. Desse 

modo, Saussure faz delimitações e consegue elevar a linguística ao nível de ciência ao colocar 

a língua como objeto de estudo dela, sendo assim, a língua é “[...] um sistema abstrato de formas 

normativas [...]” (BAKHTIN, 2009, p. 98). Por conseguinte, a língua era isolada de seu contexto 

de realização, sem vida, tratada de forma abstrata e sistêmica, frase complexa era seu limite, 

subdividida e independente. 

Por outro lado, no funcionalismo, o estudo da língua é descendente, ou seja, 

parte do texto para as formas das expressões linguísticas. O que já significa uma mudança de 
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perspectiva. Outro ponto é considerar que a construção de um enunciado tem início na intenção 

comunicativa da mensagem. Logo as escolhas léxico-gramaticais, pragmáticas e semânticas são 

intencionais na construção do texto, assim como, sua organização. Desse modo, Camacho 

(1994, p. 34 apud NEVES, 2018, p. 31) afirma que “a concepção da linguagem como atividade 

cooperativa entre falantes reais constitui o princípio básico que opõe o Funcionalismo ao 

modelo [...] que vê a língua como um sistema estável, objetivo e externo ao indivíduo.” 

Sobre os princípios que dirigem o funcionalismo em linguística, Neves (2018, 

p. 30) elenca sete. São eles: 

 

a. a língua (e a gramática) não pode ser descrita nem explicada como um sistema 

autônomo (Givón, 1995); 
b. as formas da língua são meios para um fim, não um fim em si mesmas (Halliday, 

1985; 2004); 
c. na gramática estão integrados os componentes sintático, semântico e pragmático 

(Dik, 1978, 1980,1989ª, 1997ª, 1997b; Givón, 1984; Hengeveld, 2005); 
d. existe uma relação não arbitrária entre a instrumentalidade do uso da língua (o 

funcional) e a sistematicidade da estrutura da língua (o gramatical) (Mackenzie, 

1992); 
e. a gramática organiza, em alguns conjuntos, opções de uso, e o falante procede às 

suas escolhas fazendo seleções simultâneas (Halliday, 1973b, 1994, 2004); 
f. a gramática é susceptível às pressões do uso (Du Bois, 1993a); 
g. a gramática resolve-se no equilíbrio entre forças internas e forças externas ao 

sistema (Du Bois, 1985). 
 

Considerando esses sete princípios elencados por Neves, podemos compreender que o 

uso da língua é feito por escolhas do falante. E esse uso pressiona a gramática surgindo então 

os processos gramaticais. Desse modo, ela é considerada um sistema não-autônomo, advindo-

se do equilíbrio entre as forças internas e externas ao sistema.  

A tipologia narração permeia as vivências ficcionais do indivíduo desde os primeiros 

anos de vida. Ela é uma sequência de acontecimentos que forma uma história. Portanto, requer 

a presença de: personagens (autores das ações); narrador dos fatos; espaço onde as ações irão 

se desenrolar; tempo em que as ações irão ocorrer; conflito que impulsionará o desenvolvimento 

da trama; ações promovidas em busca de solução para o problema (enredo), clímax e, por fim, 

desfecho. Temos então o tempo como parte que compõe as características da narrativa. Segundo 

Fiorin (2008) o tempo é intrínseco a narração. Portanto, na produção de texto narrativo, os 

participantes farão uso de marcadores temporais para situar e interagir com o leitor. 

Sobre os marcadores temporais, segundo as gramáticas prescritivas, os verbos, os 

advérbios, os pronomes demonstrativos, as preposições e as conjunções (e suas respectivas 

locuções) exercem essa função nos textos. Na perspectiva da funcionalidade dos marcadores 

temporais, Moura (2021, p. 177) afirma que “[eles]não só estruturam 
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coesivamente/discursivamente o texto, mas também lhe dão uma configuração referencial 

coadunada simbolicamente com os fatos do mundo extralinguístico ou cultural.” Desse modo, 

a funcionalidade dos marcadores textuais adequam-se a necessidade discursiva do falante e do 

contexto da enunciação. 

Para trabalhar aspectos gramaticais em sala de aula de modo significativo para os 

estudantes, recorremos à sequência didática postulada por Schneuwly e Dolz (2004). Consiste 

em uma sequência de atividades sistemáticas voltadas à auxiliar o aluno a dominar produção de 

texto para apresentar um melhor desempenho nas situações comunicativas. A base da sequência 

didática é: apresentação da situação (detalhamento do texto a ser produzido), produção inicial 

(definirá quais capacidades deverão ser desenvolvidas), módulos (compostos por várias 

atividades trabalhadas de modo sistemático e profundo a fim de melhorar a habilidade de escrita 

do texto trabalhado) e produção final (aplicação dos conhecimentos trabalhados nos módulos e 

realização de análise conjunta entre professor e aluno dos progressos). 

 

Metodologia 

Essa pesquisa é de abordagem qualitativa. Posto que essa abordagem centra-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais considerando a subjetividade dos 

pesquisadores na interpretação dos dados e as particularidades do grupo pesquisado. Tal 

abordagem faz-se necessária, pois visamos compreender um grupo de estudantes quanto ao 

ensino aprendizagem das funções dos marcadores temporais em textos narrativos através dos 

princípios da gramática funcionalista. Eles estudam em uma escola da Rede Estadual de 

Educação que atende alunos do Ensino fundamental 2, na região Noroeste de Goiânia, estado 

de Goiás, onde sou professora. Os participantes são meus alunos das aulas de língua portuguesa 

e participação da pesquisa aqueles cujos pais autorizarem. Os que pais não autorizarem 

participarão das aulas normalmente, no entanto, os dados deles não serão usados nesta. 

Para levar a pesquisa a cabo, elaboraremos e aplicaremos uma sequência didática ao 

grupo durante um período de 1 mês. A metodologia será pesquisa-ação. Para Thiollent (1986), 

esse tipo de pesquisa é social com base empírica. Nela, pesquisadores e sujeitos envolvidos irão 

interagir no intuito de encontrar um caminho para o problema investigado. Nesse processo, 

tanto sujeitos participantes quanto pesquisador são influenciados e modificados pela 

experiência vivenciada.  

Usaremos técnicas de observação e registro no diário de pesquisa. Para coleta de dados 

usaremos: formulário inicial; primeira produção de texto; atividades realizadas nos módulos da 
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sequência didática; entrevista estruturada com roteiro que será formulado de acordo com as 

dúvidas que surgirem durante as observações que fizermos durante as aulas da aplicação da 

sequência didática; produção final e formulário final. A análise de dados acontecerá durante e 

após o término da coleta. Faremos a triangulação e comparação das informações para verificar 

se os objetivos foram alcançados. Além de ser fundamental para produção do produto 

educacional. 

 

Produto educacional 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, estruturaremos e produziremos um e-book 

contendo o arcabouço teórico e a proposta didática produzida durante a pesquisa com as devidas 

alterações advindas do resultado da pesquisa. Pretendemos deixar o produto educacional a 

disposição dos professores que se interessem pela abordagem seja PPGEEB e/ou pela 

Seduce/GO. Devido estarmos aguardando a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética, ainda 

não iniciados a aplicação da pesquisa, isto é, ainda não temos uma estrutura concreta do produto 

educacional. 
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Nos últimos anos, o mundo passou por profundas transformações e não se pode 

negar que a era digital tem influenciado e até mesmo provocado mudanças de paradigmas, 

mexendo com as estruturas da escola e apresentando novos desafios a esta. Ademais, o 

cenário atual contemporâneo exige dos jovens uma série de competências e habilidades 

que parecem difíceis de serem desenvolvidas pelo modelo de escola tradicional, centrado 

na transmissão e reprodução dos conteúdos. Nesse contexto, as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDICs) parecem oferecer uma série de possibilidades a fim 

de colocar as/os alunas/os como agentes ativas/os na busca e construção de conhecimento, 

e proporcionar um contexto significativo para o processo de ensino e aprendizagem. 

O impacto das TDICs e a consolidação do processo de globalização sobre os 

processos de ensino e de aprendizagem possibilita um novo cenário na escola e parece 

exigir das/os professoras/es o desenvolvimento de uma metodologia muito mais flexível 

e plural, bem como atenção mais personalizada às/aos estudantes, uma vez que 

compreendemos que cada sujeito é único, com interesses e saberes próprios e que 

responde de forma única a estímulos de aprendizagem.  

A aprendizagem de uma língua vai muito além de ouvir, falar, ler e escrever. 

Questões que envolvem o uso da língua não são apenas questões linguísticas, são também 

questões políticas, históricas, sociais e culturais, não podendo, portanto, ser resolvidas 

somente à luz da gramática. O ensino da Língua Inglesa (LI) não deve ter como foco uma 

perspectiva puramente linguística, mas, além de questões relacionadas à estrutura da 

língua, tratar de questões culturais e questões relativas às relações de poder sempre 

presentes no uso social da linguagem. 

Ademais, a inserção das TDICs na escola nos leva a repensar as metodologias de 

ensino que aí estão, pois, torna-se necessário refletir sobre o papel que as tecnologias 

digitais podem desempenhar no processo de ensino e aprendizagem da LI. Portanto, esse 

trabalho buscou investigar como as/os alunas/os podem desenvolver uma percepção 
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crítica, em relação ao espaço que ocupam na sociedade, e como as TDICs podem ajudar 

no desenvolvimento dessa percepção. Partimos do pressuposto de que há uma nova 

demanda nas mudanças do papel do ensino da LI, e seu papel como ferramenta crítica 

para a formação cidadã. Para tanto, faz-se necessário trazer uma discussão teórica mais 

sólida a fim de fazer uma interlocução entre a teoria e a realidade da escola pública. 

A presente pesquisa teve por objetivo geral: 

a. Investigar os desafios e as possibilidades de uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação enquanto recursos para o ensino crítico da LI.  

Os objetivos específicos da pesquisa foram:  

a. Discutir os conceitos de língua/linguagem com base nas contribuições 

bakhtinianas; 

b. Discutir sobre as contribuições de perspectivas críticas para o ensino de línguas;  

c. Estabelecer relações entre tecnologia e educação com base na filosofia da 

tecnologia. 

Esta pesquisa está inserida na perspectiva dos estudos qualitativos. A pesquisa não 

prioriza a quantificação dos dados, ao contrário, seu foco está na interpretação e na 

construção de significados. Esta investigação se encaixa como um estudo de caso, isto é, 

um tipo de pesquisa que investiga um caso particular constituído de um indivíduo ou de 

um grupo de indivíduos em um contexto específico.  

É uma pesquisa-ação, pois buscou-se conhecer melhor uma dada situação social e 

refletir sobre encaminhamentos de ações em busca de transformações da realidade. 

Pesquisa-ação é um tipo de pesquisa em que pesquisadoras/es e participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo e 

participativo. 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública no município de Aparecida de 

Goiânia, com uma turma de 9º ano. Para a coleta de dados foi feita observação (direta e 

participante), aplicação de questionário às/aos alunas/os e ao professor participante, e 

construção de um diário de bordo. Além desses instrumentos, comporão o corpus para 

análise uma sequência de atividades e produções das/os alunas/os, fruto da aplicação da 

sequência de atividades. 

Este trabalho está influenciado pelas teorizações de Bakhtin (1997, 2018), que 

defende que a língua/linguagem é construída e reconstruída contextualmente e ao 

estudarmos uma língua estamos estudando a sociedade e a cultura das quais ela é parte 
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constituinte e constitutiva. A linguagem é dinâmica, suas significações e sentidos se 

alternam a cada mudança de contexto. O autor contribui com uma perspectiva interativa 

para os estudos da linguagem quando afirmam que a língua é um fato social fundado na 

necessidade de comunicação. 

A perspectiva bakhtiniana valoriza a natureza social da linguagem, e propõe que 

ela está indissoluvelmente ligada às condições da comunicação (aspectos históricos, 

sociais, ideológicos) que envolvem e produzem discurso. A língua não é vista apenas 

como um instrumento de comunicação, mas como uma forma linguística que reflete e 

refrata a realidade e as interações dos falantes, assim sendo, gera sentidos conforme a 

situação de interação comunicativa. 

Bakhtin (1997) advoga que a língua, enquanto sistema, dispõe “de um rico arsenal 

de recursos linguísticos – lexicais, morfológicos e sintáticos – para expressar a posição 

emotivo-valorativa do locutor, mas todos esses recursos, na qualidade de recursos 

linguísticos, são absolutamente neutros no plano dos valores da realidade” (BAKHTIN, 

1997, p. 308). A comunicação interfere no sentido do signo, transformando-o em um 

organismo vivo e dialógico. Assim, ele passa a carregar contradições e confronto de 

valores sociais, isto é, marcas ideológicas. Logo, os signos são variáveis e flexíveis, pois 

sofre alterações de acordo com o meio em que se manifesta, já que seu sentido é 

constituído historicamente.  

Argumentamos, aqui, em favor da promoção de práticas de ensino menos 

artificiais e instrumentais, e que contemplem as necessidades e interesses das/os 

alunas/os. Além disso, o estabelecimento de uma relação entre leitura, escrita e análise 

linguística que não fragmente a relação entre a língua e a vida, isto é, uma prática de 

ensino voltada para a formação de cidadãos autônomos e críticos.  

A criticidade é uma forma de pensar o mundo, as relações sociais, a linguagem. É 

uma filosofia de vida rumo a uma sociedade mais democrática. O ensino crítico tem como 

premissa problematizar aquilo que se apresenta como verdade única e tratar de questões 

emergentes na sociedade, a fim de expor as relações de poder que contribuem para a 

manutenção das desigualdades.  

Aurélio (2016, p. 167) advoga que “o conhecimento crítico se constitui como 

dispositivo elementar para uma participação democrática dos alunos”. O autor defende 

que um dos papéis mais importantes da escola é “estimular o desenvolvimento de um 

conhecimento crítico, para que os estudantes sejam capazes de se situarem no mundo, 
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interferindo na realidade” (AURÉLIO, 2016, p. 167). Nessa perspectiva, as práticas de 

linguagem precisam, então, favorecer uma atmosfera crítica em sala de aula, levando os 

alunos a compreenderem as relações sociais e de poder que se estabelecem no meio em 

que vivem. 

No entanto, possibilitar uma educação linguística crítica talvez seja um dos 

desafios a serem enfrentados no momento atual. Ao mesmo tempo em que se constitui 

como um desafio, é também um caminho possível para encaminhamentos que permitam 

às/aos alunas/os refletirem de forma crítica sobre o uso da LI em diferentes contextos. 

Educar criticamente pressupõe a tomada de consciência de que existe uma 

multiplicidade de formas de compreensão do mundo. É pensar em um novo horizonte de 

trabalho, comprometido político e eticamente com a transformação social. O objetivo da 

educação linguística crítica é desenvolver a consciência crítica social das/os alunas/os e 

prepará-las/os para o exercício da cidadania em uma sociedade em que as relações de 

poder, que permeiam todas as relações, determinam as relações sociais, políticas e 

econômicas. 

A ampliação do acesso às TDICs tem trazido mudanças significativas nas práticas 

de leitura e escrita, o que também provocou transformações no que se entendia por 

letramentos. Takaki, Ferraz e Mizan (2019) sugerem que o ensino de línguas, 

tradicionalmente, segue um modelo estruturalista e neoliberal. É estruturalista porque 

foca nos aspectos estruturais valorizados pelas instituições de poder, e, é neoliberal, pois 

trabalha em prol da preparação de mão de obra para o mercado de trabalho. 

Um ensino estruturalista é discriminatório, pois não leva em consideração 

“manifestações linguísticas e culturais não privilegiadas de grupos sociais que lutam para 

serem legitimados” (TAKAKI; FERRAZ; MIZAN, 2019, p. 39), isto é, um ensino que 

negligencia as diferenças. Ademais, apenas reconhecer códigos linguísticos não habilita 

o indivíduo para as práticas sociais, além dos muros da escola.  

Faz-se necessário, portanto, refletirmos sobre a linguagem como prática social, 

uma vez que o processo de reflexão sobre o uso da língua vai além da decodificação, 

assumindo contornos de um letramento, ou seja, “um conjunto de práticas sociais que 

usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos para objetivos específicos” (KLEIMAN, 1995, p. 19). O letramento conduz a 

criança ao exercício das práticas sociais de leitura e escrita. Percebemos um movimento 
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rumo a uma consideração mais ampla do letramento como prática social, que vai além de 

considerar a leitura e a escrita como simples habilidades técnicas. 

Monte Mór (2010) alerta que o ensino de línguas, tradicionalmente, se baseia na 

convencionalidade da língua, desprezando a sua característica multimodal, o que se deve 

a uma perspectiva dicotômica, como se o ensino multimodal de uma língua excluísse sua 

convencionalidade, ou como se esta não pudesse dar espaço àquela. A autora defende, 

assim, uma expansão da perspectiva de língua e sugere que deve haver um equilíbrio em 

reconhecer a característica multimodal dos textos, sem excluir a convencionalidade da 

língua.  

No entanto, mesmo as tecnologias digitais integrando o nosso cotidiano em todas 

as esferas sociais e pessoais, alguns espaços educativos ainda limitam seu uso e/ou não 

promovem discussões sobre questões que envolvem a tecnologia e suas 

intencionalidades. Faz-se necessário, portanto, analisar os fundamentos dos discursos 

sobre as relações entre as tecnologias e a educação e seus entrelaçamentos pedagógicos. 

Ademais, pensar a tecnologia a partir do olhar da teoria da educação, buscando apresentar 

alternativas de resistência à visão reducionista, mercadológica e de neutralidade das 

tecnologias, cuja operacionalidade ainda serve de inspiração a fim de solucionar os 

problemas educacionais. 

Precisamos desenvolver uma consciência crítica, que permita perceber as relações 

de poder que se estabelecem nos meios digitais e levar essa consciência para as práticas 

sociais. Ademais, instigar uma mudança de paradigmas na compreensão sobre a 

apropriação das tecnologias pela educação. 

A pesquisa em questão encontra-se em fase de análise e discussão dos dados. 

Como produto final da pesquisa, pretende-se oferecer um curso de extensão a fim 

promover um espaço para experimentação do fazer crítico, de ampliação do arcabouço 

teórico das/dos professoras/es, assim como desconstrução da premissa de que o fazer 

pedagógico deve se manter distante das questões políticas e sociais que permeiam a 

comunidade escolar, pois ensinar línguas é ensinar relações humanas, com todas as 

implicações ideológicas, políticas e sociais que essas relações possuem.  

 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Ensino Crítico. Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação.  
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Este estudo sobre a Leitura de poesia e formação do leitor literário na 

educação básica: produção poética de Cora Coralina em sala de aula é o resultado de 

uma pesquisa proveniente da minha experiencia em sala de aula, como professora de 

Literatura, em turmas de alunos da segunda fase do Ensino Fundamental de uma escola) 

pública da cidade de Goiás. O colégio prioriza a leitura literária em sala de aula, possuiu 

um bom acervo bibliográfico e as aulas de Literatura se voltam para a leitura de textos 

e/ou livros literários que contemplam os gêneros textuais solicitados no bimestre. Nessa 

concepção de formação de jovens leitores, numa turma de 8º ano, visando a uma 

investigação acerca da leitura de poesia na escola e como se constitui a relação leitor, 

texto e autor, com ênfase especial no leitor, foi desenvolvida uma pesquisa-ação para se 

desenvolver neste trabalho. O corpus de análise foi, além de uma ênfase no livro Poemas 

dos Becos de Goiás e Estórias Mais de Cora Coralina, o conjunto da obra da poeta e os 

dados amostrais obtidos, a partir da intervenção feita, do ponto de vista pedagógico-

metodológico, na série mencionada. Objetivou-se investigar como a leitura da poesia de 

Cora Coralina, sob a perspectiva da memória e da identidade, contribui para a formação 

leitora do jovem aluno dos anos finais do ensino fundamental e desperta nele o gosto pela 

poesia. 

O estudo teve como fundamento teórico, entre outros autores, Antônio Cândido 

(1965), Annie Rouxel (2013), Regina Zilberman (1987), Rildo Cosson (2006), Tzvetan 

Todorov (2012), Vicent Jouve (2012), Maria Tereza Andruetto (2017), Alexandre Pilati 

(2018), Hélder Pinheiro (2007) e Averbuck (1985).  

Para a consecução do objetivo proposto, além da pesquisa bibliográfica, foi feita 

uma pesquisa-ação, com intervenção pedagógica em uma turma de alunos do 8º ano do 

Ensino Fundamental. A mediação direta com o jovem estudante e leitor visou, como 
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resultado, ao final do processo, a um produto educacional – um documentário - intitulado, 

Cora Coralina: entre poemas e memórias.  

Esse documentário busca mesclar a linguagem acadêmica, pedagógica e poética, 

com vistas a evidenciar a composição dos poemas e vivências de Cora Coralina na criação 

e na perspectiva subjetiva do aluno, em meio a lugares poetizados da cidade de Goiás.  

O produto educacional foi desenvolvido durante o Mestrado Profissional em 

Ensino na Educação Básica do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do 

CEPAE/UFG, a partir dos registros feitos durante a aplicação das sequências didáticas. 

Durante a aplicação das Sequências Didáticas (SD), com a mediação e intervenção da 

pesquisadora, os alunos aprimoraram a leitura de poesia e escrita criativa. Produziram 

vídeos com leitura dos poemas do livro Poema dos Becos de Goiás e Estórias Mais, que 

foram motivadores do produto final. Dessa maneira, os resultados foram expressivos 

quanto ao processo de desenvolvimento de leitura da poesia de Cora Coralina em sala de 

aula. 

O ponto inicial de minha prática docente e de partida para esta pesquisa era a 

disposição de trazer a poesia de Cora Coralina para o cotidiano da sala de aula. A literatura 

goiana muitas vezes fica distante das leituras sugeridas nas séries finais do Ensino 

Fundamental. Trazer a criação poética de Cora para a rotina da sala de aula é uma 

realidade que ultrapassa a leitura esporádica de seus poemas em situações específicas. 

Para grande parte dos alunos pesquisados, a sua leitura se resumia aos poemas mais 

conhecidos da autora. Com o trabalho de mediação e prática de leitura feita no ambiente 

escolar estabeleceu-se um vínculo entre literatura e realidade social e cultural. Os jovens 

estudantes conseguiram estreitar o elo leitor, texto e autor indo além dos limites da poesia, 

expressaram concepções acerca dos diversos temas trabalhados e se perceberam em 

alguns versos. A literatura de Cora Coralina alude a figuras socialmente marginalizadas 

como a lavadeira, a mulher discriminada, o menor abandonado, a escola, os becos e vários 

outros sujeitos e elementos de pouca valoração para a sociedade. Junto a leitura dos 

poemas, os estudantes leitores tinham a liberdade de posicionamentos, de debates, de se 

identificar com estes personagens, quase sempre ocultos à sociedade, mas descortinados 

nos versos coralineanos e depois percebidos na cidade, nas ruas, becos, em nossas casas 

e em outros textos. 

É preciso entender a leitura literária como uma prática com percursos de tipos e 

valores muito variáveis que dependem muito da mediação feita pelo professor. E cabe a 
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esse mostrar as portas de acesso à poesia, buscando a interação leitor, texto e autor. A 

recepção e a travessia de acesso à literatura dependem subjetivamente de cada aluno. 

Nesse sentido, Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais, de Cora Coralina, é uma 

coletânea de poemas com o cerne narrativo, outrossim a escritora ocupa o imaginário dos 

jovens alunos como a “poeta da cidade”, aquela que projeta a cidade de Goiás para um 

cenário da cultura nacional. 

Se anuirmos que uma obra literária é sempre inacabada, e que sua completude 

advém da presença do leitor, então, este lhe empresta elementos de seu universo pessoal 

para o texto, formando uma conexão entre texto, autor e leitor.  

Na constituição do trabalho desenvolvido, primeiramente, são feitas reflexões 

teóricas acerca da formação do leitor literário na educação básica, discutido o alcance da 

leitura literária como contribuição para a construção da subjetividade do aluno e a função 

do texto poético no contexto escolar, ressaltando-se o poder humanizador da poesia.  

Em seguida, trabalha-se a concepção de poesia como aporte para o jovem leitor 

ler para melhor perguntar e melhor se entender. Nesse sentido, para Andruetto (2017, p. 

9) diz que “A literatura deve exigir de si mesma, sem concessões, ir de encontro aos 

lugares comuns, ser o contrário do que dela se espera e, ainda, ‘não dar respostas, mas 

gerar perguntas’”.  

Na sequência, faz-se uma apresentação da poetisa Cora Coralina, perpassando sua 

vida e obra, além de ressaltar sua ligação com a cidade de Goiás, cidade que foi inspiração 

para muitos de seus poemas. Também, apontamentos sobre o corpus da pesquisa Poemas 

dos Becos de Goiás e Estórias Mais, uma das obras de Cora Coralina. Em seguida, 

considerações sobre a poesia de Cora no contexto da cidade de Goiás. Importante ressaltar 

que, embora seja uma poeta canônica na cidade e no estado de Goiás, Cora Coralina não 

goza do mesmo reconhecimento em nível nacional, embora a sua poesia tenha o aplauso 

e a anuência de um poeta como Carlos Drummond de Andrade. 

Por fim, faz-se a descrição da pesquisa (uma pesquisa-ação, de trato qualitativo, e 

que propõe a discussão da formação leitora do jovem leitor, na escola, a partir da leitura 

de poesia), conceituando-a e delimitando o seu locus, assim como a discussão sobre a 

recepção do projeto, em sala de aula, para os 35 participantes dessa investigação. Os 

procedimentos metodológicos são minuciosamente relatados e é feita a análise de dados, 

com base no material aplicado em sala de aula e recolhido. 
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Na intervenção e análise dos dados da pesquisa de campo, procurei dialogar com 

estudos de Todorov (2011), de Andruetto (2017), Jouve (2002), Rouxel (2013), de Pilati 

(2018) e outros sobre a importância da leitura da leitura de poesia na sala de aula, na 

perspectiva da formação e recepção de jovens leitores.  

No que diz respeito à pesquisa de campo, é válido realçar que, devido ao contexto 

da pandemia da Covid-19, ocorridas nos anos de 2020 e 2021, as aulas foram híbridas, as 

atividades realizadas por meio das plataformas Google Meet, WhatsApp e GR8 (sistema 

de gerenciamento escolar). Foram organizadas propostas de leitura, diálogo e produção 

de texto direcionados para a recepção dos poemas de Cora Coralina, com indagações para 

investigar o percurso percorrido pelos jovens leitores participantes da pesquisa. Ao final, 

a construção do Produto Educacional foi evidenciou como a leitura da poesia de Cora 

Coralina, sob a perspectiva da memória e da identidade, contribuiu para a formação leitora 

do jovem aluno e despertou nele o gosto pela poesia.  

Por fim, confirmam-se, nos resultados, a importância da leitura de poemas na 

rotina escolar e a percepção de que a leitura literária é um direito e uma necessidade vital. 

Confirma-se, ainda, que não há resistência do jovem à leitura de poesia e, ainda menos, 

quando essa poesia apresenta ao leitor marcas linguísticas, temas, vivências, e contextos 

que lhe são familiares como ocorreu com a leitura dos poemas de Cora Coralina por 

alunos (a maioria) nascidos e criados no mesmo contexto da poetisa. 

 

Palavras-chave: Ensino. Literatura. Leitura de poesia. Formação de leitor. 
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Introdução 

Na esfera social, é possível observar várias formas de preconceito racial e 

discriminação em relação aos afrodescendentes, a despeito da resistência dos movimentos 

sociais e da criação de leis que criminalizam este tipo de prática, o racismo é latente em 

nosso país. Diante disso, por entender que o espaço escolar é um lugar privilegiado para 

construção de uma ética da igualdade que tenha como base o respeito e o reconhecimento 

das diferenças, propõe- se a leitura da literatura como um exercício de desmistificação do 

preconceito racial que se manifesta cotidianamente e que passa a ser visto como normal, 

tendo como suporte a análise de três contos de Mia Couto, do livro Cada homem é uma 

raça, visando, assim, contribuir para o combate ao preconceito. Para isso, propôs-se uma 

intervenção em uma escola privada de Goiânia, o Colégio Adventista, no Jardim Europa 

(CAJE).  

Assim, tem-se a intencionalidade de estabelecer promover a formação de leitores 

críticos abordando a literatura africana de Mia Couto em turmas de oitavo e nono ano do 

Ensino Fundamental II, visando contribuir para a desconstrução de ideologias racistas, 

por meio da ressignificação da identidade negra nas escolas privadas, abordando a cultura 

da negritude pelo viés da literatura moçambicana. Entende-se também que este projeto 

pode ser um instrumento importante para aprimorar a capacidade leitora dos estudantes e 

sua leitura do mundo social em que eles vivem.  

De acordo Gomes (2003) muitos dos estereótipos construídos em relação ao negro 

podem ser combatidos dentro e fora do ambiente escolar, se o professor, como mediador, 

puder abordar em suas práticas educativas o reconhecimento da diversidade e a 

necessidade de mudança de valores e de representações do outro. A pedagogia, a didática 

e a prática escolar em aliança com a literatura e a promoção de leitores significa uma 

ruptura profunda com certas formas de posturas pedagógica as quais nem mesmo 

reconhecem as diferenças que permitiram o início da formação da sociedade brasileira. 
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Do ponto de vista deste projeto de pesquisa, se torna essencial a implementação 

desta prática docente de ensino-aprendizagem ao propor a abertura legítima de espaço no 

ambiente escolar para a inserção e estudo da cultura afro-brasileira em sala de aula, mas 

para além desta, se faz necessária a construção de processos educativos. De acordo com 

Cavalleiro (2003), não há como negar que o preconceito e a discriminação constituem um 

problema que afeta em maior grau a criança negra, visto que ela sofre, direta e 

cotidianamente, maus tratos, agressões e injustiças, que afetam a sua infância e 

comprometem todo o seu desenvolvimento. O que, segundo Cavalheiros, é evidenciado 

pela ausência de um questionamento crítico por parte dos profissionais da escola sobre 

como as crianças negras são vistas no cotidiano escolar. 

A obra do escritor Mia Couto foi escolhida para esta pesquisa por se considerar 

de extrema relevância ouvir a voz da África, sobre sua cultura, sobre preconceito racial, 

e sobre o processo de colonização e desigualdades sociais que também 

vivenciaram/vivenciam, bem como por entender que fazemos parte de uma mesma 

cultura literária lusófona. 

Assim, fazer um contraponto da cultura brasileira com a literatura produzida em 

Moçambique foi um caminho que considera-se relevante para estudar o preconceito racial 

no Brasil, utilizando como lentes a literatura produzida naquele país. Neste sentido, foram 

escolhidos três contos de Mia Couto por sua temática, por seu apelo contra o racismo e 

pela sua relevância para esta pesquisa, são eles: O Embondeiro que sonhava pássaros; A 

princesa russa e Sidney Poitier na Barbearia de Firipe Beruberu. Tais textos que 

serviram de suporte, por considerar que evidenciam em suas narrativas traços marcantes 

de discriminação e preconceito racial. 

Desse modo, entende-se que os três contos de Mia Couto são essenciais para a 

pesquisa, pois tratam de preconceito racial e denúncia social. Em cada narrativa é 

retratada a opressão sofrida pelos negros ao longo dos séculos e sua relação com o 

colonizador, o homem branco, semelhante aos processos que se desenrolaram em nosso 

país Os objetivos desta pesquisa são levar os alunos a  refletirem sobre o racismo, 

denunciado na obra de Mia Couto e também analisar o contexto escolar no processo de 

reprodução de preconceito racial e discriminação ,contribuindo assim para o combate ao 

preconceito racial na unidade escolar. 
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Metodologia 

Esta pesquisa divide-se em bibliográfica, tendo fundamentação teórica as obras de 

Antonio Candido, Tzvetan Todorov entre outros, e uma pesquisa-ação, com uma 

abordagem metodológica qualitativa, buscando construir uma investigação científica que 

aponte as particularidades e experiências individuais dos estudantes de ensino 

fundamental em relação à literatura e ao preconceito racial.  

Os questionários foram respondidos pelos estudantes de 8o e 9o ano, com 

perguntas sobre sua relação com a leitura literária e sobre o preconceito racial, se em 

algum momento ao longo da vida já se sentiram discriminados pela cor da pele, como 

percebem o racismo na escola e se é perceptível comportamentos racistas no cotidiano 

escolar.  

 

Produto educacional 

O produto educacional será dividido em quatro momentos relacionadas aos três 

contos de Mia Couto. A primeira fase ocorreu em sala de aula, com a leitura e discussão 

direcionada sobre os três contos, quando ocorreu um amplo debate sobre os elementos 

estruturantes dos textos e sobre os personagens. Na segunda fase, os estudantes recriaram 

as histórias, imaginando cada personagem em uma sociedade que respeite as diferenças. 

Os estudantes ficaram livres para projetar cada história e os desfechos finais de cada 

personagem, retirando das narrativas os elementos que remetem ao racismo, 

discriminação. E a terceira parte, os alunos, escreveram cartas para o escritor, Mia Couto, 

comentando o que gostaram, ou o que não gostaram, em seus contos. Na quarta fase, 

ainda em andamento, será produzido um E _book, utilizando todas as cartas escritas, para 

Mia Couto. 

 

Resultados parciais e discussões  

A análise parcial foi a de que a leitura de contos do autor Mia Couto, bem como a 

ideia de direito a literatura como proposta para a disseminação da leitura na construção 

de uma sociedade democrática e que respeita os direitos humanos, a cultura, a sociedade 

e os seres vivos em geral, como deixa a entender Candido (2004), Lispector (2022), Eco 

(2009), Freire (1989), Lajolo (2004), Franceneuza (2017) e todos outros autores 

referenciados nas aulas e na presente dissertação, apontam que a formação de leitores 

mediada por textos curtos e próximos da realidade do leitor contribui inequivocamente 
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para a formação do aluno não só como leitor, mas também como cidadão crítico e atuante 

na sociedade. 

Com efeito, as discussões em sala de aula, aliadas ao tema da discriminação racial 

pela leitura dos contos de Mia Couto, fizeram com que os alunos pudessem ampliar seus 

horizontes literários, através de dramatizações e a reescrita de alguns dos contos. 

Trabalhamos também com recortes de notícias sobre pré-conceitos raciais. Fazendo com 

que os alunos pudessem conhecer e aprofundar suas leituras com contos, refletir e pensar 

melhor os acontecimentos sociais existentes na vida e na sociedade em geral. 

 

Considerações finais 

A partir da introdução de conceitos do gênero textual conto, disseminados e 

elucidados em sala de aula foi possível ter a certeza de que eu havia acertado em ter 

adotado uma proposta de formação de leitores, mas, eu queria mais, almejava encontrar 

temas culturais, sociais e sociais que viessem de encontro com a realidade de todos, teria 

que ser também, de forma democrática e que todos abraçassem a mesma bandeira, esta 

era uma de minhas metas, pois eu tinha em minha cabeça que assumindo este ideal seria 

possível no final de apenas quatro (4) aulas que eu pudesse ter a certeza de que eu 

conseguiria obter êxito com o plano de aula traçado ao mesmo tempo em que tivesse 

contribuído para acrescer com conhecimento e conteúdo real a vida de meus alunos no 

momento em que eu estava em sala de aula, 

Eu tracei uma estratégia de leitura com tema sempre atual – a discriminação 

relacionada a raça – consequentemente eu teria que trabalhar também com uma discussão 

adjacente também, o preconceito, mas eu queria ter a certeza de que de fato eles 

conseguiram aprender o que eu ambicionava. Foi então que fiz uso da técnica de leitura 

mediada e surtiu tanto efeito que busquei, logo, estabelecer alguns minutinhos em sala de 

aula para debates. Foi muito bom e produtivo, tanto que para confirmar apliquei 

questionários e em seguida levantei a propositura de que quem quisesse, pudesse e 

soubesse, que escrevesse uma cartinha ao autor Mia Couto. Para cumprir com meus 

intentos, li e às corrigi no intuito de saber se aprenderam mesmo. Assim sendo, cheguei à 

conclusão de que trabalhar com uma leitura de textos pequenos, mas com temas reais e 

próximos da nossa realidade, facilita e muito a adesão e aprendizado dos alunos. Como 

meu propósito é o de formar leitores críticos e atuantes, então considero ter alcançado esta 

façanha com facilidade, contando com o auxílio de um dos grandes autores moçambicanos, 
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Mia Couto. Mia Couto é um autor que não deixa que a leitura e temas reais sejam 

considerados enfadonhos, cansativos, ao mesmo tempo em que prende a atenção dos 

alunos. Assim sendo, trabalhar com Mia Couto e suas produções no conto contribuíram e 

muito com meu objetivo de formar leitores com leituras estimulantes e temas atraentes. 

 

Palavras- chaves: Preconceito racial. Formação de leitores. Literatura  
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E EDUCAÇÃO BÁSICA  
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Esta dissertação objetiva compreender como a pessoa com deficiência múltipla é 

enxergada pelo professor da sala de aula comum, da educação básica, da rede regular de 

ensino do município de Goiânia. Qual o impacto dessa imagem na inclusão/exclusão 

escolar? Quais são as dificuldades enfrentadas pelos professores para ensinar esses 

educandos?  

Para ajudar na compreensão do olhar do professor sobre seu aluno, lançamos mão 

nesse estudo da psicanálise, pois imaginar o outro refere-se às significações que cada 

sujeito faz de si mesmo, dos outros, a partir de suas crenças e valores, revelando a imagem 

construída pela sociedade em que está inserido. Além dos textos da psicanálise, 

utilizamos como base teórica: Paulo Freire, Maria Tereza Eglèr Mantoan e Maria José 

Esteves Vasconcelos, cujos estudos nos ajudam a delinear o conceito de “escola para 

todos”, espaço onde sejam levadas em conta as especificidades de cada um e o 

pensamento crítico dos sujeitos.  

A partir de pesquisa qualitativa, buscamos compreender as dimensões subjetivas 

que permeiam a escola e seus sujeitos. Para a coleta de dados utilizamos as reuniões do 

Grupo de Trabalho e Estudo “Pessoas com deficiência na escola” e entrevistas 

semiestruturadas com professores, que têm entre seus educandos pessoas com 

deficiências múltiplas e que estão matriculados no AEE do Centro de Orientação, 

Reabilitação e Assistência ao Encefalopata - CORAE. O Grupo de Trabalho e Estudo 

(GT) teve como objetivo refletir sobre a questão: a escola é para todos? e corroborou para 

que nós, professores, mutuamente, pudéssemos trocar experiências significativas e 

aprender em conjunto, a partir da reflexão de uma práxis de ensino e aprendizagem que 

contemple a todos.  

Como resultado material desses diálogos, foi desenvolvida uma produção 

audiovisual do gênero documentário, que traz para o palco questões, problematizações e 

análises sobre a realidade percebida, sob a luz de conceitos minuciosamente examinados 
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sobre a escola de educação básica para todos, que poderá servir de inspiração na 

organização de outros GTs, rodas de conversa, encontros acadêmicos, cursos de formação 

continuada de professores etc. sobre a inclusão escolar. Como professora, estudar o 

universo da escola e principalmente o tema a que me proponho discutir: Sob/re a 

Radicalidade da Esperança: Deficiências Múltiplas, AEE e Educação Básica, também é 

um grande desafio, pois parafraseando Rubem Alves, não sou apenas uma expectadora 

nesse jogo de xadrez, sou também peça e jogadora, manipulo e sou manipulada. E foi 

fazendo parte desse processo que me lancei nessa aventura de aprender. 

Para compreender o título dessa dissertação faz-se necessário voltar a frase que 

escolhi como epígrafe desse trabalho que é de autoria de Paulo Freire: “E tudo isso nos 

traz de novo à radicalidade da esperança. Sei que as coisas podem até piorar, mas sei 

também que é possível intervir para melhorá-las”. Nos tempos pandêmicos e obtusos em 

que nos encontramos ela se faz atual e profética ao mesmo tempo, afinal muitas coisas 

pioraram nos últimos anos em todas as áreas. Na educação não foi diferente, mas o que 

Freire nos convoca é nos renovarmos na radicalidade da esperança, mergulhando 

profundamente, buscando a raiz dos problemas, nos indignando com o desmonte que está 

acontecendo e fazendo a nossa parte para melhorá-la, lutando por uma educação de 

qualidade e para todos. Fazer a nossa parte significa exercermos a cidadania dentro da 

nossa profissão, seja votando em favor dos grupos minorizados e da ciência, seja sendo 

professores para todos os alunos sem distinção, ou discriminação. 

Algumas perguntas me instigaram e me moveram a construir esse trabalho: Qual 

é a imagem que o professor da educação básica da rede pública de Goiânia tem dos alunos 

com deficiências múltiplas? Qual é o impacto dessa visão no seu fazer pedagógico? A 

escola de educação básica é para todos? 

A fim de compreender esses fenômenos, convidei algumas pessoas para 

participarem de dois momentos distintos, onde pude fazer a coleta de dados para a 

pesquisa: Grupo de Trabalho e Estudo: Pessoas com Deficiência na Escola e Entrevistas 

semiestruturadas com professoras da rede pública municipal de Goiânia. 

O Grupo de Trabalho e Estudo: Pessoas com Deficiência na Escola, aconteceu 

inspirado nos círculos de cultura de Paulo Freire e se constituiu numa vivência em forma 

de curso de curta duração, que se transformou no Produto Educacional que acompanha 

essa produção acadêmica. Nos seis encontros virtuais participamos de uma troca intensa 

de experiências, saberes, convicções diversas e leituras de mundo. Nem todos os 
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participantes eram professores, talvez por isso a imagem de pessoas com deficiência em 

salas de aulas comuns seja difícil, quase impossível de conceber, já para outros que 

trabalham com pessoas com deficiência, ou que são professores, embora também 

considerem um desafio, esse educando com deficiência é um sujeito, que faz parte do 

corpo acadêmico e que precisa ser respeitado em suas singularidades, ou seja, o GT 

acabou por revelar opiniões diversas. Pra alguns a escola é para todos, para outros esse 

processo ainda está em construção, portanto seria mais adequado que as pessoas com 

deficiência estudassem em escolas especiais. Ao final dos encontros vários participantes 

relataram que o GT os ajudou a refletir sobre sua práxis e sobre o seu olhar a respeito das 

pessoas com deficiência. O importante, contudo, foi o diálogo sistêmico constituído por 

essas diferentes visões que não tem respostas únicas, cada um com suas experiências 

teóricas e práticas, que nos convida a co-construir novas escolas, que sejam realmente 

para todos. 

As entrevistas realizadas com as professoras da educação básica da escola comum 

e de AEE, resultaram em uma rede de informações complexa e bastante rica, ao analisá-

las a fim de me aproximar do objeto de estudo organizei quatro categorias, não com a 

pretensão de responder todas as perguntas, mas para me aproximar de algumas realidades 

que me foram apresentadas neste percurso: O educando com deficiências múltiplas sob o 

olhar do professor; O impacto das pessoas com deficiências múltiplas na 

inclusão/exclusão escolar; Dificuldades do fazer pedagógico e Escola de Educação Básica 

para Todos: Esperançar. 

A imagem do educando com deficiências múltiplas construída pelo professor da 

educação básica é repleta de contradições, pois socialmente construída, revelando assim 

o capacitismo diante das pessoas com deficiências múltiplas, quando não acreditam em 

suas potencialidades, quando os veem apenas como aqueles que tem dificuldades, exige 

mais atenção e trabalho que os outros, vai à escola só pra socializar, mas ao mesmo tempo 

consideram-no também, aquele que é sujeito de direitos e tem potencial para 

aprendizagem. 

A imagem que a professora tem sobre o educando com deficiências múltiplas 

escancara a sua própria dificuldade em ensinar esse outro inesperado, que não se encaixa 

no seu ideal de aluno, que não aprende da mesma forma e no mesmo ritmo que a turma, 

onde ele está inserido. Então a culpa do não aprender recai sobre o aluno com deficiências 

múltiplas que é tratado mais com objeto do que como sujeito. 



 
 

44 
 

As soluções propostas pelas professoras entrevistadas, para que a escola de 

educação básica seja para todos, passa por ter um professor auxiliar, ou de apoio que fique 

com o educando com deficiências múltiplas e pela formação continuada. “Não estamos 

preparadas para receber esse aluno com deficiências múltiplas, a escola também não 

está preparada, não tem material”, essas foram falas recorrentes. Entretanto o aluno com 

deficiências múltiplas já está na escola e o processo de exclusão/inclusão já está em curso. 

Tanto o GT quanto as entrevistas nos apresentam as imagens do real, como se 

fossem uma fotografia do momento que estamos vivendo, são as contradições de nosso 

tempo histórico e de sermos singulares e diversos. Nessa pequena parcela de pessoas com 

as quais nos relacionamos conseguimos vislumbrar tanto a inclusão, quanto a exclusão. 

Porém não podemos perder de vista as conquistas de direitos humanos que as pessoas 

com deficiência de todo o mundo alcançaram, cabe a nós não deixar que se percam ou 

retrocedam, nessas ondas de governos autoritários em que o mundo está imerso, de 

negacionismo da ciência e na discriminação escancarada exibida em redes sociais. 

A escola de educação básica para todos ainda não existe, mas já está sendo gestada 

na escola que temos, que não é perfeita, nem ideal, mas faz parte da nossa dura realidade. 

Falta material, mas tem professor que faz o material com seus alunos. Os professores não 

tem tempo pra formação continuada, pois tem que trabalhar dois ou três períodos para se 

manter financeiramente, mas eles estudam aos finais de semana e nas madrugadas, pois 

acreditam em seus alunos. Ela não tem professor de apoio, ou auxiliar, mas os alunos, 

outros professores ou profissionais da escola agem colaborativamente, ajudando os 

alunos com deficiências múltiplas em suas necessidades e ajudando-se mutuamente. 

A última parte desse trabalho científico foi a produção do Curta-Metragem: 

“Sob/re a Radicalidade da Esperança!” ele também é a dissertação de mestrado em 

linguagem audiovisual, não se trata apenas de um resumo, ou apresentação, mas da 

própria construção científica e intelectual. Nela assim como na leitura o expectador pode 

participar com seu pensamento crítico, imaginação criadora e sua subjetividade. As 

imagens podem significar mais que as palavras, portanto, no vídeo o expectador pode 

encontrar mais informações do que aquelas que eu intencionalmente quis exibir. 

Na escola de educação básica para todos, todos conhecem a palavra esperançar e 

como nos ensina Paulo Freire, Esperançar é verbo e não substantivo e traz em si a 

radicalidade da alegria, da luta e da mudança. Querem nos tirar a boniteza da vida, a 
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amorosidade que existe na escola, mas somos sementes de resistência, vamos brotar e 

florescer. 

 

Palavras-Chave: Deficiências Múltiplas. Educação Básica. Atendimento Educacional 

Especializado. 
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Introdução 

As profundas transformações que veem acontecendo na sociedade, 

principalmente, em termos referentes as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs) impulsionam os professores de todas as áreas a refletirem sobre 

sua atuação profissional. Me dei conta de como a influência das TDICs tinha um peso 

importante no processo de ensino e aprendizagem quando eu lecionei a disciplina de 

História pela primeira vez, recém formada no curso de licenciatura em História pela UFG, 

2017.  

O tema da pesquisa nasceu a partir de experiências pessoais frustradas em sala de 

aula, pois, como entusiasta das TDICs, especialmente, das Mídias Digitais como o 

Youtube, pretendia tornar minhas aulas de História mais atrativas e originais utilizando 

esse tipo de recurso tecnológico, no entanto, me deparei com uma problemática: Como 

as TDICs poderiam se configurar em aliadas na aprendizagem de História no ensino 

básico, promovendo a autoria dos alunos no processo de aprender a partir do contato com 

fontes diversas?  

Pois, quando passava alguma atividade de pesquisa utilizando a internet ou 

quando realizava aulas no laboratório de informática, a devolutiva que tinha dos alunos 

eram trabalhos produzidos no formato “copia e cola” e constantes reclamações que a 

atividade era enfadonha. 

Segundo Moran (2000), os alunos se veem deslumbrados com as possibilidades 

que a internet oferece e até mesmo diante do processo de ensino demonstram uma 

mentalidade consumista, acreditando que quanto mais se vê, mais se sabe, ou acham a 

pesquisa maçante e querem apenas terminar o trabalho o mais rápido possível.  

Segundo Rüsen (2010), autor de obras na área da Didática da História, o professor 

não deve entender o ensino de História como uma transposição “facilitada” do saber 

histórico produzido na academia para a cabeça dos alunos, mas sim, deve ser aquele que 
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se preocupa com o aprendizado, dando a oportunidade do aluno experenciar e interpretar 

o passado para que o aprendizado histórico se configure em habilidade de se orientar na 

vida prática. Segundo o autor, experiência, interpretação e orientação são, portanto, as 

três dimensões da aprendizagem histórica. 

De acordo com os pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Histórica, 

que é, segundo Schmidt e Garcia (2006), uma corrente de investigação específica dentro 

da História que busca um diálogo estreito entre a pesquisa científica de História e as 

práticas em sala de aula e as investigações sobre Didática da História levando em conta 

os espaço dos professores como investigadores e, ao mesmo tempo, sujeitos que ensinam, 

o ensino e a aprendizagem de História deve se preocupar não só com o que os alunos 

aprendem, mais também, como aprendem, considerando a especificidade do saber 

histórico, a saber: a perspectiva temporal e as Fontes Históricas para se chegar ao 

conhecimento histórico. 

Portanto, compreende-se que mesmo fazendo uso de um recurso tecnológico 

como as TDICs, se o estudo de história valorizar a memorização e cópia em detrimento 

da experiência, interpretação e orientação, se não tiver o correto incentivo para o 

desenvolvimento de competências históricas a partir da compreensão dos sentidos da vida 

no passado por meio de evidências, como análise, compreensão e sínteses construídas a 

partir do estudo de fontes históricas com mensagens diversificadas, a utilização das 

TDICs não contribuirá com o ensino de História na perspectiva da Educação Histórica. 

Assim, objetivou-se investigar o uso das TDICs no ensino e na aprendizagem de 

História na educação básica, com enfoque naquelas relacionadas às mídias digitais de 

maneira que promova o protagonismo do estudante no processo educacional, também, 

objetivou-se construir um produto educacional que integrasse educação histórica e o as 

TDICs para ser usado em situação real de ensino e que orientasse os estudantes no estudo 

de História de acordo com os pressupostos da educação histórica.  

 

Metodologia 

Para tanto, foi realizado um trabalho de campo, no ano de 2021, onde investiguei 

uma turma de nono ano, para qual leciono, de um colégio da rede privada de Goiânia que 

funcionava por rodízio, portanto, contava com alunos presenciais e a aula também era 

transmitida para os alunos que estavam em casa. Os estudantes foram convidados a 

participarem como voluntários da pesquisa que foi realizada em três fases: 1ª fase: 
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Questionário 1 – Coleta de dados referentes as TDICs e a disciplina de História; 2ª fase: 

Elaboração do produto educacional intitulado: "Por que devo aprender História?"; 3ª fase: 

Questionário 2 – Avaliação do produto. 

Na primeira fase, os estudantes receberam, de forma online, um questionário 

elaborado no Google Forms com perguntas objetivas e dissertativas referentes a relação 

dos estudantes com a utilização das TDICs para estudo e, também, com perguntas 

referentes a compreensão dos alunos acerca do que é História e da importância de se 

estudar essa disciplina. As questões objetivas foram analisadas quantitativamente e as 

questões dissertativas foram analisadas qualitativamente.  

A partir das respostas dos alunos ao questionário 1 e tendo como base a teoria e 

metodologia da Educação Histórica, objetivou-se, também, criar um produto educacional 

que pudesse ser usado em situação real de ensino e que contribuísse para a superação das 

carências dos estudantes em relação à concepção do que é a disciplina de História e em 

relação à utilização da internet para o estudo da disciplina, identificadas nas respostas dos 

estudantes ao formulário 1, além disso, o produto educacional visa colaborar com a 

construção do processo de ensino e aprendizagem de História baseado no uso de fontes 

diversas a fim de que os estudantes compreendam o processo histórico, tudo isso, 

utilizando as TDICs como ferramenta para o estudo de História.  

Para tanto, a segunda fase de pesquisa consiste na elaboração do produto 

educacional intitulado: "Por que aprender História?". O produto educacional consiste 

numa série organizada em 3 vídeos tutoriais disponibilizados de maneia livre e gratuita 

na plataforma de vídeos Youtube.  

O primeiro vídeo tem como título: “O que é a disciplina de História e por que 

estudá-la?”. O vídeo pretende ajudar os estudantes a entender a importância de se estudar 

História e o porquê essa disciplina está no currículo escolar do aluno brasileiro. O vídeo 

tem duração de 11 minutos e 43 segundos e conta com explicação e animações sobre o 

tema.  

O segundo vídeo tem como título: “Orientações para produzir trabalhos 

escolares de História com base em Fontes Históricas”. O vídeo apresenta explicação 

sobre o que são as fontes históricas e orientações para que os estudantes pesquisem as 

fontes históricas na internet e utilizem-nas nos seus trabalhos escolares. O vídeo tem 

duração de 12 minutos e 26 segundos e conta com explicações, animações sobre o tema 

e passo a passo de como realizar a pesquisa na internet.  
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O terceiro vídeo tem como título: “Orientações para produzir trabalhos 

escolares utilizando o Canva e o PowerPoint”. O vídeo apresenta explicação sobre a 

importância das TDICs para o estudante do século XXI, além de contar com o passo a 

passo para produzir slides, cartazes e vídeo no formato Pecha Kucha que pode ser 

posteriormente apresentado como trabalho escolar destinado a disciplina de História ou 

qualquer outra.  

A terceira fase da pesquisa consiste na apresentação do produto educacional para 

os alunos, seguida do Questionário 2 enviada de maneira online pelo Google Forms. Por 

meio do questionário, que contava com questões objetivas e dissertativas, os alunos 

fizeram a avalição da série de vídeos. As respostas objetivas foram analisadas de maneira 

quantitativa e as questões objetivas foram analisadas de maneira qualitativa. A avaliação 

dos alunos foi considerada para elaborar a versão final do produto educacional.  

 

Resultados  

A partir da investigação de campo e análise das respostas dadas aos questionários 

é possível chegar à conclusão que há uma carência de orientação dos alunos em relação 

a disciplina de História. Essa falta de sentido na compreensão dos alunos da disciplina 

que estudam podem levar a um desinteresse em relação a História.  

O questionário 1 contou com respostas de 41 alunos. Destes 100% dos alunos 

participantes da pesquisa responderam que tem acesso à aparelhos tecnológicos como 

celular, computador, tablet ou notebook. E 39 dos 41 respondentes do questionário 1, ou 

seja, 95,1%, afirmaram que utilizam a internet para estudar.  

Assim, a partir da análise dos questionários é possível chegar à conclusão que os 

alunos utilizam de forma intensa os recursos tecnológicos para estudar, todavia, o acesso 

a esses recursos tecnológicos não promove a autoria do conhecimento ou rompem com 

visões simplistas da História. Portanto, o desenvolvimento do produto educacional “Por 

que aprender História?” pode contribuir de forma significativa para que os alunos 

superem as carências de orientações e compreendam a importância do estudo da 

disciplina na atual conjuntura. 

 Isso pode ser atestado pela avaliação que os alunos fizeram do produto 

educacional, em repostas ao segundo formulário no Google Forms, 21 alunos 

responderam ao 2º questionário. 87,5% dos alunos responderam que o produto 

educacional foi útil e pode ajudar na realização de trabalhos escolares na área de História. 
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A maioria dos alunos responderam que a percepção sobre a disciplina de História mudou, 

porém, poucos apresentaram justificativas para as suas respostas. 

 

Palavras-chave: Educação Histórica. TIDCs. Produto Educacional. 
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Introdução  

Este trabalho propôs uma discussão sobre as relações de gênero no âmbito da 

Educação Infantil, no sentido de analisar como se dão os discursos e posicionamentos das 

famílias no que diz respeito as questões de gênero, e por conseguinte, quais os reflexos 

desse processo de construção de sentidos e significados sobre o feminino e masculino nos 

processos de socialização e interação entre as crianças pequenas no contexto escolar.  

Buscou-se compreender, sob a luz de uma pesquisa teórico metodológica, quais 

são os discursos que sustentam a concepção da instância familiar sobre educação, gênero 

e ensino, com vistas a identificar em que medida essas concepções acerca do conceito de 

gênero se aproximam da realidade socioeducativa da atualidade. Posto que essas 

narrativas medeiam a relação entre questões de gênero e educação, tendo seus 

desdobramentos refletidos na maneira como o tema é interpretado socialmente.  

A perspectiva desta pesquisa instiga uma reflexão crítica sobre educação para as 

relações de gênero e propõe um exercício de não limitarmos as crianças a partir do sexo 

biológico, reproduzindo padrões comportamentais baseados no gênero, e assim 

reforçando a concepção da existência de papéis sociais prefixados e antagônicos para 

meninos e meninas. A superação dessa visão binária sobre os indivíduos, os possibilitará 

desenvolver suas subjetividades mais livremente, bem como explorar suas capacidades e 

habilidades sem restrições, desviando-se das imposições sociais baseadas nas definições 

limitadas sobre feminino e masculino. 

 

Objeto de estudo 

O objeto de estudo dessa pesquisa é sobre a influência direta da primeira instância 

de socialização dos sujeitos, isto é, a família, no que se refere as concepções sobre gênero 

e ensino, especificamente no âmbito da educação infantil. Na infância, as normas, valores 

e expectativas familiares estão diretamente associadas as experiências vividas pelas 
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crianças, posto que o ambiente familiar é tido como referência fundamental no processo 

de construção da identidade. Além disso, outro fator importante a se considerar é a pouca 

autonomia que as crianças têm sobre si nessa fase da vida, pois estão sob a 

responsabilidade e influência da família, sendo, portanto, ensinadas sobre as relações de 

gênero a partir dos discursos e posicionamentos aprendidos com seus responsáveis. Desse 

modo, a formação dos sujeitos a respeito das relações de gênero está diretamente 

associada a maneira como as famílias entendem o feminino e masculino na esfera social. 

A escolha desse objeto de estudo foi pensada com o objetivo de analisar em que 

medida os discursos sobre as questões de gênero produzidos na sociedade e comumente 

aceitos e incorporados pelas instituições como escola e família em suas práticas cotidianas 

subsidiam as concepções sobre como a temática deve ser ou não abordada no processo de 

formação dos sujeitos desde a infância. A educação infantil se configura como o primeiro 

contato da criança pequena com uma instituição educacional, logo, os processos de 

interação e socialização são perpassados pelas convicções e discursos propagados e 

consolidados pela constituição familiar. 

Nessa direção, a escolha de um questionário online como método de coleta de 

dados buscou identificar quais os tipos de concepções entorno do conceito de gênero e 

ensino estão presentes nos discursos das famílias vinculadas a escola campo. O 

questionário contemplou temas centrais de reflexão sobre a presença de gênero nas 

escolas e ao aplicá-los aos participantes por meio de envio do link via WhatsApp, 

fomentou-se a discussão sobre o assunto em toda a comunidade escolar, além disso, 

registrou-se múltiplas opiniões e perspectivas sobre o ensino para as relações de gênero 

na educação infantil. A última fase da pesquisa consiste no desenvolvimento de um guia 

virtual como resposta prática a reflexão proposta no formulário online respondido pelas 

famílias participantes, a fim de contribuir para ampliação da discussão a respeito das 

relações de gênero na educação e a superação de perspectivas distorcidas sobre a temática. 

 

Problema de pesquisa  

Alguns fatores podem contribuir para a construção de uma visão sobre as questões 

de gênero no âmbito educacional, tais como discursos e posicionamentos que reforçam a 

desigualdade de gênero na sociedade. Considera-se, portanto, que a abordagem 

metodológica da pesquisa resultará na abertura de um diálogo com as famílias vinculadas 

a escola campo, e em decorrência do recebimento do guia virtual, os participantes terão 
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acesso a um material com informações que apresentem uma possibilidade de repensar 

suas concepções sobre o ensino para as relações de gênero nas escolas.  

Apresenta-se, portanto, um convite à reflexão crítica e uma proposta não 

limitarmos as crianças a partir do sexo biológico, reproduzindo padrões atitudinais e 

estereótipos de gênero, reforçando assim a concepção da existência de papéis sociais 

prefixados e opostos para meninos e meninas. Sendo assim, a superação dessa visão 

binária sobre indivíduos traz a possibilidade de os sujeitos desenvolverem suas 

subjetividades mais livremente, pois a pluralidade humana não se restringe às imposições 

sociais baseadas nas definições sobre feminino e masculino. Trazer esse debate para o 

campo da educação é de suma relevância para desenharmos caminhos em direção a 

construção de novos significados e discursos a respeito das relações de gênero nas escolas 

desde a etapa da educação infantil. 

 

Objetivos de pesquisa  

Geral: Analisar como se dá o ensino sobre as relações de gênero desde a infância 

no âmbito familiar, por meio do registro de discursos e posicionamentos que relevam as 

concepções e referências utilizadas pelas famílias para formar seus/suas filhos e filhas. 

Específicos: 

• Identificar quais os tipos de concepções sobre as definições atribuídas ao conceito 

de gênero estão presentes nos discursos das famílias vinculadas a escola campo; 

• Desenvolver uma cartilha virtual como resposta prática ao fomento da discussão 

sobre as relações de gênero nas escolas, a fim de disponibilizar um material que 

contemple as questões centrais da reflexão proposta no formulário online 

respondido pelas famílias participantes; 

• Contribuir para ampliação da discussão a respeito das relações de gênero na 

educação, com vistas a superação de perspectivas distorcidas sobre a temática. 
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Metodologia  

A metodologia da pesquisa foi dividida em três fases, sendo a primeira o 

levantamento bibliográfico, que apresenta o estudo e análise sobre educação e questões 

de gênero a partir da perspectiva familiar das crianças, e assim analisar quais as 

implicações práticas desses discursos na produção de sentidos e significados acerca das 

relações de gênero na infância. 

E em segundo, a metodologia de análise de dados, sendo uma pesquisa de natureza 

qualitativa, com a utilização de questionário online como método de coleta de dados, 

sendo a maioria das perguntas discursivas, resultando na análise das respostas das 

famílias. Essa abordagem metodológica explicita que “a pesquisa qualitativa ocupa um 

reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem 

os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos 

ambientes.” (GODOY, 1995, p. 21) 

A terceira fase é a composta pela elaboração e aplicação do produto educacional 

em uma situação de realidade social, sendo uma escola da educação infantil escolhida 

como campo de realização dessa parte da pesquisa. Nesse processo de aplicação, as 

famílias da instituição receberam, via aplicado de WhatsApp, uma mensagem textual de 

apresentação da pesquisa, o guia virtual em versão PDF e o link de acesso ao questionário 

do Google Forms para registrarem, de forma anônima e voluntária, suas opiniões sobre a 

utilidade da leitura do material.  

 

Referencial teórico 

A escola, como local de socialização, construção de saberes e formação integral 

dos indivíduos, busca desenvolver competências e habilidades sobre conhecimentos de 

relevância educacional e social, tal como os temas curriculares e transversais, tais como 

gênero e sexualidade, e é nesse aspecto que desempenha um importante na promoção de 

práticas educativas direcionadas a garantia da equidade de gênero, com vistas a superação 

das desigualdades e a construção de uma sociedade mais igualitária.  

Existe uma questão sintomática nas escolas, uma vez que este espaço de 

socialização pode contribuir para manutenção e/ou reprodução de modelos 

segregacionistas de ensino, bem como também de postura e comportamento atribuídos 

aos meninos e meninas, com distinção. A visão polarizada dos gêneros faz perceber que 

“a concepção dos gêneros como se produzindo dentro de uma lógica dicotômica implica 
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um polo que se contrapõe a outro (portanto uma ideia singular de masculinidade e de 

feminilidade), e isso supõe ignorar ou negar todos os sujeitos sociais que não se 

“enquadram” em uma dessas formas” (LOURO, 1997, p. 34). 

É importante frisar a recorrente associação de se trabalhar as questões de gênero 

nas escolas com a ideia de influência direta sobre a identidade e sexualidade dos alunos, 

de modo negativo, pois a escola confundiria as crianças e as ensinaria conteúdos 

inadequados. Há ainda um reforço da visão do aluno como alguém que ainda não está “na 

fase de falar sobre isso”, direcionado a temática para a margem das pautas educacionais, 

geralmente vista como desnecessária ou ameaçadora da estrutura socioeducacional 

vigente. No entanto, esse tema está presente no mundo social tal como o ar que 

respiramos, posto que “a divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como 

se diz por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável.” 

(BOURDIEU, 2012, p. 17) 

Frente a esse contexto, surge um discurso que delega às famílias a 

responsabilidade de tratar sobre esses temas, reduzindo a discussão sobre as questões de 

gênero ao âmbito familiar. Esse movimento é anticonstitucional, uma vez que o Estado 

explicita, na Constituição de 1988, no Artigo 205, Capítulo III, Seção I, “[...] direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania” (BRASIL, 1988). 

A efetivação de uma abordagem educacional que vise o conhecimento, respeito e 

valorização da diversidade humana pressupõe o abandono de discursos e práticas que 

negam a relevância social do tema para a formação dos indivíduos. Para isso, é 

fundamental que as famílias repensem as concepções sobre as relações gênero e as escolas 

não se eximam da responsabilidade de não somente inserir o tema no currículo, mas de 

discuti-lo nas diversas situações de aprendizagem do cotidiano escolar. 

 

Resultados  

Espera-se, como resultado final desta pesquisa, que a discussão acerca do conceito 

de gênero na educação se amplie para além do campo acadêmico, sendo inserida em 

diversos contextos sociais, especialmente o familiar e escolar, a fim de instigar as famílias 

participantes a repensarem suas concepções sobre a educação para as relações de gênero 

nas escolas. Almeja-se a construção de um guia virtual que visa ampliar o debate sobre o 
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ensino das relações de gênero na educação infantil, corroborando para o enfrentamento 

de discursos conservadores e segregacionistas a respeito do tema na sociedade, escola, 

família.  

 

Palavras-Chave: Educação Infantil. Família. Gênero. Ensino. 
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Introdução 

Muito se fala de igualdade racial, de educação inclusiva mas o dia a dia escolar 

demonstra que a prática ainda está bem distante das teorias, principalmente no que tange 

à ausência de representatividade do(a) estudante negro(a) em seu ambiente escolar. Este 

projeto nasceu da percepção desenvolvida pela pesquisadora, ao longo de quase vinte 

anos de magistério em instituições públicas do Estado de Goiás, de como o(a) aluno(a) 

negro(a) se sente invisível em um ambiente em que não se vê representado(a), chegando 

inclusive a excluí-lo(a) em diversas ocasiões. Isto pode ser notado desde os murais e 

painéis que enfeitam as instituições em datas comemorativas aos parcos projetos voltados 

à promoção da igualdade racial que, quando existem, se restringem ao 20 de novembro, 

trazendo uma visão caricata da pessoa negra (muitas vezes representada por pessoas 

brancas ou pardas vestidas como escravas) e pouco valorizando sua cultura e seus 

representantes. A presente dissertação visa analisar se é possível reverter esta falta de 

representatividade negra ou esta representatividade falha e caricata que induz a criança 

negra a uma perda de identidade ou a um não reconhecimento de si. Sem exemplos, sem 

heróis negros e heroínas negras, sem pessoas em que se reconheçam em posições de 

destaque, quer seja em um mural, em um anúncio, quer seja, no protagonismo de um livro 

literário, a criança e o(a) adolescente negro(a) podem encolher-se drasticamente no 

ambiente escolar, à procura de um encaixe social que os(as) permitam passar incólumes 

por todas as dores de se ver diferente em um mundo dominado por representatividade 

branca e a completa escassez de representatividade negra. Pois ser negro(a), se ver como 

negro(a) é algo que demanda tempo, consciência social e exemplos saudáveis: 

 

Ser negro é, além disto, tomar consciência do processo ideológico que, através 

de um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de 

desconhecimento que o aprisiona numa imagem alienada, na qual se 
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reconhece. Ser negro é tomar posse desta consciência e criar uma nova 

consciência que reassegure o respeito às diferenças e que reafirme uma 

dignidade alheia a qualquer nível de exploração (SOUZA, 1983, p.77).  
 

Esta dissertação aspira, mesmo que numa escala mínima, modificar esta realidade 

excludente percebida pela criança e pelo(a) adolescente negro(a) quando adentram seu 

ambiente escolar, com um material paradidático voltado à promoção racial e ao 

empoderamento negro que suscite na turma em que for aplicado, pesquisas relacionadas 

ao tema étnico racial, à apresentação de personalidades negras importantes para a história 

mundial, à busca e ao trabalho conjunto entre alunos(as) de diferentes realidades e 

aspectos físicos e sociais de uma identidade não apenas negra, mas também para a 

diversidade. Analisar-se-á se esta ação afirmativa é capaz de melhorar a aprendizagem a 

curto prazo, aumentando a autoestima e a autoaceitação nas crianças negras, propiciando 

um ambiente mais inclusivo em relação à individualidade de cada um(a). Até que ponto 

uma literatura trabalhada em sala de aula com um discurso inclusivo e que apresente 

figuras reais de negros e sua rica cultura poderá influenciar positivamente a auto visão de 

um grupo de crianças negras e a de seus pares em relação a negritude?  

 

Objetivos 

Melhorar a aprendizagem do alunado negro, estimulando sua autoestima e sua 

autoaceitação, assim como, a empatia e os relacionamentos pessoais entre os alunos de 

diferentes cores e etnias presentes na sala de aula, por meio do trabalho de um livro 

paradidático voltado à promoção étnico racial e à educação para as diferenças, escrito 

pela professora pesquisadora do projeto e aplicado pela professora de Língua Portuguesa 

da turma, orientada pela pesquisadora. 

 

Metodologia 

A presente pesquisa apresenta-se como pesquisa-ação que “é aquela que, além de 

compreender, visa intervir na situação, com vistas a modificá-la” (SEVERINO, 2013), 

utilizando-se da investigação qualitativa e de natureza aplicada, em que o produto 

educacional será utilizado em campo. “Para efeitos bem práticos, dividimos o processo 

de trabalho científico em pesquisa qualitativa em três etapas: (1) fase exploratória; (2) 

trabalho de campo; (3) análise e tratamento do material empírico e documental” 

(DESLANDES, 2007). Uma turma do quinto ano da escola escolhida como campo, fará 

a leitura coletiva e semanal do livro paradidático “Malaika” produzido e disponibilizado 
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pela pesquisadora, nos momentos de leitura em suas aulas de Língua Portuguesa como 

material de apoio produzido especialmente para pesquisa dentro da temática educação 

das relações étnico raciais e se um material, como esse, voltado para a diversidade visando 

melhorar a autoestima por uma representação positiva do sujeito negro, é capaz de surtir 

algum efeito comportamental nos(as) alunos(as) e melhorar sua participação e 

consequentemente sua aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa.  

 

Resultados parciais e discussões 

Como resultado final, espera-se que os alunos participantes ao final da pesquisa 

conheçam mais da história africana, reconheçam a visão positiva da raça negra, sua 

cultura e conquistas apresentadas durante a execução do projeto e que o estímulo dessa 

representatividade negra, possa ser uma pequena semente que possibilite uma melhor 

aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa com uma participação efetiva durante 

as aulas, com mais segurança e independência e que fomentada pelo trabalho da equipe, 

suscite uma melhora sensível das notas e do entrosamento do estudante com seus pares. 

 

Considerações finais 

Observamos que há uma discrepância entre a necessidade de valorização da 

cultura e da história negra com a prática presente nas instituições escolares que perpassa 

pela falta de material didático e paradidático norteador. 

O estudante ao não se ver representando de forma positiva tanto fisicamente 

quanto culturalmente, tende a se fechar, isolando-se e distanciando-se das ações 

educativas por medo das críticas nada construtivas gerando a falta de confiança em seu 

próprio potencial. 

Cada vez mais tornam-se necessárias ações efetivas realizadas pela escola para 

que as propostas voltadas para a diversidade e valoração cultural dos negros sejam 

contempladas em todos seus aspectos, ocorrendo diariamente e sendo desenvolvidas por 

todos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. 

 

A educação é um direito de todos, e o Brasil de hoje, graças aos esforços 

realizados nos últimos anos, já está muito próximo de ter todas as suas crianças 

na escola. Isso é essencial para a construção de um Brasil mais justo. Mas não 

é suficiente. É preciso, ainda, que a educação tenha qualidade, que sirva para 

abrir os espíritos, não para fechá-los, que respeite e promova o respeito às 

diferenças culturais, que ajude a fortalecer nos corações e mentes de todos os 

brasileiros o ideal da igualdade de oportunidades. (MUNANGA, 2005, pg. 9). 
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Introdução  

Este trabalho trata da pesquisa de mestrado profissional cujo produto educacional 

denomina “O mundo geométrico de Davi”, é um jogo digital pensado para alunos autistas, 

mas que suas atividades têm um caráter universal, podendo ser trabalhado com todas as 

crianças em processo de alfabetização.  

O jogo digital “O mundo geométrico de Davi” é um jogo que trabalha os conceitos 

de geometria especificamente para a fase de alfabetização onde e está sustentado na teoria 

de Van Hiele no nível básico.  

O nível básico dos ideais de Van Hiele trata da identificação das formas 

geométricas e nomeação, abordando o tema sempre de forma contextualizada utilizando 

de situações do dia a dia para aprendizagem significativa.  

As atividades do jogo foram elaboradas com a sustentação teórica nos teóricos da 

educação matemática e os jogos como Grando (1995), Nacarato (2004) Nasser (1996), 

Lorenzato (2018), Kranz (2015) e a respeito do desenvolvimento da cognição Vygotisky.  

Para introduzir os conceitos matemáticos numa perspectiva inclusiva é necessário 

saber a respeito das deficiências, não para ressaltar as limitações, mas por meio dos 

conhecimentos planejarem estratégias para que o aprendizado aconteça.  

Segundo Orrú (2016), o diagnóstico (coisifica) o indivíduo dando novos 

significados como rótulos, estigmatizando-o e consequentemente gerando prejuízos na 

sua relação com a sociedade. 

A criança autista apresenta algumas dificuldades em relação aos aspectos 

emocionais e comportamentais que causam frustração, irritação ocasionando em birras 

quando não solucionadas, essas situações acontecem devido sua limitação em relação à 

comunicação.  

Esses aspectos são inerentes a sua condição, mas podem ser trabalhados sempre 

focando em seus eixos de interesse, que são preferências e gostos de cada criança autista, 
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podendo ser um personagem de animação, um animal ou um brinquedo em que seja 

interessado.  

Perceba na figura a seguir onde os autores elaboram situações desencadeadoras 

de ciclos de raiva, frustrações, birras e podendo até mesmo se machucar fisicamente, 

essas situações podem ocorrer em qualquer espaço social.  

Elaborado pela autora de acordo com os autores Williams e Wright (2008).  

Os autores fazem uma abordagem de como entender as variações que os autistas 

podem ter no cotidiano e como os pais e profissionais podem trabalhar para que sejam 

evitadas essas situações. 

Todos nós vivenciamos alterações de emoções e humor, mas ao longo de nossa 

vida aprendemos como controlar ou desviar de situações que vão desencadear os 

descontroles como ciclos de provocação, agressividade, resistência, fuga e estado 

confortável. WILLIAMS E WRIGHT (2008).  
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Schimidt (2013), diz que, para que o processo de desenvolvimento da cognição 

social se desenvolva é preciso que haja compreensão sobre as pessoas, ações, e relação 

entre seus próprios sentimentos.  

Na aprendizagem das crianças autistas esses fatores são ainda mais determinantes, 

pois esses processos mentais permeiam todo seu processo de aprendizagem os 

profissionais da educação precisam estar preparados para mediar essas situações. 

 

Objetivos  

Este trabalho tem como objetivo geral analisar aspectos emocionais, e 

comportamentais que permeiam o processo de aprendizagem das crianças autistas. 

 

Metodologia  

O jogo digital foi elaborado e aplicado conforme estudos a respeito do autismo 

no que se refere a todos os aspectos que permeiam o trabalho de alfabetização da criança 

autista. A pesquisa em questão tem a abordagem qualitativa e natureza participante, os 

instrumentos de coleta foram de observação com caderno de campo e registro da atividade 

do jogo e entrevista com os pais responsáveis.  

O trabalho foi aplicado com duas crianças em situação de aprendizagem remota 

durante a pandemia do covid-19, com devida autorização dos pais e combinados prévios, 

lembrando que toda a atividade com autistas necessita de ser conversado antes.  

Foram aplicadas nove atividades no jogo digital e durante as execuções foram 

observados aspectos emocionais e comportamentais que podem se manifestar em 

qualquer momento.  

Após os registros foram elaboradas categorias de análises de acordo com 

elementos tanto de aprendizagem quanto emocionais e comportamentais levando em 

consideração a individualidade de cada sujeito da pesquisa.  

 

Resultados e discussões  

Durante a aplicação do jogo vários elementos constituintes do processo de 

educação da criança autista se destacaram, como elementos orgânicos como a saúde do 

sono, crises de raiva, esses elementos vão influenciar nas ações realizadas na escola.  
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O primeiro elemento observado durante a aplicação do jogo a participante “Laura” 

(nome fictício), na segunda visita, apresentou apatia durante a realização da atividade, 

devido a uma noite de insônia, apresentou baixa concentração nas atividades do jogo.  

Essa situação ocorrida fez com que a aplicação adiasse porque para este dia 

específico não foi possível, pensando para a realidade escolar é necessário o professor ter 

em mente outras atividades já que a atividade planejada não foi possível realizar.  

Segundo Williams e Wright (2008), quando a criança dorme mal tem maiores 

chances de apresentar mal humor e falta de concentração. Esse reflexo é bem presente na 

escola e interfere na aprendizagem.  

Durante aplicação do jogo “Augusto” (nome fictício), se frustrou em determinado 

momento em que queria realizar outra atividade, como havíamos conversado a respeito 

da nossa proposta e tínhamos que terminar a atividade do momento, ele ficou muito 

nervoso.  

Neste momento a sua frustração diante do “não” fez com que a atividade não fosse 

concluída, foram feitas várias intervenções para que pudéssemos retornar à atividade e 

esse movimento fez com que ficasse ainda mais frustrado.  

Saber esses aspectos é relevante para entender que na sala de aula essas situações 

podem acontecer, já que é um elemento inerente a condição do autista, o professor precisa 

estar sensível a essa realidade para saber como intervir no momento correto.  

Para além dos instrumentos utilizados pelo professor a fim de que os conceitos 

sejam aprendidos, o fator mediação é a chave que abre oportunidades de crescimento 

cognitivo e dos elementos que fazem parte de cada um como o emocional e psicológico.  

Segundo Vygotsky, a mediação está na interação do homem com o mundo e com 

outros homens, nesse sentido vale ressaltar a realidade escolar juntamente nas interações 

das atividades e instrumentos significativos (REGO, 1995).  

Saber o momento e a forma de intervenção durante as aprendizagens é de 

fundamental relevância para educação inclusiva entendendo o que está acontecendo com 

meu aluno e o que posso fazer por ele no sentido de abrir oportunidades no processo de 

ensino aprendizagem.  
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Considerações finais  

Para desenvolver o controle das emoções é difícil para todas as pessoas, para os 

autistas ainda mais, pois como sua comunicação é prejudicada é difícil se conter diante 

dos desafios seja no lar, na escola ou em qualquer espaço social.  

A escola é um dos principais espaços sociais que a criança frequenta, sendo então 

de grande responsabilidade dos profissionais da educação mediar os conflitos dos alunos 

autistas em questão.  

Segundo Arantes (2006), as limitações dos sujeitos devem ser consideradas 

apenas como uma informação sobre eles, o foco sempre deve ser nas potencialidades de 

cada criança.  
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Introdução 

A origem dessa pesquisa se deu a partir de experiências vividas durante a 

graduação no curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Goiás, na 

qual fui tocada pelo uso dos materiais manipuláveis. Tive algumas experiências com o 

uso desses materiais em sala de aula durante a minha atuação profissional e tais 

experiências contribuíram para refletir sobre a minha prática profissional enquanto 

professora. 

A escolha por trabalhar com o tema, materiais didáticos manipuláveis, é devido 

ao fato de alguns educadores destacarem “a importância do apoio visual ou do visual-tátil 

como facilitador para a aprendizagem” (LORENZATO, 2006). 

Para Lorenzato (2006), materiais manipuláveis são aqueles materiais que podem 

ser tocados e manipulados. De acordo com o autor, esses materiais podem tornar os 

conceitos mais compreensíveis por meio da manipulação e contextualização oportunizada 

por eles. 

Há muitas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, tanto para os alunos 

quanto para os professores. Fiorentini e Miorim (1990) destacam que o aluno tem 

dificuldade de entender a matemática que é ensinada na escola e de utilizar o 

conhecimento matemático. Por outro lado, segundo esses mesmos autores, o professor 

procura repensar seu fazer pedagógico e buscar novas maneiras de melhorar essa situação, 

inclusive, buscando por novos elementos e recursos para aperfeiçoar a sua prática, seja 

em eventos, encontros, congressos ou cursos de qualificação. Os professores participam 

desses eventos em busca de sugestões por jogos ou materiais concretos, segundo 

Fiorentini e Miorim (1990). Os autores ainda ressaltam que esse interesse pelos materiais 

concretos ou jogos é para encontrar a solução para os problemas da sala de aula. Diante 
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disso, por achar que a fórmula mágica está nos materiais ou jogos, não há 

questionamentos se eles são realmente necessários e importantes para o processo de 

ensino-aprendizagem da matemática, além disso, não há questionamentos sobre qual seria 

o momento ideal para a utilização desses materiais ou jogos. 

Fiorentini e Miorim (1990) ressaltam que o professor não pode sujeitar sua 

metodologia a algum material apenas por ser atraente ou lúdico. Além disso, de acordo 

com os autores, no momento de utilizar um material ou jogo devemos fazer uma reflexão 

sobre a finalidade desse material, pois o uso de jogos ou atividades no ensino da 

matemática não garante uma melhor aprendizagem. 

Todavia, cabe ressaltar que o uso do material manipulável em si não garante 

quaisquer contribuições, já que elas dependem diretamente dos planejamentos do 

professor e da sua intencionalidade pedagógica. Infelizmente, muitos professores utilizam 

o material manipulável sem estabelecer um objetivo claro ou, ainda, sem avaliar as 

potencialidades de determinado material para o trato de conceitos matemáticos 

específicos. É fundamental que o professor crie situações adequadas que permitam que o 

aluno perceba, por meio da manipulação do material, os conceitos e as propriedades 

matemáticas trabalhadas. 

Fiorentini e Miorim (1990) chamam a atenção para que o aluno tenha o direito de 

aprender: 

 

Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um “aprender” mecânico, 

repetitivo, de fazer sem saber o que faz e porque faz. Muito menos um 

“aprender” que se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender significativo, do 

qual o aluno participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber 

historicamente produzido e superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada 

e parcial da realidade. (FIORENTINI E MIORIM, 1990, p. 6) 
 

Os autores ainda afirmam que o jogo ou material pode ser fundamental para que 

esse aprendizado significativo aconteça. Além disso, os autores chamam a atenção para a 

construção de um material, para que nesse processo de construção, o aluno tenha “a 

oportunidade de aprender matemática de uma forma mais efetiva” (FIORENTINI E 

MIORIM, 1990, p. 6). Pois, nem sempre o material visualmente mais bonito ou aquele já 

construído será o mais adequado. 

Diante disso, queremos investigar as narrativas de vida de egressos do curso de 

licenciatura em matemática da Universidade Federal de Goiás, em busca de indícios das 

marcas que sua formação foi capaz de deixar em sua prática, ou seja, no modo como ele 
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narra a sua prática. Assim, nos parece relevante buscar compreender: como nós, 

professores de matemática, temos ensinado matemática, especialmente hoje, no contexto 

da pandemia do Covid-19; como temos usado materiais manipuláveis em sala de aula; 

como colocamos narramos nossa formação acadêmica em contraste com o modo como 

ensinamos matemática. Esses questionamentos nos motivam a implementar esta pesquisa, 

pois, entender como os professores têm ensinado matemática e o que eles pensam a 

respeito de materiais manipuláveis, nos dá uma ideia de como a formação inicial de 

professores exerce influência no trabalho do professor. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Investigar as narrativas de vida de egressos do curso de licenciatura em matemática da 

Universidade Federal de Goiás, em busca de indícios das marcas que sua formação foi 

capaz de deixar em sua prática, ou seja, no modo como ele narra a sua prática. 

 

Objetivos específicos 

• Analisar as narrativas orais dos professores egressos, buscando indícios de como 

eles têm ensinado matemática e o que eles pensam a respeito do uso de materiais 

manipuláveis em sala de aula. 

• Analisar como os professores têm ensinado matemática no contexto da pandemia 

e como tem sido a relação com materiais manipuláveis. 

 

Metodologia 

A pesquisa será baseada nas características da pesquisa narrativa, pois segundo 

Sousa e Cabral (2015), a narrativa como opção metodológica valoriza o desenvolvimento 

do professor, seu autoconhecimento e seus diferentes saberes e experiências. A opção 

pela narrativa é devido ao fato de as experiências vividas pelos sujeitos relacionam-se 

com diferentes momentos da vida pessoal e profissional. 

Como a narrativa é constituída de relatos ou registros escritos, os instrumentos 

utilizados serão o questionário e a entrevista narrativa por meio da plataforma de 

videoconferência. 

Os sujeitos da pesquisa são egressos do curso de licenciatura em matemática da 

Universidade Federal de Goiás que se formaram entre 2012 e 2018 e, ainda, que estejam 
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atuando em sala de aula, pois queremos investigar como a formação influencia a prática 

desses professores em relação ao uso de materiais manipuláveis. 

A escolha desse período, entre os anos de 2012 e 2018, se justifica na pesquisa 

narrativa, pois, como a pesquisa é relacional, as perguntas que serão aplicadas aos 

colaboradores serão aplicadas a mim, haverá um esforço em responder essas perguntas. 

Os egressos são colegas que comungam um mesmo tipo de formação que foi dada pela 

UFG, na mesma época, com professores similares, então, irei cotejar as minhas 

impressões sobre o roteiro com as respostas desses egressos. 

Além disso, as experiências narradas pelos egressos durante as narrativas 

valorizam o desenvolvimento profissional do professor, pois é levado em consideração 

as suas experiências de vida, seus saberes e seu autoconhecimento (Sousa e Cabral, 2015). 

Foi enviado um questionário online via e-mail para os egressos do curso de 

licenciatura em matemática do período citado anteriormente e a devolução também foi 

via e-mail. Com o retorno do questionário online, a expectativa é selecionar entre 4 e 8 

egressos para a entrevista que será por meio de videoconferência. 

O questionário foi um instrumento de coleta de informações que nos auxiliou a 

selecionar os sujeitos da pesquisa. Esse questionário abordou questões sobre a prática dos 

egressos em sala de aula e principalmente sobre o uso de materiais manipuláveis nas aulas 

de matemática. Após isso, as respostas do questionário online foram analisadas e os 

egressos que afirmaram usar materiais manipuláveis em sala de aula de forma frequente 

foram convidados a participar de uma entrevista narrativa, que será individual e por meio 

de plataforma de videoconferência, será gravada e se houver necessidade, haverá mais de 

uma entrevista. 

 

Considerações sobre o produto educacional 

Pretende-se ao final produzir um livro com as narrativas resultantes dos momentos 

das entrevistas junto aos professores colaboradores, contendo a trajetória profissional 

deles e histórias que remetem para a singularidade de casos e de episódios da sala de aula. 

Trata-se de um livro inspirado no livro “Trajetórias profissionais de educadoras 

matemáticas” (D’AMBROSIO & LOPES, 2014). 
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Introdução 

Hodiernamente, sem dúvida, o ensino de língua portuguesa em escolas públicas e 

privadas em prol da autonomia intelectual, do desenvolvimento do senso crítico e da 

participação política dos estudantes visando à evolução da sociedade se estabelece como 

um grande desafio para educadores. A dificuldade que jovens do Ensino Médio 

encontram para concretizar suas ideias, por meio da escrita, é algo que sempre incomodou 

e faz com que educadores busquem novas alternativas que auxiliem os estudantes na 

compreensão da escrita como um processo de operacionalização das ideias e de 

protagonismo social. A pergunta que suscitou essa pesquisa se destacou a partir da 

concepção da busca pela compreensão do que efetivamente poderia oprimir os(as) 

estudantes no momento da produção de texto e, a partir desse estudo, propor uma 

alternativa de construção didática de emancipação da escrita.  

 

Objetivos 

O objetivo desta pesquisa não foi desconsiderar o valor do estudo acerca da 

dissertação argumentativa (modelo Enem) nas salas de aula, mas de destacar a 

importância do estudo de gêneros textuais argumentativos para promover o protagonismo 

dos indivíduos nos espaços sociais de modo dialógico com a realidade e intensificar o 

interesse dos estudantes por práticas discursivas funcionais que estejam associadas à 

participação discursiva dos indivíduos em relação aos assuntos pautados na atualidade 

vivenciada por eles, dessa forma, combatendo a opressão que os estudantes sentem no 

momento da escrita.  
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Fundamentação teórica 

Torna-se notória a necessidade de metodologias, no universo educacional, que 

proporcionem a superação das dificuldades de leitura e escrita durante todo o processo de 

ensino-aprendizagem e, para tanto, é importante, principalmente, a formação de leitores 

competentes por meio de textualidades que promovam a interação verbal. O gênero carta 

de leitor pode ser um grande aliado do professor no processo de formação desses 

leitores/escritores visto que se trata de um texto de caráter interativo, interlocutivo, 

interdiscursivo e funcional. Para o alcance das características textuais do gênero carta de 

leitor, foram analisadas as teorias de Bakhtin em sua obra “Os gêneros do discurso”; 

Maria Helena de Moura Neves em “Gramática Funcional – interação, discurso e texto”, 

M.A. K. Halliday & Angus McIntosh & Peter Strevens” em “As ciências linguísticas e o 

ensino de língua” para análise dos contextos funcionais de aplicação de didáticas quanto 

ao estudo da língua e da linguagem em perspectivas textuais. Já os autores Lilian Bacich 

& José Moran em “Metodologias ativas para uma educação inovadora” e Antônio 

Siemsens Munhoz “ABP – Aprendizagem Baseada em Problemas” foram os fios 

condutores para consolidar os recursos metodológicos de aplicação da metodologia ativa 

como estratégia de desenvolvimento de cartas de leitores em uma possibilidade de escrita 

considerando o protagonismo dos alunos. 

Sendo assim, na pesquisa proposta, considerou-se a produção da carta de leitor 

seguindo um sistema dinâmico, aberto, reconhecendo a linguagem (produção de leitura e 

escrita) como recurso de construção da experiência humana externa e interna em prol da 

negociação de relações sociais, papéis discursivos e posicionamentos intersubjetivos. 

Assim, durante o processo de escrita proposto no produto educacional desenvolvido 

durante a pesquisa, considera-se a construção dos sintagmas dispostos por Halliday de 

acordo com a Metafunção Ideacional, Metafunção Interpessoal e Metafunção Textual. Os 

gêneros discursivos que destacam a função interpessoal promovem mais compreensão 

acerca da funcionalidade da língua e se configuram como recursos valiosos para 

promoverem nos estudantes da educação básica um incentivo à compreensão das camadas 

textuais que ultrapassem o compromisso da tessitura textual. 

Destarte, propomos no Capítulo 1 um estudo sobre a opressão no universo da 

escrita considerando as obras de Paulo Freire e Jacques Ranciére como fundamentação 

para uma proposta de ensino voltada para o protagonismo dos jovens por meio da leitura 

e da escrita. Além disso, apresentamos a carta de leitor como uma possibilidade de 
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trabalho em prol do alcance dos jovens estudantes à participação nos espaços jornalísticos 

de informação e opinião. Como conclusão desse capítulo, apresenta-se, por meio de um 

gráfico, os resultados obtidos na aplicação de um questionário sobre os motivos que 

geram nos alunos bloqueio no momento da escrita. A pergunta apresentada no 

questionário é “O que mais lhe atrapalha no momento da escrita?” e as possíveis respostas 

para a pergunta foram “O medo de cometer erros gramaticais. / Medo do texto não ser 

criativo. / Medo do professor não gostar do texto. / Medo de não tirar uma boa nota. / 

Falta de informações sobre o que está proposto no tema. / Outro motivo. 

No Capítulo 2, apresentaremos a importância do uso de metodologias ativas para 

a produção de texto. A primeira abordagem destaca uma possibilidade de trabalho 

diferente da que tradicionalmente é adotada durante as aulas de língua portuguesa. Nesta 

proposta, destacaremos a importância de que o(a) aluno(a) crie a sua coletânea para que 

compreenda a função desse recurso por meio de uma atividade “Aula invertida”, que 

suscita o protagonismo do aluno para a compreensão da verticalização dos temas 

propostos buscando valorizar e respeitar o conhecimento prévio do aluno em um processo 

de interação mais produtivo sobre o tema proposto.  

No Capítulo 3, serão discutidas as características prototípicas do gênero carta de 

leitor, mas sem considerar que o aluno tenha que seguir uma fórmula para escrita, estática. 

Apresentaremos as circunstâncias estruturais funcionais referentes à escrita da carta de 

leitor, principalmente os aspectos relacionados à interdiscursividade e intertextualidade. 

Além disso, os aspectos que condicionam a carta de leitor a um recurso de protagonismo 

social.  

No Capítulo 4, apresentaremos a proposta a sequência didática (produto 

educacional) dessa pesquisa considerando as produções das cartas de leitor desenvolvidas 

por um grupo de alunos da 2ª série seguindo os princípios metodológicos da metodologia 

ativa. O produto educacional desenvolvido é uma sequência didática que propõe a 

construção do texto a partir de um processo denominado “Currículo Projeto” cuja 

produção seguirá duas fases (projeto explicativo/projeto construtivo) sendo que as ações 

seguem recursos pedagógicos da Aula Invertida e da Aprendizagem Baseada em 

Problemas e a análise dos resultados alcançados quanto a evolução ou não dos alunos 

durante o desenvolvimento da sequência didática e as intercorrências registradas. 
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Metodologia 

O método de pesquisa será bibliográfico visto que a problemática será 

fundamentada na teoria de Bakhtin e nos conceitos relacionados à gramática funcional; e 

documental considerando que os textos analisados serão extraídos de jornais, revistas. Os 

métodos qualitativo e quantitativo serão desenvolvidos visto que ocorrerá o levantamento 

e a análise de dados construindo uma trajetória de cada aluno investigado e a construção 

de carta de leitores a partir de 4 temas diversos. Além disso, a pesquisa-ação contará com 

a coleta de dados a respeito de aspectos que envolvem a produção de texto seguindo a 

seguinte sequência: 

1º levantamento: a opressão no ato de escrever (pesquisa de opinião); 

2º levantamento: temas de interesse do grupo de alunos (pesquisa de opinião); 

3º levantamento: análise comparativa através do percentual de intertextos 

utilizados nas produções, de acordo com a sequência das ações do projeto 

envolvendo metodologia ativa;  

4º levantamento: análise comparativa através do percentual de indícios de autoria 

utilizados nas produções, de acordo com as 4 sequências didáticas desenvolvidas, 

envolvendo as etapas da metodologia ativa e o registro do processo de construção 

em uma tabela de análise de dados. 

 

Produto Educacional 

O produto educacional desta pesquisa trata-se de uma sequência didática para a 

produção de carta de leitor, que será disponibilizada a professores, por meio de um e-

book, cuja finalidade é desenvolver capacidade leitora crítica e, por consequência, escrita 

de excelência de educandos instigando seu protagonismo quanto à produção de texto. A 

pesquisa se encontra ainda na fase de aplicação, dessa forma, não é possível apresentar 

resultados das atividades desenvolvidas. 

 

Palavras-chave: Carta de leitor. Metodologia ativa. Gramática Funcional 
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A pesquisa que apresento teve como objetivo geral discutir, por meio da realização 

de entrevistas, se e como professoras do ensino fundamental – anos iniciais se 

constituíram e/ou se constituem leitoras do texto literário e se tal constituição implica, 

efetivamente, práticas de leitura literária em sua atuação docente. De modo específico, a 

investigação buscou ouvir e dar voz às professoras, saber sobre sua formação inicial e 

continuada, suas demandas, desafios, perspectivas; conhecer um pouco de sua biografia, 

de sua trajetória como leitoras e formadoras de leitores; problematizar suas práticas de 

ensino em sala de aula e analisar como essas foram afetadas ou enriquecidas por suas 

leituras; desvelar suas concepções teóricas acerca da literatura e suas práticas pedagógicas 

com esta disciplina em sala de aula.  

O estudo empreendido se alicerça em importantes referenciais teóricos, 

valorizando o conhecimento epistemológico por meio da pesquisa de autores que são 

referência quando se trata de pensar a literatura, entre eles, Aguiar (2011), Andruetto 

(2009), Bértolo (2014), Bértolo e Bordini (1993), Bordini (1993), Bortoni-Ricardo 

(2008), Candido (1995), Chartier (1996), Colomer (2007), Cosson (2014), Cunha (1985), 

Freire (1987, 2001), Lajolo (1991, 2002), Martins (2003), Passeggi (2008), Silva (2008), 

Souza (2010), Zilberman e Rösing (2009).  

O interesse parte das minhas experiências de infância, do vínculo afetivo com os 

livros e do convívio diário com professoras no universo escolar. Diante desse contexto, 

utilizo a metodologia de entrevista para saber sobre a constituição desses sujeitos leitores 

e suas práticas com a leitura literária na educação básica, nos anos iniciais, a fim de ouvir 

suas narrativas de infância e experiências com a literatura em sala de aula, suas emoções, 

sonhos, angústias e desafios da profissão diante de reais descasos do poder público com 

a educação. Uma oportunidade expressivamente significativa. Para alcançar o objetivo 

geral, destacam-se os seguintes objetivos específicos:  
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• Realizar entrevistas e registrar os discursos por meio de áudios;  

• Promover uma escuta ativa e um diálogo com as professoras sobre suas 

memórias literárias;  

• Produzir um caderno com reflexões teóricas e sugestões sobre o ensino de 

literatura para professores dos anos iniciais do ensino fundamental.  

  

Ao pensar, realizar e analisar as entrevistas, levei em conta as seguintes 

considerações de Lüdke e André (1986, p. 12):  

  

O ‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador. Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar 

a ‘perspectiva dos participantes’, isto é, a maneira como os informantes 

encaram as questões que estão sendo focalizadas. Ao considerar os diferentes 

pontos de vista dos participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o 

dinamismo interno das situações, geralmente inacessível ao observador 

externo.  
  

Na perspectiva qualitativa, um elemento é analisado em sua inter-relação com 

outros elementos, como se não houvesse separação rígida entre eles. Isso difere de uma 

pesquisa positivista, que procede à análise de forma cartesiana, quebra em partes o objeto 

de estudo e as avalia separadamente. A pesquisa qualitativa em educação traz o viés da 

totalidade, porque todos os elementos contribuem para compreensão do fenômeno 

educacional analisado.  

No que se refere ao Produto Educacional A leitura no espaço escolar: formação 

de leitores, que compõe o quarto capítulo da dissertação, ele se configura em um caderno 

de sugestões práticas de leituras literárias, destinadas a professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental I. Nesse caderno de práticas de ensino da literatura, foram elencados, 

como sugestões, alguns livros de escritores notáveis da literatura, como Ana Maria 

Machado, Cecília Meirelles, Clêidna Aparecida de Lima, Cora Coralina, Eva Funari, 

Guiomar Paiva Brandão, Monteiro Lobato, Newton Freire Murce Filho, Pedro Bandeira, 

Ruth Rocha, Sônia Junqueira, Tatiana Belinky, Vinicius de Moraes, Ziraldo, Ruth Rocha, 

obras com significativos reconhecimentos e premiações, inclusive, indicadas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNDL).  

Procurei demonstrar, no estudo de caso, a pertinência da formação do leitor, mais 

especificamente do leitor literário. Pelos relatos das professoras participantes, nota-se que 

as leituras diárias em sala de aula nem sempre contam com a riqueza das obras literárias, 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Guiomar+Paiva+Brand%C3%A3o&text=Guiomar+Paiva+Brand%C3%A3o&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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pois é comum que significativo tempo seja destinado a conteúdos informativos, 

carregados de didatismos descontextualizados da realidade discente.  

Assim sendo, o Produto Educacional versou sobre uma proposta de trabalho 

envolvendo as práticas de leitura literária a partir dos princípios teórico-metodológicos 

que entendem a literatura como contribuição efetiva na formação humana e humanizadora 

dos alunos. A experiência de entrevistar e ouvir as professoras sobre a construção de suas 

identidades docentes, suas histórias pessoais, leituras, vivências escolares acrescentou em 

mim reflexões e indagações no que tange à formação desse profissional de valor 

inquestionável. Pude conhecer de maneira expressiva, por meio dos relatos das 

entrevistadas, suas memórias pessoais e sociais, suas práticas pedagógicas, seus encantos 

e desencantos vividos em suas jornadas docentes.  

Considero que a pesquisa desenvolvida alcançou o mérito de proporcionar uma 

reflexão acerca da necessidade da formação docente para se trabalhar com a literatura no 

ensino básico. No decorrer do estudo, procurei ressaltar que é preciso buscar ações 

efetivas e significativas para o trabalho com a literatura em sala de aula, com objetivo da 

formação de alunos leitores. É pertinente pensarmos que a literatura é contrária ao 

pragmatismo e à funcionalidade por ser arte. Ela pode ser um elemento de transformação, 

pois tem um caráter humanizador que lhe é intrínseco. Pensar, portanto, no caráter de 

formação e educação da literatura é pensar na formação humana e de uma civilização que, 

segundo Candido (1995), é “capaz de sonhar”.  

Diante disso, podemos refletir e problematizar o que fazer diante das realidades 

relatadas, como contextos desfavoráveis, entre eles, o descaso por parte das políticas 

públicas, com falhas de investimentos na educação, salas superlotadas, precarização de 

escolas, estruturas físicas, fragilidades na formação inicial e continuada do professor, 

entre outros. Contudo, sabemos que essas são questões estruturais históricas que se 

arrastam e que assolam nossas escolas há décadas, mas sabemos que as escolas não param, 

esperando que sejam solucionadas tais questões.  

  

Sabemos que ninguém nasce feito. Nos fazemos, nos tornamos gente.- “virou 

gente!- falamos com orgulho de um filho, crescido e criado. Não nascemos 

humanos, nos fazemos. Aprendemos a ser. Todos passamos por longos 

processos de aprendizagem humana. Se preferimos, toda criança nasce 

humana, mas isso não basta: temos que aprender a sê-lo. Podemos acertar ou 

fracassar. Nessa aprendizagem também há sucesso e fracasso. (ARROYO, 

2013, p. 53).  
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Arroyo (2013) ressalta questões de suma relevância aos nossos saberes docentes, 

destacando, assim como Paulo Freire, os processos de aprendizagem como forma de 

humanização. Segundo esses teóricos, não nascemos prontos, é por meio da educação e 

do acesso aos conhecimentos que nos tornamos humanos.  

A pesquisa pontua, ainda, o quanto foi singular ouvir as professoras, suas falas, 

memórias de infância e vida adulta presentes nos relatos biográficos. Eles demonstram 

que, por meio das referências culturais, construímos nossa identidade individual e 

coletiva. Essa investigação trouxe elementos indispensáveis à reflexão sobre a 

constituição do professor como leitor, seu ofício de mestre, suas demandas, limites e 

possibilidades em sala de aula e em suas práticas pedagógicas.  

Compreendemos que há alguns limites quanto às análises biográficas das 

participantes, dada a complexidade das subjetividades humanas. As memórias são 

passíveis de ressignificações naturais devido as constantes alterações de visão de mundo. 

As memórias, de acordo com Halbwachs (1990), não são individuais, mas coletivas, fato 

que confere a elas a condição de serem constantemente ressignificadas.  

De acordo com o exposto, foram de extremo valor os relatos das participantes, 

pois, ouvindo suas memórias, pude simultaneamente rememorar meu passado, o que 

acentuou, em minhas concepções teórico-metodológicas, a relevância da formação 

humana, de uma educação que valorize a escuta e a fala. As narrativas dessas mulheres 

reafirmam quanto, no trabalho docente – especialmente no ensino básico –, se deve 

valorizar e incentivar a expressividade de contar e ouvir histórias. A literatura é uma 

significativa aliada, pois a leitura literária nos traz a possibilidade da autonomia do 

sujeito, para que ele possa fabular, sonhar e, em sua imaginação ou realidade, viver sua 

liberdade de fantasiar. A literatura permite ao sujeito desenvolver a capacidade criativa, 

percorrer, por meio do universo literário, tempos, espaços, culturas, além de permitir 

encontros e reencontros com o mundo, com os outros e sobretudo consigo mesmo.  

 

Palavras-chave: Memória. Literatura. Formação de leitor. Práticas de leitura.  
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Há algum tempo, um movimento que tem acontecido em pesquisas qualitativas é 

a autoria em primeira pessoa, uma vez que nossas subjetividades possuem um expressivo 

significado nesses tipos de pesquisa, justamente por não ser priorizada a neutralidade e 

nem o distanciamento, e sim a experiência e escrevivência (EVARISTO, 2020) de quem 

está construindo a pesquisa. Em função disso, esta pesquisa foi inteiramente escrita em 

primeira pessoa, para que desta forma, eu pudesse ter a oportunidade de dissertar de 

maneira subjetiva e contextualizada as vivências que esta pesquisa proporcionou. O 

ensino de língua inglesa tem passado por inúmeras e distintas transformações ao longo da 

história da educação. Esse delinear tem apontado a urgência em (re)pensar novas 

estratégias metodológicas para o ensino de uma língua adicional. Nesse sentido, esta 

investigação teve como perguntas de pesquisa: Como tornar exequível a utilização da 

música no ensino da língua inglesa em uma concepção crítica-reflexiva de modo a 

proporcionar a formação de um sujeito reflexivo, crítico e autônomo? Seria possível 

empregar a música na sala de inglês fazendo emergir questões de cunho social? Assim, 

busquei analisar e refletir sobre o uso de músicas na educação linguística em uma 

concepção reflexiva, transformadora e transgressora.  

Como embasamento teórico para o desenvolvimento desta pesquisa, me apoiei em 

concepções e reflexões acerca de três vertentes: língua/linguagem (BAKHTIN, 2006, 

2014; CHOMSKY, 1972; MOITA LOPES, 2002, 2012; SAUSSURE, 1975); ensino 

crítico e transgressor (FREIRE, 2000; PENNYCOOK, 2001; RANCIÉRE, 2002; 

GERALDI, 2015; hooks, 2019; RAJAGOPALAN, 2003; PESSOA; BASTOS, 2017; 

SAVIANI, 2011) e, enfim a respeito da eficácia do uso de músicas no âmbito educacional 

(MURPHEY, 2015; RICHARDS, 1969; VICENTINI; BASSO, 2008). 

O ser humano é social por natureza e tem a necessidade vital de se comunicar com 

o outro, com o mundo ao seu redor e também com ele mesmo. A demanda de se expressar, 

de se posicionar e de pensar faz com que o indivíduo busque uma maneira para que suas 
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ideias e opiniões alcancem o outro. E é por meio da língua/linguagem que essas 

manifestações e a interação com outro indivíduo se concretizam. No que tange à 

concepção da língua/linguagem como prática social, ela só faz sentido no momento em 

que é utilizada, levando em consideração a esfera na qual está inserida como também o 

outro que constitui esse movimento dialógico. Tal dialogicidade é devida às relações 

existentes entre posições sociais que envolvem os sujeitos falantes, além da interação 

verbal, ou seja, o ato da fala face a face. A partir desse ensejo, todo meu entendimento 

acerca do ensino de línguas começou a ser (re)significado, começando pelo 

desenvolvimento do meu próprio pensamento crítico. Para hooks (2020, p. 33), “[...] o 

pensamento crítico envolve primeiro descobrir o ‘quem’, o ‘o que’, ‘o quando’, ‘o onde’, 

e ‘o como’ das coisas [...]” e então utilizar o conhecimento de modo a sermos capazes de 

determinar o que é mais importante. Partindo dessa fala de hooks (2020), compreendo a 

dimensão do pensamento crítico na sala de aula, não só de línguas, mas de todas as 

disciplinas. Saber quem produz o conhecimento, o que é aquele conhecimento, quando 

utilizá-lo, onde fazer uso dele e como lidar com ele, são aspectos que contribuem não só 

para uma aula significativa como também para a formação de cidadãos capazes de 

refletirem e agirem a partir do saber construído com o intuito de promover uma 

transformação no contexto social o qual fazem parte. Existem várias definições para a 

expressão “ser crítico”. Neste trabalho, o ser crítico é no sentido do problematizar, do 

questionar, do de levar a/o aluna/o a pensar. Acredito que vivemos em um mundo de 

constantes conflitos, e, é preciso que esses conflitos façam parte do contexto educacional 

e sejam problematizados para que as/os alunas/os, as/os docentes possam pensar em 

outras possiblidades de vidas mais justas e coletivas. Em função disso, defendo que o 

posicionamento político, em todas as esferas sociais, e isso, inclui sala de aula, é 

necessário. É imprescindível falar sobre todo tipo de desigualdades nas aulas, 

principalmente nas aulas de língua adicional. 

Uma das escolhas pelas músicas nesta pesquisa tem ligação com o papel que elas 

possuem em minha vida pessoal e profissional. No meu contexto profissional, um 

exemplo concreto disso, está no fato de utilizar as músicas em diferentes situações durante 

as minhas aulas. Defendo que, a utilização de músicas, como recurso em sala de aula, tem 

também a possibilidade de oportunizar às/aos estudantes o engajamento em discussões de 

temas vivenciais relevantes para elas/es como, por exemplo, a violência, o preconceito, o 

padrão de beleza, papel da mulher na sociedade, raça, gênero, entre outros, além de 
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propiciar a essas/es estudantes o contato com culturas diferentes da sua (FIGUEIREDO; 

PEREIRA, 2011; LOPES, 2008; MURPHEY, 1990; 1992; SCHÜTZ, 2003).  

Este estudo se configura, então, como uma pesquisa-ação. Esse tipo de pesquisa 

se caracteriza como uma busca por alterações no contexto em que ela será desenvolvida. 

De acordo com Thiollent (1992), a pesquisa-ação tem como escopo a solução de uma 

situação problema, o desenvolvimento da percepção do problema nos participantes 

envolvidos, bem como a produção de conhecimento significativo. Esta pesquisa foi 

desenvolvida com uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

Estadual de Goiânia, com 42 estudantes matriculados, porém, devido às adversidades 

socioeconômicas decorrentes da pandemia de COVID-19, um número considerável de 

alunas/os deixaram a escola, dessa maneira, das/os 42 matriculadas/os, 32 são frequentes 

e 26 aceitaram participar desta pesquisa. A média de idade das/dos alunas/os está entre 

14 e 17 anos. São estudantes de diferentes regiões do país e também fora do Brasil. Para 

a coleta de dados, foram utilizados como instrumentos: diários de campo com anotações 

reflexivas da professora, questionários realizados no início e término das atividades com 

o alunado e as produções das/dos participantes deste estudo. O material empírico 

(DENZIN; LINCOLN, 2006) gerado foi analisado de acordo com a triangulação dos 

tópicos a seguir: a ação docente, a reação discente e a percepção das/os estudantes a 

respeito das atividades e discussões realizadas em cada aula. Foi possível, por meio dos 

questionários, identificar se as/os estudantes consideravam o uso de temas vivencias 

importante nas aulas de inglês e também a opinião de cada uma/um delas/es a respeito da 

sala de aula de língua inglesa ser um espaço para discussões críticas. O sentimento 

delas/es frente ao uso de temas vivencias nas aulas de inglês também foram considerados 

ao longo desse questionário. Um exemplo presente nas falas das/os participantes que 

merece destaque é o fato de como elas/es começaram a entender que também podem ter 

uma atuação política dentro e fora da sala de aula e como elas/es podem utilizar a língua 

inglesa como uma maneira de se posicionarem frente a situações conhecida por elas/es. 

Os relatos apresentados, relevam e corroboram, que as aulas de inglês podem ser sim, um 

espaço para discussões de temas vivenciais e que por meio do inglês, as/os estudantes têm 

chance de colocarem suas opiniões, questionamentos e ideias para uma possível mudança 

social. 

O produto educacional desenvolvido foi uma proposta de oficina direcionada para 

professores de línguas das redes de educação estadual e municipal de Goiás, podendo 
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alcançar professoras/es de outras regiões do Brasil. A oficina na modalidade remota foi 

intitulada: Educação Linguística Crítica na escola pública: uma proposta para a 

(des)construção da práxis. Essa oficina, foi idealizada e organizada para acontecer em 

dois encontros remotos. Cada encontro foi pensado com a duração de três horas de 

atividades síncronas adicionadas a duas horas de atividades assíncronas. Para as 

atividades síncronas as/os participantes receberam previamente três materiais teóricos 

para estudo antes do primeiro encontro. Foi criado um grupo de WhatsApp para a 

interação entre os participantes e também para o envio e compartilhamento materiais de 

leitura e atividades realizadas pelas/os participantes. Foram realizadas 41 inscrições pelo 

google forms, dessas 41 inscrições apenas 12 pessoas participaram do primeiro encontro 

realizado no dia nove de abril de 2022. No segundo encontro, que aconteceu no dia trinta 

de abril de 2022, o número de participantes diminuiu para 10. Esta oficina, ainda se 

configurou como uma proposta de compartilhando de experiência que oportunizou 

outras/os participantes a um trabalho mais reflexivo no ensino de línguas, e também 

colaborou para a expansão da perspectiva da educação linguística que pode sobremaneira 

chegar às salas de aula, auxiliando as/os educadores e aproximando o ensino de línguas 

em uma perspectiva crítica no contexto da escola pública.  

Como tornar exequível o uso das músicas no ensino de inglês numa perspectiva 

crítico-reflexiva? No trabalho realizado, observei que uma maneira transformadora de 

usar a música na educação linguística, é primeiramente, partir dos interesses e do contexto 

social das/os discentes, bem como abordar músicas que retratem experiências análogas 

às/aos educandas/os, pois identifiquei que, ao fazer isso, foi possível promover uma maior 

aproximação e engajamento delas/es nas atividades propostas. Seria possível trabalhar a 

música na sala de inglês problematizando questões de cunho social? Todo ser humano 

carrega consigo histórias que o constituem, quando optei por partir de situações vivencias, 

as quais colocam as/os educandas/os como agentes, é possível o desenvolvimento de 

atividades que tenham mais sentido para sua formação como cidadã/ão. A música se 

mostrou, uma vez mais, um elemento primordial para trabalhar questões vivenciais 

pertencentes ao contexto escolar, principalmente no que tange ao ensino de línguas, uma 

vez que, é por meio da prática da linguagem, da interação verbal, que o indivíduo atua e 

contribui para seu meio social. Dessa maneira, foi possível corroborar a relevância do uso 

da música no ensino de línguas desde que as problematizações sociais contemplem o 

contexto das/os estudantes. Quando se trata do uso da língua como uma prática social 
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transformadora, é perceptível que esse trabalho pode contribuir para o âmbito 

educacional, na medida em que provoca importantes reflexões acerca de uma educação 

linguística mediada por músicas, com ênfase numa proposta pedagógica transgressora, 

que proporcione a formação de sujeitos críticos, reflexivos, transformadores e atuantes 

no meio social. Em suma, acredito que por esta pesquisa ter considerado a língua como 

prática social, aliada ao uso de músicas, ela pode vir a fomentar uma educação 

transformadora, capaz de contribuir contra a barbárie na educação. 

 

Palavras-chave: Educação Básica. Língua Inglesa. Música. Educação Linguística 

Crítica. 
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Introdução 

O uso da linguagem está presente em todos os campos da atividade humana e se 

concretiza por meio de enunciados realizados pelos usuários da língua. Haja vista a 

importância da linguagem em nossas práticas sociais, conforme os estudos do filósofo 

russo Mikhail Bakhtin (2011), faz-se necessário abordarmos as práticas de formação do 

leitor literário nos anos finais do Ensino Fundamental. 

A formação de leitores do século XXI – os denominados nativos digitais – é um 

trabalho árduo para os professores de Língua Portuguesa (doravante LP), pois é preciso 

extrapolar o uso do papel e da tinta, mas sem perder os critérios estéticos das obras 

literárias. Os leitores em formação já assumiram o papel de protagonistas em outras 

esferas sociais e, na escola, precisam ser vistos como os principais atores da 

aprendizagem, co-criadores de percursos formativos. No caso da leitura literária, 

precisam receber aportes para serem autônomos nas escolhas literárias que farão no 

futuro. Consoante Kramer (2000), trabalhando com leitura, formação e literatura, o 

horizonte é a humanização, “o resgate da experiência humana, conquista da capacidade 

de ler o mundo, de escrever a história coletiva, de expressar-se, criar, mudar” (p. 25). A 

autora defende a leitura literária pelo seu potencial humanizador e formador. 

Além do papel inerente ao professor de língua materna, há o desafio de interpretar 

a atual globalização da informação e ensinar ao aluno aprender com ela, tornar-se crítico. 

Assim, faz-se necessário investigar outras vertentes didático-metodológicas para a 

ensinagem de leitura nos anos finais do Ensino Fundamental. A ensinagem pressupõe 

uma prática social complexa, que engloba tanto a ação de ensinar quanto a de aprender 

em um processo contratual. 

Nesta perspectiva, não é possível dissociar o trabalho voltado à formação de leitor 

literário do ensino de língua materna. É preciso auxiliar o jovem leitor para ler o mundo 

de modo crítico, pois “a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo 
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mas por uma certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-

lo através de nossa prática consciente” (FREIRE, 2003, p. 20). 

Deste modo, faz-se necessário pensar nos paradigmas didático-metodológicos 

vigentes para um ensino de LP comprometido também com a formação do leitor literário. 

Os recursos predominantes no ensino estão ligados às denominadas práticas dedutivas: o 

professor, primeiro, explica a teoria e depois os alunos devem aplicá-la a situações mais 

específicas, controladas. Contudo, o perfil do estudante do século XXI mudou. 

Conectado, informado e curioso, essas são as características do aluno de hoje. O processo 

de aprendizagem não é mais linear, também não é mais individualizado; é coletivo, 

conectivo. Para Menezes de Souza (2011, p. 290), o aprendiz “não é somente aquele ser 

que recebe – os nossos aprendizes são agentes, fazedores. [...] O aprendiz é independente, 

ele busca, seleciona, aprende, interage”.  

Tudo isso colabora para a elaboração das perguntas que norteiam o estudo aqui 

proposto: as Metodologias Ativas de Aprendizagem podem favorecer o ensino de 

literatura nos anos finais do Ensino Fundamental?; quais as contribuições das 

Metodologias Ativas para o ensino de literatura nos anos finais do Ensino Fundamental?; 

e quais são os seus desafios no trabalho docente?  

Na busca de respostas para essas perguntas, é importante, primeiramente, 

reconhecer que as Metodologias Ativas de Aprendizagem podem ser capazes de produzir 

a “curiosidade epistemológica” (FREIRE, 2015), já que são um processo amplo e 

possuem como principal característica a inserção do aluno como agente responsável por 

sua aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado. Conforme Moran (2018, p. 

4), “as metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu 

envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo”. Desse 

modo, a tarefa do professor do século XXI (que aproveita o que a internet oferece, 

acompanha seus alunos, domina, cria e compartilha conteúdos) também é a de 

desenvolver autonomia nos aprendizes. 

 

A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, doar ao 

outro tomado como paciente de seu pensar, a inteligibilidade das coisas, dos 

fatos, dos conceitos. A tarefa coerente do educador que pensa certo é, 

exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o 

educando com quem se comunica, a quem comunica, a produzir sua 

compreensão do que vem sendo comunicado. (FREIRE, 2015, p. 38-39). 
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Para Moran (2018), a aprendizagem por meio da transmissão é importante; porém, 

se focada no questionamento e na experimentação, é mais relevante para o aluno, pois ele 

passa a compreender de modo mais amplo e profundo. O estudioso afirma que “a 

aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em espiral, em níveis mais 

simples para mais complexos de conhecimento e competência em todas as dimensões da 

vida” (MORAN, 2018, p. 2). 

Nesse sentido, o que se observam, a partir de alguns estudos, são a implementação 

das Metodologias Ativas em vários cursos de graduação e pós-graduação e seus 

resultados, que destacam os aumentos nos níveis de aprendizagem, engajamento e 

autonomia dos aprendizes. Porém, há escassez de estudos sobre os impactos das 

Metodologias Ativas, como recursos didático-metodológicos, na Educação Básica, em 

especial, na formação do leitor literário. Portanto, é pertinente um estudo que pretende 

ampliar as possibilidades didático-metodológicas para o ensino de leitura literária na 

Educação Básica, ademais de possibilitar o diálogo entre professores que buscam ensinar 

aos aprendizes uma leitura crítica do mundo e, por conseguinte, emancipada.  

Ainda não é possível apresentar resultados preliminares da pesquisa, pois a coleta 

de dados está em andamento. No entanto, já é exequível antever uma hipótese sobre os 

dados a serem analisados: ter acesso amplo ao objeto livro literário não é garantia de 

formação de leitores, tampouco a diversidade de metodologias (sejam elas ativas ou 

dedutivas). Antes o trabalho pedagógico e a mediação são fundamentais para formar 

jovens leitores. 

O indivíduo habilitado à leitura não é um leitor literário, neste sentido, obras 

literárias são simbolicamente queimadas diariamente, quando alunos não têm acesso aos 

livros, às bibliotecas, à literatura de qualidade. De acordo com Zilberman (1991, p.17), 

“sabendo ler e não perdendo mais essa condição, a criança não se converte 

necessariamente num leitor, já que este se define, em princípio, pela assiduidade a uma 

determinada instituição – a literatura”. 

As discussões aqui apresentadas e a hipótese levanta são fruto da pesquisa 

bibliográfica que ocorreu ao longo de 2020, 2021 e 2022 e das disciplinas cursadas no 

segundo semestre de 2019 e segundo semestre de 2020, a saber: “Teorias de Ensino e 

Aprendizagem”, “Organização de contextos de Educação Escolar” (obrigatórias), 

“Tecnologias de Informação e Comunicação: Ensino e Aprendizagem” e “Fundamentos 

Teórico-Metodológicos do Ensino de Literatura” (optativas). 
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Objetivo de Pesquisa 

Investigar as contribuições e os desafios do emprego das Metodologias Ativas de 

Aprendizagem na Educação Básica, especificamente, na formação de leitores dos anos 

finais do Ensino Fundamental (8º ano). 

 

Metodologia de Pesquisa 

O estudo está sendo desenvolvido em uma Escola de Aparecida de Goiânia, 

especificamente, com alunos de duas turmas de 8º ano do Ensino Fundamental (em média 

80 alunos) do Colégio Fundação Bradesco. Esta é uma pesquisa de campo qualitativa, 

empregando a observação direta extensiva, e que deverá ser concluída no 2º semestre de 

2022.  

Optou-se por realizar, primeiramente, uma revisão da bibliografia que versa sobre 

as características das Metodologias Ativas de Aprendizagem e sua utilização didático-

metodológica, partindo de autores como Moran (2013; 2018), Masetto (2018), Bacich 

(2018). Foram também selecionados estudos sobre a formação do leitor literário, 

discutida por Paulino (2001), Kramer (2000), Candido (1995), Zilberman (1991) e Vargas 

Llosa (2009); sobre a perspectiva dialógica dos gêneros do discurso proposta por Bakhtin 

(2011) e discutida por Marcuschi (2002); a respeito das práticas de multiletramento 

estudadas por Rojo (2013); e acerca da concepção do ato de ler e de autonomia de Freire 

(2003; 2015).  

Para a pesquisa de campo, foram planejadas dez aulas de literatura, norteadas a 

partir da obra O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, empregando-se as 

Metodologias Ativas de Aprendizagem: sala de aula invertida e gamificação. Na 

sequência, será aplicado um questionário, com a finalidade de identificar as contribuições 

dessas metodologias, no processo de formação leitora dos alunos envolvidos na pesquisa. 

Após coleta e análise de dados, haverá formulação e construção do produto educacional 

– website. 
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Considerações sobre o produto educacional fruto da pesquisa científica 

O produto educacional da pesquisa será um website, criado e mantido na 

plataforma Wordpress e destinado a professores de Língua Portuguesa e demais 

interessados. Alguns materiais didáticos estarão disponíveis no website para consulta e 

download: texto introdutório sobre as Metodologias Ativas de Aprendizagem, roteiro 

para ser utilizado pelos professores durante as aulas, atividades a serem realizadas pelos 

alunos, sugestão de textos literários de diferentes gêneros, com a finalidade de auxiliar 

professores em suas intervenções didáticas, mas também com o intuito de promover a 

leitura dos professores que acessarão o material. À priori, a divulgação do website será 

feita via redes sociais (Facebook, Instagram) para amplo conhecimento e uso.   

 

Palavras-chave: Formação de Leitores. Língua Portuguesa. Metodologias Ativas. 
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Introdução 

A introdução de tecnologias educacionais no ambiente escolar brasileiro vem 

acontecendo progressivamente nas últimas duas décadas, apontando para necessidade de 

pensarmos na sua integração e recepção pela comunidade educacional. Como afirma 

Kenski (2010) um dos desafios para a escola na atualidade é viabilizar-se como espaço 

crítico em relação ao pensar o uso e a apropriação das tecnologias de comunicação e 

informação. 

A robótica educacional é um recurso didático tecnológico que pode ser incluído 

dentre aquelas chamadas tecnologias aplicadas à educação. Ela possui características 

importantes que a diferencia das ditas tecnologias digitais, muito comumente associadas 

à informática, pois em sua constituição possui tanto elementos de programação de 

computadores quanto os de montagem física dos modelos robóticos (a exemplo dos 

motores, sensores e blocos estruturais). Tais elementos foram pensados com o objetivo 

de serem utilizados em atividades que partam do planejamento pedagógico do professor 

e que favoreçam a aprendizagem mediada para os estudantes. 

No Brasil o uso deste recurso didático tem seu início associado ao trabalho 

desenvolvido em ambiente acadêmico a partir da década de 1980. Inicialmente temos o 

trabalho desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em 1983, 

pelo grupo de pesquisa Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED), que 

desenvolveu diversas pesquisas com uso da linguagem de programação LOGO aplicadas 

à educação (VALENTE, 1999). Em 1988 o NIED recebeu o primeiro kit do sistema Lego-

Logo, que se baseava em um conjunto de peças Lego que permitiam montagem de 

dispositivos controláveis através de comandos da Linguagem Logo, e assim puderam 

desenvolver os primeiros projetos em sala de aula. 



 
 

96 
 

Apenas no final década de 1990 e início do ano 2000 que começou a ocorrer a 

implementação das primeiras práticas com a robótica educacional, e também a surgir 

espaços para disseminação em âmbito nacional, como é o caso da Olímpiada Brasileira 

de Robótica (CAMPOS, 2019). Do ponto de vista histórico podemos afirmar que a 

robótica educacional é muito recente, devendo passar ainda por muitas modificações 

evolutivas e necessitando de pesquisa e análises pedagógicas que contribuam nesta 

evolução. 

Neste contexto percebemos que a robótica educacional ainda está passando por 

uma grande fase de apropriação conceitual e prática deste recurso pelos professores do 

Ensino Fundamental, como apontam as pesquisas elaboradas por CAMPOS (2019), 

OLIVEIRA e MILL (2020), e JÚNIOR, VASQUES e FRANCISCO (2013). 

Especialmente no levantamento feito por estes últimos citados, é apontado que há nas 

produções científicas uma forte presença de uma visão tecnicista da educação, bem como 

a ausência de pressupostos pedagógicos que justifiquem o uso da robótica educacional na 

escola. 

Diante deste cenário procuramos compreender como está se desenvolvendo o 

trabalho com a robótica educacional pelos professores do Ensino Fundamental 

atualmente. Para isso partimos da análise de como se encontra a formação destes 

professores e como eles se preparam para utilizar este recurso em suas aulas. Também 

consideramos que entender qual a sua percepção sobre o papel da tecnologia na educação 

poderia contribuir em muito para justificar suas escolhas. E por fim analisar quais são as 

oportunidades para a introdução de uma abordagem mais humanizada do ensino, que 

rompa com a visão tecnicista e tecnocentrada de uso da tecnologia na educação. 

Para contribuir com essa discussão, a respeito do trabalho pedagógico com uso da 

robótica educacional no Ensino Fundamental, trouxemos TARDIF (2014) e FREIRE 

(2019) para as questões relacionadas à formação e o saber docente. Sobre a organização, 

objetivos e planejamento do trabalho pedagógico utilizamos das contribuições de 

LIBÂNEO (2011, 2013). Para a discussão sobre tecnologia e o seu o papel na educação 

utilizamos de PEIXOTO (2016) e VIEIRA PINTO (2005). E finalmente para a discussão 

sobre mediação utilizamos VIGOTSKI (2007). 
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Justificativa 

A pesquisa originou-se das inquietações e dificuldades surgidas ao tentar integrar 

a robótica educacional no ensino. Mesmo apesar dos mais de dez anos de experiência 

como professor de informática, atuando diretamente com informática educativa para 

alunos do Ensino Fundamental, a robótica educacional trouxe demandas novas e a 

necessidade de uma reflexão sobre sua constituição, seus objetivos e também a preparação 

necessária para utilizar deste recurso durante as aulas. 

Buscamos então trazer um olhar para o trabalho que vem sendo desenvolvido por 

professores do Ensino Fundamental e perceber o que emerge desta prática. Partimos da 

mediação como elemento estruturante, possibilitador do pensar o trabalho com a robótica 

educacional. Pois entendemos que é neste ponto que se abrem as possibilidades de 

discutirmos a robótica dentro de aspectos como a formação de professores, o papel da 

tecnologia na educação e as possibilidades de uma abordagem mais humanizada. 

Compreender como os saberes e experiências trazidas pelos professores 

influenciam a sua prática, ao integrarem os recursos tecnológicos em seu trabalho, passou 

a representar um importante elemento para a minha própria prática docente, pois a partir 

do entendimento do contexto histórico e cultural dos professores e alunos da robótica 

educacional eu poderei então ressignificar o meu olhar, meus saberes e objetivos de 

ensino. 

 

Problema 

Assim a partir da minha experiência como docente na Educação Básica, surgiu a 

inquietação em pesquisar como os meus colegas de profissão praticam e pensam o 

trabalho com a robótica educacional. Logo, a questão norteadora dessa pesquisa é: que 

elementos emergem da organização pedagógica do professor com relação ao processo de 

mediação para utilizar a robótica educacional? 

 

Objetivos 

Objetivo geral 

O objetivo dessa pesquisa é investigar como se constitui o processo de mediação 

elaborado pelo professor ao integrar a robótica educacional no processo de ensino, 

buscando identificar em termos de formação de professores, o papel da tecnologia na 

educação e a possiblidade de sua aplicação para uma abordagem mais humanista. 
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Objetivos específicos 

• Identificar a concepção pedagógica dos professores no uso da robótica 

educacional. 

• Identificar o papel da tecnologia na educação para os professores que 

usam da robótica educacional. 

• Analisar o processo de mediação pensada pelo professor para uso da 

robótica educacional. 

 

Metodologia 

Na primeira parte da pesquisa desenvolvemos uma revisão bibliográfica de 

pesquisas envolvendo robótica educacional no Ensino Fundamental publicadas no 

período de 2015 à 2019, trazendo para o estudo o estado destas pesquisas em termos de 

qual o destaque foi dado para a formação de professores para seu uso, qual a importância 

dada à integração curricular, e qual a perspectiva de tecnologia mais encontrada nestas 

pesquisas quando aplicadas no ambiente escolar. 

Na segunda parte da pesquisa foram realizadas entrevistas semiestruturadas. A 

escolha deste instrumento é por estarmos de acordo com TRIVIÑOS (1987, p.145) ao 

considerá-lo um dos principais meios para coleta de dados na pesquisa qualitativa, e por 

valorizar a presença do investigador e oferecer todas as perspectivas possíveis para que o 

participante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 

investigação. Por este instrumento fizemos a opção por elaborar um roteiro de entrevista, 

e neste agrupamos as questões norteadoras a partir de categorias que utilizaríamos 

posteriormente na fase de análise dos dados. 

As entrevistas foram realizadas com seis professores voluntários, que atuam na 

etapa do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), da rede pública e/ou privada do 

estado de Goiás, com o uso da robótica educacional. Os critérios na escolha dos 

professores participantes foram os seguintes: ser professor do Ensino Fundamental e 

utilizar da robótica educacional em sua prática profissional. O vínculo do professor com 

instituições escolares não foi levado em consideração, visto que sua escolha foi aleatória 

e independente da instituição em que trabalhem, não foi analisada nenhuma instituição 

especifica, pois o foco era o professor. 

Na terceira parte solicitamos aos participantes que compartilhassem um plano de 

aula, contendo o uso da robótica educacional enquanto instrumento, e que já tivesse sido 
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aplicado. Em seguida realizamos uma nova entrevista com os participantes, mas dessa 

vez do tipo entrevista aberta, visando discutir o plano de aula, e procurando refletir sobre 

sua elaboração, aplicação e resultados obtidos. As entrevistas ocorreram através de 

videoconferências na plataforma Google Meet. Durante a entrevista participaram apenas 

o entrevistador e o professor convidado. A entrevista foi gravada e posteriormente 

transcrita.  

Por fim, na quarta e última etapa, partimos para organização e análise dos dados 

com base nas categorias a priori. Esse processo de organização e análise foi executado 

com auxílio de software de análise de dados para pesquisa qualitativa, por considerarmos 

que é uma importante ferramenta para ganho de tempo na codificação dos dados, 

permitindo um foco maior na análise propriamente dita (GIBBS, 2009). 

A pesquisa encontra-se no estado de pré-análise dos dados e próxima de ser 

avaliada pela banca de qualificação. O texto está estruturado com base em quatro 

categorias: a) Histórico da relação do professor com a robótica educacional; b) Concepção 

pedagógica do professor; c) O processo de mediação pensada pelo professor; d) Relação 

educação x tecnologia. 

 

Produto Educacional 

A proposta de produto educacional que está em desenvolvimento é da categoria 

material didático/instrucional. É do tipo livro em formato digital (ebook), com o título 

“Dimensão didático-pedagógica da robótica educacional”. O objetivo deste material é 

oferecer aos professores da Educação Básica subsídios para articularem o seu trabalho 

com a robótica educacional de forma que evitem o tecnicismo e o tecnocentrismo. No 

contexto de uso da robótica educacional como meio, ou seja, enquanto recurso didático 

no processo de mediação, caso o processo didático privilegie apenas a dimensão técnica, 

acabamos nos deparando com um ensino tecnicista. O tecnocentrismo é uma abordagem 

da tecnologia na educação que a assume como capaz de transferir suas potencialidades 

técnicas automaticamente para as práticas pedagógicas, e que por extensão tornam essas 

práticas modernas e inovadoras por natureza.  
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Resumo 

 

A presente pesquisa tem por objetivo refletir sobre o ensino de geografia. Os desafios são 

de compreender a cidade de Aparecida de Goiânia a partir dos processos de (re) 

territorialização de jovens e adultos migrantes e das práticas espaciais de estudantes do 

3º Semestre da Terceira Etapa (Ensino Médio) na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

O espaço intraurbano dessa cidade foi marcado pelo crescimento desordenado e pela 

conurbação com Goiânia. Temos na educação básica dessa cidade um significativo 

número de alunos migrantes ou filhos de migrantes. Assim, percebemos a necessidade de 

repensar a prática pedagógica para possibilitar um ensino de geografia mais significativo 

em um complexo contexto socioespacial. Temos por referência o conceito de território e 

partindo do cotidiano das práticas espaciais dos alunos, esperamos compreender os 

processos de (re)territorialização (formação de novos territórios) pelos estudantes da EJA. 

Utilizaremos como método o materialismo dialético com uma abordagem qualitativa e 

participante. Os procedimentos metodológicos previstos são: a pesquisa bibliográfica e 

documental, a aplicação de questionários, entrevistas e coleta de depoimentos (relatos de 

vida). É necessário conhecer os estudantes, suas práticas espaciais e os territórios 

apropriados por jovens e adultos migrantes. Para isso, contamos com uma relação de 

proximidade e parceria com uma escola estadual escolhida para a pesquisa de campo. 

Como produto educacional propomos uma sequência didática com etapas sucessivas. 

Esperamos proporcionar aos estudantes instrumentos que os levem a se reconhecerem 

enquanto sujeitos ativos na construção e apropriação de lugares na cidade. Além disso, 

esperamos que essa proposta contribua para uma melhor compreensão de fenômenos mais 

complexos em escalas local, regional e global. Como resultado temos a expectativa de 

contribuir para a reflexão e o aperfeiçoamento do ensino de Geografia na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de educação de Goiás. 

 

Palavras-Chave: Ensino de Geografia. Aparecida de Goiânia. (Re)territorialização. 

Práticas Espaciais. 
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Resumo 

 

Diante de um cenário de mudanças em vários seguimentos sociais incluindo meios de 

comunicação e tecnologia, a educação também precisa se adequar aos novos tempos, 

apesar de se tratar de uma tarefa bastante complexa. Um dos pontos que exigem atenção 

diz respeito a relação entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. De um 

lado estamos nós professores que tivemos como base uma educação tradicionalista e de 

outro os alunos que diferente do nosso tempo possuem a informação a um clique. Nas 

relações estabelecidas entre professor, aluno e conhecimento, é necessária uma 

reestruturação no campo da didática, surge então a proposta do trabalho com as 

metodologias ativas, porém existem alguns questionamentos: Como o professor pode, 

partindo de estratégias de ensino alcançar uma aprendizagem significativa? Nós 

professores estamos de fato preparados para as mudanças propostas com o uso das 

metodologias ativas? De que maneira as metodologias ativas podem auxiliar no 

impulsionamento efetivo da autonomia dos alunos? Nosso objetivo é refletir criticamente 

sobre a mudança de perspectiva dos agentes participantes do processo de ensino e 

aprendizagem, propor reflexões do ponto de vista docente acerca das metodologias ativas, 

da tentativa de sua implementação nas nossas práticas de sala de aula, bem como as 

consequências de seu uso. Como auxílio teórico, traremos alguns autores, como Bacich, 

Neto e Trevisani (2015), Mello, Neto e Petrillo (2019) com o conceito e características 

das metodologias ativas. Além desses, Dewey (2011) e Freire (1993 e 1996), que anos 

atrás já traziam as discussões sobre construção de autonomia, Libâneo (2013) e Nunes 

(2008) sobre a posição e desafio de professores diante as inovações. A pesquisa 

desenvolvida será de cunho qualitativo seguindo a modalidade de pesquisa bibliográfica, 

buscando em alguns trabalhos já desenvolvidos nos últimos cinco anos quais as propostas 

apresentadas com relação ao uso das metodologias ativas. 
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Resumo 

 

Esta pesquisa é vinculada à linha de pesquisa Educação e Tecnologia do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica Mestrado (PPGEEB) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG-GO). O objetivo geral é analisar de que maneira os conteúdos 

digitais disponibilizados durante o período pandêmico pelas instituições de ensino 

superior, contribuíram para a formação continuada dos professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental das escolas municipais da cidade de Goiânia. A questão norteadora 

foi assim definida: Como os conteúdos digitais produzidos no período da pandemia do 

covid-19 contribuem de forma efetiva com a formação continuada dos professores da 

educação básica da Rede Municipal de Educação de Goiânia? O estudo se justifica em 

um momento em que o acesso às tecnologias, se apresenta como um imperativo, porém 

não pode deixar de ser atravessado por uma discussão teórica, pedagógica acerca do uso 

de tais recursos. A pesquisa se justifica, ainda, do ponto de vista da linha de pesquisa, 

pois propõe entender como este conteúdo digital está refletindo nas práticas e 

sistematizadas no trabalho docente e na formação de professores. Através de estudos e 

produções de dados, será elaborado um inventário direcionado a professores da 

educação básica do ensino fundamental, anos iniciais. A metodologia que iremos utilizar 

para esta pesquisa é qualitativa, os sujeitos envolvidos serão professores da rede 

municipal de Goiânia e a quantidade de colaboradores será definida durante a pesquisa. 

Será realizado um questionário e posteriormente uma entrevista a fim de compreender 

se os conteúdos digitais produzidos no período pandêmico colaboraram com a formação 

continuada desses professores. A partir dessa análise, será elaborado um inventário dos 

conteúdos digitais – produto da pesquisa - analisados a partir de uma perspectiva crítica 

de utilização dos recursos digitais no cotidiano dos professores das séries iniciais do 

ensino fundamental. 
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Resumo 

 

O projeto de pesquisa tem como problema saber se os aplicativos de comunicação digital 

desenvolvidos para smartphones podem contribuir para o ensino do português escrito para 

estudantes adolescentes surdos? Tem como objetivo elaborar, aplicar e analisar um 

conjunto de atividades (produto) mediadas por um aplicativo de comunicação digital para 

o ensino do português escrito para estudantes adolescentes surdos. Tem como aporte 

teórico autores que abordam a mídia-educação como: Fantin (2007), Belloni (2009), 

Girardello (2009), Bevort (2009), que fala sobre aprendizagem: Vygotsky (1987) e sobre 

o ensino de português para surdos: Lodi e Lacerda (2014), Pereira e Oliveira (2014), 

Fernandes (2006), Silva e Guimarães (2016) Para tanto, a metodologia envolverá uma 

abordagem qualitativa, a partir dos princípios da pesquisa-ação, que investigará as 

dificuldades e necessidades que este grupo apresenta em seu ambiente de aprendizagem. 

Será elaborada e aplicada uma proposta de intervenção para o ensino do português para 

estudantes surdos adolescentes com faixa etária entre 12 e 17 anos, utilizando o aplicativo 

Telegram e para a coleta de dados serão utilizados como instrumentos um questionário e 

um diário de campo. A análise de conteúdos será feita por meio da análise dos dados e 

reflexões do coletivo envolvido na pesquisa e do pesquisador. E o produto educacional 

resultante da pesquisa será um conjunto de atividades mediadas por um aplicativo de 

comunicação digital para o ensino do português para surdos.  
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Resumo 

 

Pretende-se nesta pesquisa dialogar sobre o que é e a importância da escolarização das 

mulheres na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Portanto, cabe investigar o universo 

da Educação de Jovens e Adultos no estado de Goiás. Para desvelar os contextos, a 

trajetória da mulher estudante e as suas contribuições enquanto sujeito transformador da 

sua história. Doravante está pesquisa pretende desvelar os dados estatísticos sobre o tema; 

os contextos de organização da EJA e os discursos das mulheres que na fase adulta 

seguem a sua escolarização através da EJA. Tive enquanto marco principal para essa 

pesquisa os dados estatísticos do documento da Educação em Deslocamento, do Senso 

Demográfico de 2010. Onde temos em uma categoria por gênero. Que 47,8% são de 

mulheres com idade de 25 anos ou mais, que não tiveram o acesso à escola, ou se tiveram 

o acesso, não conseguiram o concluir o ensino fundamental, até a idade de 25 anos. E, 

quais foram as razões pessoais e sociais que afastaram essas mulheres da escola? Como 

é a relação de escolarização na fase adulta? A escola consegue atender e ensinar essas 

mulheres? Como metodologia, a pesquisa dar-se-á de maneira exploratória e descritiva. 

Analisando dados, textos e entrevistas. A pesquisa será realizada na escola com EJA. 

Contarei com o uso de recursos como: diário de campo, registros em áudio e imagem, 

livros, documentos e outros. O trato técnico dos materiais da pesquisa seguiram as 

contribuições da Análise do Discurso, como ferramenta para considerar o lugar sócio-

historico-ideologico desse sujeito. E por fim, farei um E-book para publicizar os 

elementos importantes da EJA e as histórias da estudantes mulheres da EJA.  
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Resumo 

 

A pesquisa tem como problema central os modos como é possível adotar uma perspectiva 

decolonial no ensino de filosofia na educação básica da rede estadual de ensino de Mato 

Grosso. Dessa forma, investigamos como inserir filosofias africanas, indígenas e latino-

americanas nos currículos do ensino de filosofia e como a discussão acerca da 

interculturalidade crítica e da didática crítica intercultural podem contribuir para a 

construção de práticas educativas decoloniais. Os objetivos são, portanto, identificar a 

matriz epistemológica prevalecente no Documento de Referência Curricular para Mato 

Grosso (DRC/MT), analisar as limitações à autoria docente a partir desse documento, 

compreender como incluir na prática docente no ensino de filosofia conhecimentos de 

matrizes epistemológicas africanas, indígenas e latino-americanas e sistematizar como 

produto educacional um caderno de orientações pedagógicas sobre filosofias 

interculturais em escolas públicas urbanas, a ser apresentado em um minicurso para 

licenciados em filosofia e professores da disciplina. Para tanto, utilizamos como 

referências os autores da perspectiva decolonial, em especial Catherine Walsh, e da 

didática crítica intercultural, em especial, Vera Maria Candau. Adotamos como 

metodologia a pesquisa de enfoque qualitativo do tipo investigação- ação e esperamos 

como resultado contribuir com a formação de professores para a prática do ensino de 

filosofia referenciado em filosofias outras que não a ocidocêntrica. 
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Resumo 

 

A motivação em investigar o uso de jogos digitais como recurso didático mediador no 

processo de ensino e aprendizagem, originou-se da percepção sobre a intensidade que a 

inserção das tecnologias digitais é utilizada em espaços formativos, originando a seguinte 

questão norte: Como crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental desenvolvem o 

conceito de quantidade nas relações pedagógicas que utilizam jogos digitais? Para 

responder esta pergunta, esta pesquisa cuja abordagem é qualitativa tem o objetivo de 

compreender o processo de ensino-aprendizagem das crianças no primeiro ano do ensino 

fundamental, no desenvolvimento do conceito de quantidade ao utilizar como recurso 

didático jogos digitais. Buscaremos nos estudo e nas reflexões das obras de Vygotsky 

(2009), Pinto (2005), Libâneo (2013), Peixoto e Araújo (2012), Moraes (2016) e 

Lorenzato (2006) para compreender a relação entre ensino, uso pedagógico das 

tecnologias digitais e estratégias didáticas no ensino da matemática. A construção do 

objeto de estudo tem como ponto de partida a análise bibliográfica e documental. A coleta 

de dados será realizada em 02 (duas) etapas: a primeira por meio de um questionário 

aplicado a uma professora de matemática das séries iniciais do ensino fundamental. Na 

segunda etapa a observação será nossa principal técnica de pesquisa pois, estaremos 

observando e analisando a interação dos estudantes durante o uso dos jogos digitais e 

posteriormente, investigando as ações cognitivas e práticas dos estudantes. Acreditamos 

que os jogos digitais como recurso didático, poderão contribuir com a discussão e reflexão 

sobre as situações significativas no desenvolvimento do pensamento numérico para 

estudantes do 1° ano do Ensino Fundamental, acerca do conceito de “quantidade”, à luz 

da Teoria Histórico Cultural.  
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Resumo 

 

A linguagem escrita difere da linguagem verbal, e assim, por conta disso, a racionalidade 

é devidamente empregada de forma diferente entre essas duas realidades, justamente por 

terem perspectivas e características próprias. No que tange a uma comunicação racional-

verbal, torna-se necessário interagir com a racionalidade do outro e com sua devida 

concentração cognitiva, suspendendo qualquer parâmetro que possa ser reconhecido 

como absoluto, tal como defendido na filosofia de Habermas. Para o entendimento 

comunicativo e para construção de novas ideias e conhecimentos, Habermas explica sobre 

a importância de suspender tudo que limita o intelecto para melhor esclarecimento 

daquilo que se busca compreender em um diálogo, conquistando em conjunto a verdade 

dos conhecimentos propostos. Baseando-se nisso, o problema a ser evidenciado e 

estudado nessa pesquisa se resume a seguinte questão: Será possível a colocação dessa 

filosofia, em sala de aula, para construir uma pedagogia da ação comunicativa na relação 

docentes e discentes? Para isso, no processo de ensino aprendizagem, essa pesquisa se 

volta à filosofia da educação com o propósito de investigar contribuições da ética 

discursiva, do filósofo Jürgen Habermas, no uso da teoria da ação comunicativa, ou seja, 

da Razão Dialógica durante a prática educativa na relação professores e alunos. Nessa 

pesquisa, objetiva-se conseguir um aprofundamento sobre o uso da comunicação em sala 

de aula e como, teoricamente, ela pode ser evoluída racionalmente para melhor 

adentramento das inteligências discentes. O estudo aqui destaca principalmente a relação 

do Agir Comunicativo de Jürgen Habermas na proposta de formação de uma Pedagogia 

da Ação Comunicativa como marco teórico. A metodologia se resume a leituras e 

entrevistas com professores de as macros áreas de conhecimento, estabelecendo 

comparações e relações com as teorias de Habermas. Por fim, visa-se a construção de 

uma proposta para elucidar e auxiliar os professores do uso mais específico da ação 

racional-comunicativa. 
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Resumo 

 

A despeito da legitimidade e importância dos direitos humanos, observamos que há uma 

parcela da sociedade que vê os direitos humanos como item não essencial à sociedade. 

Tal parcela da sociedade interpreta que aqueles que se beneficiam dos direitos humanos 

são os bandidos. Discursos desse teor são propagados em mídias, em diferentes espaços 

de interação entre as pessoas. Tanto a Base Nacional Comum Curricular - BNCC 

(BRASIL, 2018) como o Documento Curricular para Goiás (GOIÁS, 2020) apresentam 

os direitos humanos dentro do seu escopo teórico como componente curricular. Esta 

pesquisa visa analisar os direitos humanos na disciplina de Sociologia. Candau, Sacavino 

(2013) e Boaventura Santos (2009) - pesquisadores dos Direitos Humanos - percebem a 

pluralidade de compreensões a despeito do conceito ora com enfoque democratizante, 

centralizador e universal de direitos ora com uma perspectiva neoliberal. O objetivo da 

pesquisa é compreender a concepção de direito humano presente (ou não) nos discursos 

de estudantes do Ensino Médio, contraponto com a vertente de que tais direitos são 

privilégios de ‘bandidos’. Descontruir tais alinhamentos - amparados em visões socio-

históricas moldadas aos interesses neoliberais - e construir uma visão crítica do direito 

humano pautado no multiculturalismo, por meio do trabalho de uma sequência didática, 

elaborada pela professora pesquisadora do projeto e aplicada aos alunos do Ensino Médio 

nas aulas de Sociologia. A coleta de dados se dará por meio de questionários e entrevistas 

semiestruturadas para compreender qual é o alinhamento (político, social, midiático) que 

norteia as concepções de direitos humanos enunciadas pelos estudantes. A pesquisa de 

campo se caracteriza por uma pesquisa-ação e o produto educacional será um projeto de 

ensino. O projeto de pesquisa-ação pretende colaborar com o ambiente escolar e o 

reconhecimento dos sujeitos em seus respectivos papéis no desenvolvimento de um 

ambiente democrático de proteção de direitos.  
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Resumo 

 

O presente trabalho apresenta uma proposta de formação de leitor literário na educação 

básica a partir da leitura de contos da obra Olhos D’água, de Conceição Evaristo. Trata-

se de uma coletânea de 15 contos que retratam vividamente os dramas e a precariedade 

das condições de vida que afligem, sobretudo, a população afrodescendente brasileira. 

Racismo, pobreza, exclusão social, violência contra a mulher e a criança são alguns dos 

temas abordados na coletânea sob a perspectiva do que Conceição Evaristo convencionou 

chamar de escrevivências. A hipótese que nos orienta é a de que, ao eleger um trabalho 

de Conceição Evaristo, mulher negra, intelectual e autora reconhecida pelo valor estético 

literário de suas obras, seja possível colaborar com o processo de formação de um leitor 

literário autônomo, proficiente, crítico, reflexivo; consequentemente um cidadão mais 

solidário, sensível aos problemas sociais de nosso país. Ao mesmo tempo, a formação do 

leitor literário permite democratizar um bem cultural que não pode ser negado, em 

especial à criança e ao adolescente. Definimos esse trabalho como uma pesquisa-ação 

(GIL, 2019) a ser desenvolvida na Escola Estadual Antônio Alves Fortes, em Aparecida 

de Goiânia-Go, em uma turma de estudantes do nono ano do ensino fundamental. O 

aporte teórico apresenta estudiosos como Andrueto (2017), Candido (1993, 1995), 

Cortázar (2006), Cuti (2010), Cosson (2014), Colomer (2007), Kleiman (2008), Klein, 

Villela (2017), Munanga (2005, 2006, 2020), Todorov (2010). O produto educacional terá 

o formato de um e-book com histórias e produzidas pelos discentes, contadas a partir de 

suas escrevivências. Trata-se de um trabalho que vem ao encontro da Lei 10639/03 que 

tornou obrigatório o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no 

Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. 
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Resumo 

 

Percebendo a importância de estimular habilidades de busca, seleção e uso da informação 

para trabalho de pesquisa escolar dos estudantes do ensino médio, objetiva-se analisar 

como ocorre o processo de pesquisa dos estudantes em uma escola estadual de Aparecida 

de Goiânia-GO considerando o letramento informacional para o ensino básico, e 

especificamente, investigar como os estudantes solucionam as lacunas e problemas no 

procedimento de pesquisa escolar; avaliar como os estudantes lidam com suas 

necessidades informacionais; constatar como ocorre a formulação do questionamento 

para realização da pesquisa; verificar como os estudantes realizam as pesquisas escolares 

com foco no acesso, busca, avaliação e uso dos recursos informacionais. O trabalho se 

fundamenta na abordagem sobre o processo de referência de Denis Grogan (2001), que é 

designado como o reconhecimento de uma necessidade informacional pelo estudante para 

resolução de um problema, utilizando os passos a) problema, b) necessidade de 

informação, c) questão inicial e negociada, d) estratégia e processo de busca. E também 

autores das áreas da Educação e da Biblioteconomia, Campello (2009); Gasque (2012; 

2020); Demo (2015); Bagno (2000). A pesquisa é concebida como estudo de caso e se 

configura como qualitativa, de natureza aplicada e caráter exploratório. O instrumento de 

coleta de dados é um questionário aplicado aos estudantes do terceiro ano do ensino 

médio da escola estadual Nova Era. A contribuição prática será o desenvolvimento de um 

produto educacional em formato de vídeos de animação com conteúdos teóricos baseados 

na literatura utilizada, com o propósito de capacitar o estudante. Como resultado, espera-

se contribuir para o desenvolvimento das habilidades informacionais dos estudantes do 

ensino médio de modo a incentivá-los a produzir trabalhos escolares com base em práticas 

de letramento informacional, demonstrar benefícios que essas práticas podem trazer para 

o processo de ensino e aprendizagem e ainda, enaltecer a biblioteca escolar e o 

bibliotecário em conjunto com o professor na mediação e orientação de modo a 

possibilitar o ‘aprender pela pesquisa’. 
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Resumo 

 

O tema desta pesquisa envolve os aspectos subjetivos dos estudantes e suas implicações 

no contexto escolar. Sempre pautada por um currículo e com o objetivo de cumprir os 

programas estabelecidos, a escola constrói suas práticas pedagógicas em torno do sujeito 

do conhecimento, aquele concebido a partir do desenvolvimento cognitivo. Desde Freud 

sabemos que cada sujeito carrega como marca sua singularidade, que vai indicar os rumos 

que ele tenderá a seguir ao longo da vida, bem como sua forma de se relacionar com os 

objetos no mundo. A escola, por atender a uma lógica de produção de resultados, acaba 

por desconsiderar as peculiaridades desse sujeito, exigindo a todos um enquadramento 

nos parâmetros estabelecidos pelo discurso da produtividade, o que resulta muitas vezes 

em um desencontro com os objetivos estabelecidos e os fins alcançados na escola. 

Entendendo que não se escapa da implicação subjetiva dos estudantes na cena educativa, 

o presente estudo tem como objetivo analisar a interferência desses aspectos nas relações 

escolares e como a sua expressão pode permitir aos estudantes uma reflexão sobre aquilo 

que lhe é próprio, bem como sobre a experiência proporcionada pelo percurso escolar. O 

referencial teórico de sustentação da pesquisa foram os estudos de Rivaldo Voltolini 

(2011) e Maria Cristina Kupfer (2013) acerca da intersecção entre psicanálise e educação. 

A metodologia teve como modelo a pesquisa- ação, na qual participaram os educandos 

de uma escola da Rede municipal de Goiânia, da segunda etapa do ensino fundamental. 

Foram realizadas entrevistas com os estudantes selecionados, bem como a produção de 

um diário de bordo escrito pelos estudantes e encontros de discussão em grupo com os 

participantes, essa proposta dará origem ao produto educacional que será apresentado no 

formato de podcast. Espera-se que a partir da escuta possa se abrir espaço para que a 

singularidade emerja na escola. 

 

Palavras- chave: Subjetividade. Ambiente escolar. Diálogo. 
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Resumo 

 

Este resumo tem a finalidade de apresentar a intenção de pesquisa em escolas quilombolas 

como possibilidade de pensar em práticas pedagógicas de educação antirracista. Este 

estudo propõe construir ações pedagógicas que reforcem a Lei 10.639, que prevê a 

obrigatoriedade do Ensino da História da África e da Cultura Afrodescendente no Brasil, 

para a superação do racismo na escola. O racismo faz parte da estrutura da sociedade e 

reflete-se no processo educacional em consequências depreciativas, estereotipadas e 

discriminatórias da cultura negra. Trata-se de uma pesquisa-ação pois pretende dar um 

passo a mais no ato de levantar dados e análise, qual seja, propor uma ação educativa no 

campo da metodologia de um ensino antirracista. (THIOLLENT; COLETTE, 2014). As 

ações pedagógicas acontecerão na Escola Municipal Serra das Areias em Aparecida de 

Goiânia, trata-se de uma escola em um quilombo urbano. A coleta de dados será realizada 

pelas seguintes formas: observação de campo, levantamento de dados sobre a escola e os 

sujeitos da escola, entrevistas com professores e o coordenador pedagógico, e aulas 

oficinas sobre e por meio do podcast com os discentes. No processo de construção do 

Produto Educacional será apresentado o podcast “Trançando Histórias”, um programa de 

áudio que conta histórias com representatividades negras e histórias que levantam 

discussões sobre a cultura afrodescendente, e por meio dele construído o projeto 

intervenção. Por conseguinte, será possível dialogar e criar práticas, a partir do uso do 

podcast, que reflitam o debate racial. Por fim, será feita uma análise e discussão dos 

resultados e mais adiante refletir nos impactos, dificuldades e mudanças após as 

atividades exercidas nas escolas quilombolas. 

 

Palavras-chave: Educação e Relações Raciais. Ciências Humanas. Escola Quilombola. 

Educação Antirracista. 
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Resumo 

 

Em razão da chamada “crise da leitura literária” nas escolas, principalmente as públicas, 

ou da instrumentalização da leitura literária para outros fins pedagógicos que não a 

própria leitura, surge o questionamento: o que fazer para levar esses jovens a se tornarem 

leitores literários? Não é redundante enfatizarmos a importância da leitura literária, pois 

ela nos enriquece com experiências diversas que muitas vezes nos definem como leitores 

e que se refletem em nossa formação humana, crítica, profissional e cidadã. O presente 

trabalho visa incentivar a formação do leitor literário na educação básica tendo por corpus 

literário alguns contos de Machado de Assis e adaptações destes contos para a História 

em Quadrinhos. A hipótese que norteia esta pesquisa é a de que a leitura de adaptações 

em HQ de contos machadianos pode ser uma estratégia mediadora eficiente para a leitura 

dos próprios contos, uma vez que a HQ é um gênero familiar para os alunos, propiciando 

uma maior interação dos leitores em formação com estes clássicos da literatura brasileira. 

Já, o gênero conto possibilita levar mais leituras aos alunos, uma vez que podem ser lidos 

em sala de aula. Com efeito, esta pesquisa apresentará uma sequência didática de 8 aulas 

que alterna leitura de contos e de adaptações em HQ, em uma leitura dialogada entre os 

gêneros. Por fim, pretende-se pedir para os alunos produzirem suas próprias HQs de 

contos machadianos, o que constituirá um e-book, o produto educacional desta pesquisa. 

Para tanto, como base teórica, recorre-se aos autores: CANDIDO (2004), CALVINO 

(2008), COSSON (2021), TODOROV (2009), COLOMER (2017), CORTAZAR (2006). 
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Resumo 

 

Este estudo objetiva investigar as contribuições da literatura infantil para o 

desenvolvimento da leitura e da escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

demonstrando na práxis que a relação da criança com o texto literário é imprescindível 

para a apreensão das linguagens poética, simbólica, e ainda para o desenvolvimento da 

leitura e escrita. A pesquisa envolverá educandos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental – Ciclo da Infância, da Escola Municipal Engenheiro Robinho. O 

pressuposto é de que é primordial investir, desde cedo, na formação do leitor literário, 

recorrendo-se a textos relevantes e observando se as concepções de sociedade, educação, 

ensino-aprendizagem, linguagem e alfabetização estão em consonância com a formação 

do leitor. A literatura infantil não tem função redentora e nem deve ser reduzida a 

instrumento de alfabetização, mas destaca-se sua função social, na formação humana e 

no processo de formação do leitor. Como afirmou Candido (2004), a literatura pode nos 

libertar, organizar e humanizar; assim, sua fruição “é um direito humano”. Por isso a 

importância da aquisição da leitura e escrita da língua materna, associada à formação do 

leitor, por meio de um processo discursivo, que prioriza o diálogo baseado na 

materialidade da língua, configurada nos vários discursos, entre eles o literário. O Produto 

Educacional da pesquisa será constituído de um documentário e de uma coletânea com as 

produções dos educandos, contemplando a apreciação da linguagem poética e a 

construção da linguagem escrita. São referenciais teórico-metodológicos estudos de: 

Vygotsky (1999), Bakhtin (1991), Paulo Freire (2019), Candido (2004), Calvino (2008), 

Todorov (2009), Colomer (2017), Smolka (2012), Machado (2011). 

 

Palavras-chave: Ensino na Educação Básica. Literatura infantil. Processo discursivo. 

Formação do leitor literário. 
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Resumo 

 

Constata-se, na atualidade, vários estudos relacionados à Inclusão Escolar. A Deficiência 

Visual (DV) é uma das especificidades desta área e requer o Atendimento Educacional 

Especial para estudantes que apresentam essa condição. Paralelamente a este fato, 

constata-se também um crescente uso da língua inglesa no cotidiano das pessoas, por 

meio de músicas, filmes, desenhos animados, internet, produtos de consumo em geral etc. 

Essa ascensão demanda aprendizado da língua para sua aplicação prática e algumas 

pessoas só têm acesso ao ensino de Inglês, por meio das aulas nas escolas da rede regular. 

Muitos estudantes com DV, oriundos de escolas públicas atendidos no CAP GO (Centro 

de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual), relatam 

encontrarem dificuldades no aprendizado desta disciplina, ao chegarem à segunda fase do 

Ensino Fundamental, visto que a maioria não teve contato nas séries iniciais. Neste 

trabalho, pretende-se pesquisar, a importância do ensino da língua inglesa no processo 

inicial de escolarização dos estudantes com DV, a fim de diminuir as barreiras associadas 

à sua condição. Para tal, a metodologia utilizada será qualitativa e exploratória. 

Considerando que esta é uma pesquisa em andamento, como produto educacional, 

criaremos um e-book com orientações gerais sobre o desenvolvimento da criança cega, 

demonstrações de materiais adaptados e sugestões de atividades para se trabalhar nas 

séries iniciais. Para isso, a teoria de desenvolvimento de Vygotsky, (1979; 1984) será a 

base para o desenvolvimento deste trabalho, aliado a diversos grandes referenciais da 

área. 

 

Palavras-Chave: Inclusão. Deficiência Visual. Língua inglesa. Atendimento 

Educacional Especial. 
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Resumo 

 

Considerando a importância da Educação Especial e Inclusiva no Brasil, este estudo tem 

por objetivo geral analisar como se dá o processo de alfabetização matemática de crianças 

gêmeas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir do uso de recurso(s) 

didático(s) que emergem de suas demandas educacionais. Nesse sentido, os sujeitos da 

pesquisa serão um casal de gêmeos com TEA, do sexo masculino, na faixa etária de seis 

anos de idade, em processo de alfabetização, em uma escola da rede particular, no ensino 

regular em Goiânia, Goiás. Assim, os objetivos específicos são: a) desenvolver recurso(s) 

didático(s) conforme necessidades educacionais dos gêmeos; b) identificar características 

dos recursos didáticos a serem aplicados em tarefas matemáticas que viabilizem a 

alfabetização matemática das crianças; c) analisar estratégias que as crianças 

desenvolvem no processo de elaboração de ideias matemáticas. Este estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), e está se preparando para a pesquisa de campo. 

Inquieta-nos investigar quais características devem conter recursos didáticos capazes de 

auxiliar no processo de alfabetização e no desenvolvimento da linguagem oral e escrita 

matemática de irmãos gêmeos com TEA? A pesquisa será de cunho qualitativo, para 

coleta de dados utilizaremos a entrevista semiestruturada, gravação de áudios, com as 

professoras, regente e apoio, a mãe dos gêmeos, a psicóloga, e acompanhante. Os dados 

serão analisados seguindo os pressupostos da técnica de análise de conteúdo de Bardin. 

Os pressupostos teóricos e metodológicos que embasaram a pesquisa serão 

fundamentados na teoria sócio-histórica-cultural de Vygotsky e Luria. Pensamos como 

ferramenta de extensão um material que possa contribuir com a compreensão de ideias 

matemáticas de irmãos gêmeos com TEA em processo de alfabetização, tanto no 

desenvolvimento da linguagem oral materna quanto na linguagem escrita, respeitando 

suas individualidades, segundo as habilidades previstas na grade curricular do primeiro 

ano do ensino fundamental. 

 

Palavras-Chave: Alfabetização matemática. Linguagem. Gêmeos. Autismo. 
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Resumo 

 

A biblioteca escolar como instrumento pedagógico da escola é um recurso que contribui 

para o desenvolvimento de competência em informação dos alunos do Ensino Médio, no 

efetivo contato com a iniciação científica e de busca e uso da informação. Entretanto, é 

fundamental o trabalho em conjunto entre o bibliotecário e professor, para o 

desenvolvimento de atividades que contemple a realidade do contexto político e social, 

sendo facilitadores que oportunizam a pesquisa na escola. Assim, por entender que a 

biblioteca escolar é importante no processo ensino-aprendizagem, e que deve ser um 

espaço colaborativo para as práticas educativas escolar, o objetivo desta pesquisa é 

demonstrar a importância do letramento informacional para a iniciação cientifica no 

Ensino Médio, por meio do desenvolvimento de atividade que visa a formação do 

estudante pesquisador. A fundamentação teórica será apoiada nas obras de Campello 

(2005), Gasque (2012;2020) no aspecto da formação do pesquisador, e Freire (1996; 

2009), entre outros autores da área da educação. A metodologia desta pesquisa 

caracteriza-se como um estudo de caso, do tipo exploratório-descritivo, com abordagem 

qualitativa, alicerçada nas obras Gil (2007;2010), Minayo (2015) e Bardin (2011). Tem 

como participantes da pesquisa 60 alunos (as) do 2º ano do Ensino Médio, matriculados 

(as) regularmente no (CEPAE/UFG). Espera-se contribuir com o ensino e aprendizagem, 

mediando a busca e uso de fontes de informação confiáveis, por meio de um curso de 

fontes de informação ministrado pela bibliotecária/pesquisadora para os alunos 

participantes. Como produto da pesquisa será produzida uma mídia educacional em 

formato de vídeo, o qual será disponibilizado na internet, de maneira a possibilitar um 

maior acesso e direto pelos alunos, além de que os professores e bibliotecários poderão 

utilizar como material para orientação nas pesquisas dos estudantes. Outrossim, seria a 

sua utilização universalizada por alunos e profissionais de qualquer escola de ensino da 

educação básica. 

 

Palavras-chave: Letramento informacional. Biblioteca escolar. Iniciação científica. 

Educação básica. 



 
 

120 
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: AÇÕES ESCOLARES 

PSICANALITICAMENTE ORIENTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

ESTUDANTES COM TENDÊNCIA À AUTOMUTILAÇÃO E À IDEAÇÃO 

SUICIDA 

 

Maria Zilma Ferreira Santos (Orientanda - PPGEEB/CEPAE/UFG) 

zilma_santos@discente.ufg.br 

 

Silvana Matias Freire (Orientadora - PPGEEB/CEPAE/UFG) 

silvanaf@ufg.br 

 

Resumo 

 

Este projeto de pesquisa tem por objetivo refletir sobre como o pensamento psicanalítico 

pode iluminar as ações no ambiente escolar, especificamente em escola pública do Estado 

de Goiás. Assim, temos a seguinte pergunta de pesquisa: como os professores poderiam 

identificar se o estudante está vivenciando algum tipo de angústia que se transforma em 

automutilação e ideação suicida? As narrativas de ideação suicida e automutilação podem 

se apresentar no ambiente escolar e busca-se neste trabalho investigar como o professor 

tem lidado com essas questões. Trata-se de uma pesquisa-ação de cunho qualitativo, em 

que será feito uma revisão bibliográfica e coleta de dados utilizando questionário 

semiestruturado e as discussões suscitadas na formação docente. Como produto 

educacional principal desse trabalho será produzido um E-book com as ações escolares 

produzidas coletivamente no curso, sendo psicanaliticamente orientadas para identificar 

alunos que apresentam algum tipo de angústia. Mas será considerado também como parte 

do produto educacional, o curso de formação para os professores dos anos finais do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Gervásio Santana Dourado, em 

Aparecida de Goiânia, visando uma melhor compreensão e reflexão sobre a adolescência 

e sobre a legislação que tratam das questões referentes a automutilação e o suicídio. Os 

principais referenciais teóricos para este estudo serão: Sônia Alberti (2009/2010), 

Contardo Calligaris (2009) e Rinaldo Voltolini (2011/2018), que retratam a adolescência 

em uma abordagem psicanalítica. Essa pesquisa justifica-se pela importância de construir 

um ambiente escolar em que os estudantes possam falar das suas angústias, associadas à 

tendência a automutilação e a ideação suicída a partir das ações escolares propostas pelos 

docentes.  

 

Palavras-Chave: Formação Docente. Adolescência. Automutilação/Ideação suicida. 
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Resumo 

 

Na sala de aula observa-se o fenômeno da invisibilidade de pessoas com deficiência, fato 

que impede ou dificulta ouvir as vozes produzidas no silêncio das dificuldades e 

aspirações dos sujeitos que não se “enquadram” em uma educação supostamente 

hegemônica. Nesse sentido, essa investigação tem por objetivo geral, juntamente com os 

professores do sexto ano, planejar práticas pedagógicas voltadas para a formação humana, 

a fim de observar se elas podem contribuir para a formação de sujeitos que sejam capazes 

de viver e conviver com seus semelhantes/diferentes, com equidade. O interesse pelo 

tema vem de minhas experiências em sala de aula, com bebês, jovens e adultos, por 

perceber que a inclusão na escola e na sociedade ainda é uma utopia. Para nortear a 

investigação, este projeto tem como problema de pesquisa a seguinte pergunta: como a 

escola pode potencializar a formação de sujeitos críticos, mais humanos, com atitudes 

voltadas para mudanças nas formas de viver e conviver? Os autores que servem de 

alicerce para esse trabalho são Mantoan (2015) e Freire (1997), com suas contribuições 

acerca do reconhecimento e valorização dos diversos sujeitos. Esta pesquisa de 

abordagem qualitativa terá como metodologia a pesquisa-ação. O produto educacional 

será a elaboração de um documentário, contendo relato inicial e final dos participantes, 

fotografias e vídeos produzidos durante a realização de atividades interativas entre os 

alunos de uma escola de ensino especial e os educandos de uma turma de 6º ano de uma 

escola estadual regular, ambas de Goiânia. Este documentário será planejado, elaborado 

e avaliado pelos participantes e será apresentado ao corpo docente e discente das duas 

escolas, bem como disponibilizado no Youtube, após a sua conclusão.  

 

Palavras-Chave: Invisibilidade. Práticas Escolares. Inclusão. 
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Resumo 

 

Esta proposta de pesquisa pretende investigar como a leitura de poesia poema pode 

contribuir para a formação do aluno leitor literário nos sextos anos do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Aparecida de Goiânia. A partir de situações-problema 

como “por que os poemas não são trabalhados de forma efetiva, contextualizada e crítica 

nas turmas dos sextos anos?” ou “Como esse gênero literário pode contribuir para 

desenvolver a competência leitora dos alunos nessas turmas dos Anos Iniciais?”, busca-

se evidenciar também como, por meio da mediação leitora, o aluno pode se familiarizar 

com o poema e se tornar, por meio da leitura de poesia, um sujeito mais reflexivo, crítico, 

mais conhecedor de sua complexidade social e, por isso, mais apto à transformação da 

sua realidade. O projeto apresenta fundamento teórico apoiado em autores como Bakhtin 

(1997), Cândido (2011), Drummond (1974), Freire (2002, 2006), Andruetto (2017), 

Pilatti (2018), Moisés (2019), Pinheiro (2002) entre outros que enfocam assuntos 

relacionados a esse tema. Essa pesquisa buscará também desmitificar, entre os 

professores de Língua Portuguesa, a crença de que trabalhar o gênero textual poema é de 

difícil manuseio pedagógico e de que os alunos oferecem resistência à leitura desse 

gênero. A metodologia proporá, além da utilização de questionários (inicial e final), 

também uma sequência didática, a partir da leitura de poemas de Carlos Drummond de 

Andrade, tendo como corpus de análise as obras Boitempo I e Boitempo II, por 

compreender que elas podem auxiliar o aluno no processo de autoconhecimento subjetivo 

e despertá-lo para uma aproximação com o objeto poema não de forma superficial, mas 

em sua essência, de tal modo que esse aluno seja capaz de se reconhecer em seu contexto 

e intervir sobre ele, emancipando-se a si e a seus pares. Compreende-se que o incentivo 

à poesia motiva o aluno a utilizar a leitura como prática social. O produto educacional 

será a criação de um site interativo que divulgará como conteúdo a criação literária 

coletiva e subjetiva dos alunos durante o desenvolvimento do projeto.  

 

Palavras-chave: Leitura de poesia. Linguagens. Formação do Aluno leitor. Carlos 
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Resumo 

 

Esse projeto de pesquisa pretende analisar o conhecimento prévio dos estudantes do 

EAJA da escola Municipal Jardim Nova Esperança, acerca do processo de ocupação do 

bairro Jardim Nova Esperança, a fim de compreender como o alunado se relaciona com 

a história do bairro e classificar os diferentes tipos de consciência histórica 

desenvolvidas por eles a partir da intervenção pedagógica. Logo, questiona-se aqui se 

esses estudantes, também moradores da região, possuem algum conhecimento prévio 

acerca do legado de luta pelo direito à cidade que a história do bairro carrega consigo. 

Para tanto, essa pesquisa de caráter qualitativo tem como suporte teórico e metodológico 

os pressupostos da investigação em educação histórica, no sentido de que a forma como 

os indivíduos mobilizam os conhecimentos históricos e constroem a sua consciência 

histórica conferem sentido à história e a eles próprios. Assim, com base na análise de 

documentos, vídeos e outros materiais da época, junto aos estudantes, busca-se 

complexificar o conhecimento deles sobre o tema, de forma a apresentar criticamente o 

estudo sobre o processo de ocupação do bairro Jardim Nova Esperança e a luta pelo 

direito à cidade, possibilitando o desenvolvimento de diferentes tipos de consciência 

histórica. A criação de um acervo online com narrativas acerca da história do bairro, 

respaldadas por documentos históricos, realizada pelos próprios estudantes, passa a ser 

um instrumento pedagógico e se torna central para esse projeto de pesquisa, que pretende 

desenvolver, a partir da crítica e da autonomia do aluno, a competência narrativa dos 

estudantes sobre a história regional. 
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Resumo 

 

Com raras exceções, crianças surdas filhas de pais ouvintes chegam à escola sem saber 

Libras e sem saber Português. Isso ocorre devido a limitação dessas crianças em relação 

à língua oral e à falta de conhecimento da Libras por parte de seus pais. Avanços 

crescentes na legislação, com vistas a garantir o direito de inclusão e manutenção dessas 

crianças nos processos de escolarização, impõem a escola o enorme desafio de 

oportunizar a elas acesso completo à socialização e ao conhecimento curricular e cultural. 

Assim sendo, de que maneiras a escola pode explorar as tecnologias da informação e 

comunicação para auxiliar na formação e no desenvolvimento intelectual deste aluno a 

fim de contribuir com sua inserção no tecido social? O objeto desta pesquisa é 

Investigação de quais são as aprendizagens demonstradas a partir do ensino de 

programação de computadores, para alunos surdos da segunda fase do ensino 

fundamental através do Scratch. Objetiva-se verificar possíveis contribuições do Scratch 

na construção e desenvolvimento do raciocínio lógico matemático de alunos surdos e se 

a programação de computadores através do Scratch contribui com uma maior interação e 

cooperação entre os alunos na produção de conhecimentos. A pesquisa será realizada com 

12 alunos da segunda fase do ensino fundamental do Centro Especial Elysio Campos em 

Goiânia, onde serão realizadas oficinas no laboratório de informática utilizando o Scratch 

como software de programação. A pesquisa será do tipo qualitativa, a coleta dos dados 

será feita de forma descritiva, através de questionários e observação. As informações 

produzidas nos indicarão aprendizagens possíveis, obstáculos encontrados e os caminhos 

possíveis na busca de novas possibilidades de ensino. 

 

Palavras-chave: Surdos. Scratch. Programação Computadores. 

mailto:beth@ufg.br


 
 

125 
 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA E GRUPOS 

COLABORATIVOS - UMA PESQUISA NARRATIVA 

NARRATIVAS SOBRE PROFESSORES DE MATEMÁTICA QUE DURANTE A 

FORMAÇÃO INICIAL PARTICIPARAM DO GRUPO DE PESQUISA: 

ABAKÓS - PRÁTICAS FORMATIVAS E COLABORATIVAS EM EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

Renata Nascimento Santos (Orientanda - PPGEEB/CEPAE/UFG) 

renata.nascimento@discente.ufg.br 

 

Marcos Antonio Gonçalves Junior (Orientador - PPGEEB/CEPAE/UFG) 

margonjunior@ufg.br 

 

Resumo 

 

Essa pesquisa tem como objeto de investigação a participação de professores em grupos 

de pesquisa. Mas, com um tema tão abrangente, se faz necessário especificá-lo ainda 

mais. Portanto, falaremos aqui de professores de matemática em formação inicial, ou seja, 

graduandos de licenciatura em Matemática, do Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade Federal de Goiás (IME/UFG). Particularizando ainda mais nosso estudo, 

escolhemos tratar de um grupo colaborativo específico, cuja sede é, assim como este 

programa de pós-graduação, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada À Educação, o 

Grupo de Pesquisa: Abakós - Práticas Formativas e Colaborativas em Educação 

Matemática. Com o propósito de tornar este trabalho ainda mais específico e único, 

caracterizamos-o como uma pesquisa narrativa. Destarte, esta investigação consistirá em 

narrativas sobre professores de matemática que durante seu processo de formação inicial 

participaram do Grupo de Pesquisa: Abakós - Práticas Formativas e Colaborativas em 

Educação Matemática. Cientes de que se trata de uma pesquisa que engloba temáticas 

complexas e influentes, nosso primeiro objetivo é fazer um estudo minucioso sobre cada 

uma delas, ou seja, iniciamos nosso trabalho estudando sobre a formação inicial de 

professor, sobre a participação em grupos colaborativos e sobre a pesquisa narrativa. Na 

segunda etapa desta pesquisa será necessário um aprofundamento quanto ao grupo 

colaborativo escolhido. Para tanto, pretende-se investigar detalhadamente o Grupo 

Abakós, que existe desde 2016, a partir da leitura de suas atas e crônicas de cada encontro, 

as gravações de suas reuniões e todos os materiais produzidos. Já na parte prática desta 

pesquisa, realizaremos entrevistas narrativas com alguns dos professores participantes do 

Grupo Abakós durante sua formação inicial. Por fim, será produzido um material textual, 

no formato de livro digital, como produto educacional desta pesquisa, contendo uma 

narrativa sobre todo o processo desta investigação, além de narrativas sobre cada um dos 

professores entrevistados. 
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Resumo 

 

O contexto social atual é constituído de relações hierárquicas e competitivas. Além da 

presença marcante da violência em todas as instâncias, idades e formas. Observa-se que 

no interior da escola, existem práticas igualmente hierarquizadas, competitivas e 

violentas. Questiona-se sobre a possibilidade de desenvolvimento de ações, no interior da 

escola, que promovam a reflexão e mudanças de comportamento, de modo a transformar 

a realidade descrita. Dessa forma, objetiva-se investigar a eficácia da Comunicação não-

violenta (CNV) no contexto escolar. Seria possível realizar a mediação de conflito entre 

os atores da comunidade escolar e promover relações interpessoais com mais conexão e 

harmonia? A Comunicação não-violenta foi sistematizada pelo psicólogo americano 

Marshall Rosenberg (2006) e é uma forma de pensar os elementos da linguagem com 

intuito de mediação de conflitos. Essa abordagem se aproxima da discussão sobre 

Educação Emocional, a constituição Cultural do povo brasileiro, e a relação entre 

linguagem e violência. Todos esses elementos permeiam e compõe as relações 

interpessoais, que por sua vez, interfere diretamente no processo ensino/aprendizagem da 

escola. Além de Rosenberg, outros autores embasarão a discussão, como, Mondin (1980); 

Casassus (2009); Schwarcz (2018); Eagleton (2011); Damásio (2018); Le Breton (2019) 

entre outros. Considerando o objeto de estudo e os objetivos, propõe-se uma pesquisa de 

caráter qualitativo, com dados quantitativos, baseada numa revisão bibliográfica para 

compreender e fundamentar os principais conceitos implicados e para análise de dados a 

serem obtidos por meio de pesquisa empírica, de campo. Espera-se ampliar perspectivas. 

Oferecer possibilidades, por meio, do diálogo para a criação de uma cultura mais 

harmônica, no sentido do acolhimento à diversidade e compreensão do Outro. 
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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a educação física escolar e o ensino do 

esporte frescobol na escola. Justifica-se pela necessidade de olhar para a manifestação da 

cultura corporal frescobol como uma prática potente para tematização na escola enquanto 

conteúdo da educação física. No entanto, em contexto de hegemonia de alguns conteúdos 

da educação física escolar, seria o frescobol um esporte possível na escola? O frescobol 

apresenta-se então como uma possibilidade superadora nas aulas de educação física, para 

diminuir a hegemonia de determinados conteúdos? Para responder essas e demais 

questões, a pesquisa pretende investigar as possibilidades para o ensino do frescobol 

como conteúdo da educação física em uma escola da Rede Municipal de Educação de 

Goiânia. Será de natureza qualitativa em pesquisa-ação, utilizando como instrumentos 

questionários e observação em campo. Será implementada uma proposta pedagógica que 

objetiva a elaboração de um material textual didático com sequenciador de aulas, 

contemplando aspectos históricos, sociais, culturais, técnicos, de lazer e rendimento 

esportivo, bem como a ludicidade e cooperatividade pertencentes a essência do jogo. 

Nesta escola, acontecerá a observação de campo afim de conhecer a realidade escolar e o 

ensino da educação física. Após esse momento, será apresentado o sequenciador didático 

tematizando o frescobol em 16 aulas, composto por: ODAs (Objetos digitais de 

aprendizagem), textos, roda de conversa, vivência técnico/pedagógica incluindo 

movimentos educativos para esporte de raquete, exercícios lúdicos, vivência de jogo, 

entre outras atividades pedagógicas importantes para o desenvolvimento das habilidades 

e competências inerentes ao esporte frescobol. Tal material textual será disponibilizado 

aos interessados no ensino do frescobol, sobretudo para professores de educação física, 

através do Portal do Professor (MEC), e demais repositórios digitais que porventura 

surgirem como relevantes para amplo conhecimento e apropriação do conteúdo pela 

comunidade escolar. 
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Resumo 

 

A proposta desse trabalho é investigar como a leitura da poesia de Mário Quintana pode 

contribuir para a formação de leitores literários críticos na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e de que modo, a partir da familiarização com a poesia, o aluno leitor é capaz de 

compreender sua condição subjetiva e coletiva e se perceber em sua formação integral,. 

Busca-se ainda minimizar (ou desmitificar) a resistência (se é que ela existe) dos 

estudantes em relação à leitura, além de contribuir para a formação de leitores literários 

críticos e conscientizá-los sobre a sua condição de homens atuantes na realidade em que 

vivem e de atores do papel social que desenvolvem na sociedade. A questão central desta 

pesquisa visa a encontrar respostas para: “Como a leitura da poesia de Mário Quintana 

pode contribuir para a formação de leitores críticos e conscientes de sua condição 

subjetiva e coletiva?” Para fundamentar essa pesquisa, a base teórica será discutida com 

os textos de Cândido (2004), Paz (1982), Freire (1987), Andruetto (2017), Pilatti (2018), 

Moisés (2019), Pinheiro (2002) entre outros. Este projeto justifica-se pela necessidade de 

o professor mediar e orientar a construção do conhecimento por meio da leitura de textos 

literários poéticos que refletem o cotidiano e se relacionam às experiências dos estudantes 

da EJA. O percurso metodológico será desenvolvido através da pesquisa-ação, tendo 

como corpus de análise as obras Apontamentos de história sobrenatural, Caderno H e O 

aprendiz de feiticeiro, de Mario Quintana. Para tal, haverá envolvimento da professora-

pesquisadora, dos alunos e demais funcionários interessados no tema. No percurso de 

execução será aplicado um questionário socioeconômico para conhecimento dos 

educandos e na sequência várias atividades de leitura dos textos do poeta. O produto 

educacional será uma sequência didática com as análises dos dados coletados e 

metodologias utilizadas, que serão compilados em um e-book.  
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Resumo 

 

O projeto dispõe-se a abordar o uso do podcast como estratégia pedagógica nas aulas de 

Filosofia do ensino médio, buscando investigar de que modo o uso dessa tecnologia pode 

contribuir para construção de práticas pedagógicas centradas no diálogo entre 

professor(a) e estudantes. O que nos provoca é a possibilidade de construirmos uma 

prática filosófica emancipatória que reflita problemas pertinentes a tradição filosófica, a 

realidade, social, cultural e histórica. Usaremos como marco teórico pesquisas 

relacionadas ao ensino de Filosofia, práticas docentes relacionadas ao uso TIC’s no 

processo de ensino-aprendizagem e os estudos de Michel Foucault para entendermos a 

escola como uma instituição que não somente reproduz conhecimento, mas produz um 

saber que está intricadamente ligado ao exercício do poder e à construção de uma 

determinada categoria de sujeito. A proposta metodológica que utilizaremos em nosso 

projeto é a pesquisa qualitativa na modalidade pesquisa-ação. As ferramentas de coleta 

de dados utilizadas são: a entrevista em grupo que é também conhecida como focus grup, 

entrevista semiestruturada e pesquisa bibliográfica. O projeto apresenta como produto 

educacional a criação de dois episódios de podcast protagonizados pelos estudantes do 

primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Villa Lobos e com a mediação do 

professor da disciplina, visando a intento de potencializar o ensino de Filosofia. Espera-

se que essa ferramenta possa potencializar a construção de uma comunidade de 

investigação, visto que tem por característica a construção de diálogos espontâneos e será 

fruto de um estudo feito em conjunto. Entendemos que essa estratégia pedagógica 

contribua para o processo de ensino-aprendizagem e que os professores e os estudantes 

podem caminhar juntos na ressignificação do papel da escola na formação discente, 

rompendo, desse modo, com uma prática que limite a liberdade e padronize o pensar. 
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