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APRESENTAÇÃO

Educação em foco: diálogos e perspectivas

Dayse Marinho Martins
Ennio Silva de Souza

A obra “Educação em foco: diálogos e perspectivas” busca 
lançar luz sobre debates em torno da educação. Portanto, contempla 
diferentes perspectivas, variadas experiências de sucessos e seus de-
safios cotidianos. 

A coletânea surge com um propósito bem simples para se pen-
sar a educação: ora, se a educação em sua prática é perpassada por 
diversos fatores que a influenciam, nada mais justo do que a vermos 
por diferentes olhares e experiências. De tal modo, pode-se compre-
endê-la a partir de uma visão mais ampla, com maiores possibilidades 
de êxito em nossas práticas. 

A coletânea está organizada em formato de e-book na perspec-
tiva de ser disponibilizada na rede mundial de computadores (inter-
net), facilitando o acesso por meio de tablets, notebooks ou celulares. 
Portanto, suscita o compartilhamento dos conteúdos e amplia o alcan-
ce das produções num caráter de objeto digital de aprendizagem para 
o percurso formativo em educação.

No anseio de que os horizontes de reflexão sobre a educação 
sejam ampliados por tais discussões, desejamos que se deleitem, re-
flitam, concordem, discordem, repliquem e melhorem as experiências 
aqui apresentadas para um desenvolvimento constante da educação.

Boa leitura a todos/as!!!
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CAPÍTULO 1

A ABORDAGEM DA VERBO-VISUALIDADE NO GÊNERO 
NOTÍCIA: UMA ANÁLISE DE LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS

Jéssica Pessoa Dias
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Centro de Artes e Comunicação
Departamento de Letras

Núcleo de Estudos de Línguas e Discurso (NELD)
Recife-PE

jessica.pessoa@ufpe.br

Marcela Regina Vasconcelos da Silva Nascimento
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Centro de Artes e Comunicação
Departamento de Letras

Núcleo de Estudos de Línguas e Discurso (NELD)
Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS)

Recife-PE
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7899-308X

marcela.regina@ufpe.br

RESUMO
Neste estudo, tencionamos analisar o tratamento da verbo-visualida-
de em livros didáticos de Português (LDP) do Ensino Fundamental – 
anos finais (6º ao 9º ano), à luz da Teoria Dialógica do Discurso, de 
Bakhtin e o Círculo. A pesquisa consiste, pois, em averiguar, nos LDP, 
se o tratamento do gênero notícia considera a materialidade do texto 
verbo-visual como indivisível, a partir da análise da construção de sen-
tidos nos enunciados dos exercícios propostos, e refletir acerca de sua 
contribuição na construção do conhecimento acerca do fenômeno da 
verbo-visualidade. Este trabalho teve início com a revisão teórica de 
noções como gênero discursivo, relações dialógicas, posicionamento 
axiológico e verbo-visualidade, além de discussões acerca das mudan-

mailto:jessica.pessoa@ufpe.br
https://orcid.org/0000-0001-7899-308X
mailto:marcela.regina%40ufpe.br?subject=
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ças históricas ocorridas no LDP. A partir disso, procedemos à análise de 
uma coleção de LDP destinada aos anos finais do Ensino Fundamental. 
Os resultados apontam para uma carência no tratamento da verbo-vi-
sualidade nas atividades de leitura dos livros didáticos de Português.
Palavras-chave: Verbo-visualidade; notícia; livro didático de Portu-
guês; ensino de Língua Portuguesa; Ensino Fundamental.

ABSTRACT
In this inquiry, we intend to analyze the treatment of verbal-visuality in 
Portuguese middle school textbooks, in light of the Dialogic Discour-
se approach of Bakthin and the Circle. The purpose of this research 
consists in observing in the Portuguese textbooks if their treatment 
of news as a genre considers the materiality of verbal-visual text as 
indivisible, coming from the analysis of the construction of meanings 
in the statements of the exercises proposed by the textbooks and its 
contribution to the construction of knowledge in verbal-visuality. This 
paper started with a theorical revision of notions, such as discursive 
genre, dialogical relations, axiological positioning and verb-visuality, 
and discussions about the historical changes that took place in the 
Portuguese textbooks. From that point, we have proceeded with the 
analysis of a collection of textbooks aimed to the final years of middle 
school.The results point to a lack in the treatment of verbal-visuality in 
the reading activities of Portuguese textbooks.
Keywords: Verbvisuality. News. Portuguese Teaching Book. Portu-
guese language teaching. Mid-School Teaching.

1 Introdução

O objeto desta pesquisa está inserido no campo dos Estudos 
da Linguagem e tem como escopo investigar o tratamento da verbo-vi-
sualidade no gênero notícia, em Livros Didáticos de Língua Portugue-
sa (LDP) do Ensino Fundamental – anos finais, no eixo de leitura. Uma 
coleção de livros didáticos destinados ao Ensino Fundamental – anos 
finais (6º ao 9º ano), aprovada pelo Programa Nacional do Livro Didá-
tico (PNLD) e adotada em escolas da rede pública e particular de en-
sino do Estado de Pernambuco, compõe o corpus desta pesquisa. O 
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interesse no tema foi movido por discussões desenvolvidas no Núcleo 
de Estudos de Línguas e Discurso (NELD), da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), a partir de leituras realizadas pelo grupo, que 
tem investigado o conceito de verbo-visualidade pela Teoria Dialógica 
do Discurso, de Bakhtin e o Círculo.

A verbo-visualidade é constituída pela simbiose entre o texto ver-
bal (oral ou escrito) e a imagem. Pesquisas, como a de Costa (2016), 
apontam uma deficiência na abordagem da verbo-visualidade no Ensi-
no Fundamental, evidenciada, especialmente, nos livros didáticos de 
Português (LDP). Estes são a principal ferramenta didática usada em 
grande parcela das escolas brasileiras, servindo de referencial didático 
para os docentes e alunos, portanto, é crucial a reflexão crítica sobre 
eles. O gênero notícia, por sua vez, tem considerável circulação na so-
ciedade, pois, além de desempenhar uma função informativa, contribui, 
também, na formação de um leitor crítico e independente. 

Considera-se que a abordagem da materialidade verbo-visual, 
no que diz respeito à sua indivisibilidade, é escassa no trabalho com 
o gênero notícia nos livros didáticos de Português do Ensino Funda-
mental. Dominar as capacidades de leitura desse gênero discursivo 
em sua composição verbal e visual é fundamental para a formação de 
um leitor competente e crítico.

O tema é relevante, pois o LDP, como recurso didático, contri-
bui para a formação do educando. E a compreensão do gênero notí-
cia, em sua materialidade verbo-visual, contribui para uma formação 
crítica do estudante, oferecendo-lhe mais condições para que possa 
atuar de maneira responsável e ativa na vida em sociedade.

Portanto, é necessário investigar: a materialidade do enuncia-
do verbo-visual é abordada, considerando o seu aspecto indissoci-
ável, ou se trabalha o verbal em detrimento da imagem? Os textos 
verbo-visuais apresentam tratamento didático pertinente à formação 
de um leitor crítico? 

A partir dessas perguntas norteadoras, objetivamos investigar:

•	 a seleção de notícias verbo-visuais em uma coleção de 
livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Funda-
mental;
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•	 a abordagem, em tais livros didáticos de Língua Portu-
guesa, da articulação intrínseca e indivisível entre as 
duas materialidades que constituem esses enunciados 
verbo-visuais;

•	 a construção de sentidos nos enunciados dos exercícios 
propostos pelo LDP e sua contribuição na construção do 
conhecimento em verbo-visualidade.

Para isso, esta investigação desenvolve um trabalho científi-
co qualitativo, por meio de uma pesquisa de cunho documental, que 
consiste na análise de uma coleção de livro didático de Português do 
Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano). 

2 O gênero notícia: um olhar bakhtiniano
2.1 Caracterização e relevância do gênero notícia

Segundo a teoria de gêneros de Bakhtin (2016), o conteúdo te-
mático, o estilo e a construção composicional estão vinculados em um 
todo no enunciado e são definidos conforme a intenção comunicativa, 
constituindo, assim, enunciados “relativamente estáveis”, os quais são 
denominados gêneros do discurso.

A compreensão acerca dos diversos gêneros do discurso por 
meio dos quais atuamos nas mais diversas práticas sociocomunicativas 
é imprescindível ao ensino de Língua Portuguesa. Conforme enfatizam 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), “o estudo dos gêneros 
discursivos e dos modos como se articulam proporciona uma visão am-
pla das possibilidades de uso da linguagem” (BRASIL, 2000, p. 8). Além 
disso, o ensino e a aprendizagem a partir de gêneros desenvolve as ca-
pacidades discursivas do aluno, uma vez que o prepara para a atuação 
sociocomunicativa, através da reflexão sobre práticas de linguagem.

Trabalhar o gênero notícia em sala de aula é crucial para o de-
senvolvimento de um leitor crítico, que entende e usa bem os gêneros. 
Além disso, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece 
como objetivo para o campo jornalístico-midiático o desenvolvimento 
da autonomia e pensamento crítico do estudante, frente a interesses e 
posicionamentos diversos:
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a utilização desses gêneros supõe o reconhecimento de 
sua função social e a análise relativa à forma como se 
organizam, aos recursos e elementos linguísticos e às 
demais semioses – elementos envolvidos na tessitura de 
textos pertencentes a esses gêneros –, visando consoli-
dar e ampliar as aprendizagens iniciadas no Ensino Fun-
damental (BRASIL, 2018, p. 512).

Schneuwly e Dolz (2004) organizam os gêneros em alguns 
agrupamentos, dentre eles: narrar, expor e argumentar. Conforme os 
autores, o gênero notícia enquadra-se no segundo grupo. Apontando 
a relevância dos gêneros para a sociedade brasileira, Rojo e Cordeiro 
(2004) salientam que os gêneros da ordem expositiva são “importan-
tes para a formação do estudante e do profissional bem-sucedido”. 

A notícia jornalística é caracterizada por sua função socioco-
municativa de informar acerca de um fato de relevância social. Em 
sua estrutura, costuma apresentar título principal, título auxiliar, lide, 
corpo, foto e legenda1, ou seja, este gênero é composto “por diferen-
tes recursos de escrita e imagens” (VASCONCELOS, 2018, p. 251). 
Portanto, sua materialidade é verbo-visual. Conforme a definição de 
Benassi (2007, p. 1793):

A notícia é um formato de divulgação de um aconteci-
mento por meios jornalísticos. É a matéria-prima do Jor-
nalismo, normalmente reconhecida como algum dado 
ou evento socialmente relevante que merece publicação 
numa mídia. Fatos políticos, sociais, econômicos, cul-
turais, naturais e outros podem ser notícia se afetarem 
indivíduos ou grupos significativos para um determinado 
veículo de imprensa (BENASSI, 2007, p. 1793).

Os impactos oriundos do advento da internet e das novas tec-
nologias digitais de informação atingem diretamente a maneira como 
se fazem e se leem notícias. Uma vez que a sociedade age de ma-
neira mais dinâmica e veloz, importa lançar mão de uma diversidade 
de linguagens, incluindo as verbais e imagéticas. Silva (2017) aponta 
que, muitas vezes, os jovens não percebem quantos estímulos ver-
bo-visuais os cercam e que, por isso, é crucial um “olhar crítico sobre 
todas as nuanças envolvidas no engendramento dos enunciados, bem 
1  Tendo em vista a expansão dos usos das tecnologias digitais, o gênero notícia tem diversi-

ficado ainda mais os elementos que o compõem, podendo apresentar infográficos, mapas, 
ilustrações diversas.
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como o poder social de circulação em que esses textos são articula-
dos” (SILVA, 2017, p. 7).

Em sua construção de uma proposta didática para o gênero 
notícia no Ensino Médio, Aguiar et al. (2020, p. 3) afirmam:

[...] a notícia, enquanto objeto de estudo, pode se tornar 
mais acessível e concreta nas interações, à medida que 
a prática pedagógica propiciar o entendimento detalhado 
dos constituintes desse gênero que tanto circula na so-
ciedade globalizada (AGUIAR et al, 2020, p. 3).

Convém, portanto, promover um ensino-aprendizagem acura-
do sobre este gênero, especialmente no que diz respeito à sua mate-
rialidade verbo-visual, pois esta é necessária à formação de um leitor 
crítico, independente e capaz de reconhecer e analisar as informações 
veiculadas socialmente. Essas habilidades são essenciais aos estu-
dantes de Ensino Fundamental, uma vez que servirão como instru-
mentos para identificar possíveis manipulações na opinião do leitor, a 
divulgação de fake news e a compreensão da unidade do texto verbal 
e imagético. 

2.2 Relações dialógicas e axiologia no gênero verbo-visual notícia

A Teoria Dialógica da Linguagem fornece um importante apara-
to à dissecação da relação verbal e imagética nos textos jornalísticos 
do gênero notícia. Conforme Costa (2018), algumas categorias podem 
ser utilizadas para a análise dialógica dos enunciados verbo-visuais, 
são elas: as noções de relações dialógicas, enunciado concreto e 
compreensão ativa criadora.  

Costa (2016) aponta que “a relação dialógica é uma relação de 
sentido que se dá entre enunciados, proferidos por sujeitos, na cadeia 
da comunicação verbal”. Essa relação acontece quando, na esfera 
discursiva, um material linguístico ou de outra materialidade semiótica 
assume um posicionamento axiológico que fixa a voz de um sujeito 
social, perpassada por outras vozes de outros discursos, seja em um 
ato de atração ou rejeição, conforme apresenta Faraco (2009, p. 66):  

As relações dialógicas são, portanto, relações entre ín-
dices sociais de valor – que, como vimos, constituem, 
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no conceitual do Círculo de Bakhtin, parte inerente de 
todo enunciado, entendido não mais como unidade da 
língua, mas como unidade da interação social; não como 
um complexo de relações entre palavras, mas como um 
complexo de relações entre pessoas socialmente orga-
nizadas.

Assim, assumimos que todo discurso é heterogêneo, por ser car-
regado de outras vozes, uma vez que, para Bakhtin, a linguagem é “con-
cebida como heteroglossia, como um conjunto múltiplo e heterogêneo 
de vozes ou línguas sociais” (FARACO, 2007, p. 40). Como ocorre com 
os demais gêneros, é possível observar que, também no gênero notícia, 
o dialogismo é estabelecido entre a voz do autor e as outras vozes so-
ciais, num movimento de afirmação ou negação de dizeres de outrem. 
Em decorrência, compreende-se que não existe enunciado neutro, todo 
enunciado carrega uma posição axiológica, isto é, uma apreciação, um 
julgamento de valor, um ponto de vista acerca do objeto em foco.

No que diz respeito ao gênero notícia, é crucial à leitura com-
preender que os textos realizados por meio deste gênero jornalístico 
são atravessados por múltiplas vozes sociais, considerando o con-
texto histórico, cultural e social no qual os enunciados foram engen-
drados. Dessa forma,

o enunciado e as particularidades de sua enunciação 
configuram, necessariamente, o processo interativo, ou 
seja, o verbal e o não verbal que integram a situação e, 
ao mesmo tempo, fazem parte de um contexto maior, his-
tórico, tanto no que diz respeito a aspectos (enunciados, 
discursos, sujeitos, etc.) que antecedem esse enunciado 
específico quanto ao que ele projeta adiante (BRAIT e 
MELO, 2007, p. 67).

Assim sendo, entender que a notícia está inserida em um con-
texto real, além do campo linguístico, é fundamental para uma leitura 
crítica e analítica desses textos jornalísticos. Ademais, é necessário 
um ensino-aprendizagem que possibilite ao aluno a percepção de que, 
como as posições socioavaliativas são constitutivas de toda e qualquer 
enunciação, o autor da notícia inevitavelmente se engaja numa dinâmi-
ca de múltiplas relações responsivas e assume um posicionamento va-
lorativo em seu texto (enunciado), constituindo-se como autor-criador.
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O conceito de autor-criador, construído por Bakhtin, aponta um 
sujeito que “dá forma ao conteúdo: ele não apenas registra passivamen-
te os eventos da vida (...) mas, a partir de uma certa posição axiológica, 
recorta-os e reorganiza-os esteticamente” (FARACO, 2007, p. 39). O 
estudante, em sua formação enquanto leitor crítico, precisa estar cons-
ciente de que o discurso do autor não é ideologicamente neutro, visto 
que é carregado de valorações, juízos de valor, apreciações sociais. 

Outro aspecto importante do enunciado é sua capacidade de 
suscitar resposta, em função da compreensão responsiva ativa “que 
exige do leitor, além do entendimento do texto, uma tomada de posi-
ção em relação aos discursos lidos ou ouvidos, a fim de analisá-lo, 
refutá-los ou aceitá-los” (COSTA, 2016, p. 70). Logo, compreende-se 
que o estudante, em seu papel de leitor e sujeito social, ao ler uma 
notícia, não se limita à depreensão passiva de informações apresen-
tadas no texto: a compreensão demanda que ocupe uma ativa posição 
responsiva, já que concorda, discorda, relaciona com outros enuncia-
dos, complementa aquilo que lê etc. Por esse motivo, 

[...] todo falante é por si mesmo um respondente em 
maior ou menor grau: porque ele não é o primeiro a ter 
violado o eterno silêncio do universo, e pressupõe não 
só a existência do sistema da língua que usa mas tam-
bém de alguns enunciados antecedentes – dos seus e 
alheios – com os quais o seu enunciado entra nessas ou 
naquelas relações (baseia-se neles, polemiza com eles, 
simplesmente os pressupõejá conhecidos do ouvinte). 
Cada enunciado é um elo na corrente complexamente or-
ganizada de outros enunciados (BAKHTIN, 2011, P. 272).

No tocante ao aspecto verbo-visual, os estudos de Brait (2009) 
põem em relevo o fato de que as materialidades verbal e visual são 
indissociáveis, uma vez que imagem e texto constituem um único 
enunciado e este não pode ser fragmentado. Ou seja, o texto não 
deve ser priorizado em detrimento da imagem e vice-versa. Como é 
possível ler no trecho seguinte:

o projeto discursivo verbo-visual, assim concebido, permi-
te observar que uma foto pertencente à esfera jornalística 
vem, necessariamente, acompanhada de uma legenda, a 
qual participa da produção de sentidos, sinalizando a ma-
neira como o leitor deverá compreender essa foto. Foto e 



EDUCAÇÃO EM FOCO: DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 18

legenda formam um todo indissociável: o lugar ocupado 
na página, a forma de composição que as associa e a 
relação de proximidade – geralmente a legenda vem sob 
a foto, ocupando toda a sua largura – as torna um único 
enunciado, uma única enunciação (BRAIT, 2009, p.143).

Brait (2009) é enfática ao demonstrar que o efeito de sentido 
em um texto verbo-visual só é completo na simbiose entre elementos 
verbais e imagéticos. Ou seja, estas partes formam um todo significativo 
e a ruptura entre elas provocará perda de sentido. Todos os aspectos 
materiais do enunciado devem ser levados em consideração na análise.

No trabalho com o gênero notícia jornalística, além de promover 
reflexão sobre as vozes que dialogam na constituição do enunciado e 
as posições axiológicas assumidas tanto pelo autor como pelos leito-
res de notícias, é necessário que os autores de LDP promovam uma 
compreensão dos enunciados verbo-visuais como uma materialidade 
indivisível, na qual a imagem e o verbal formam um todo indissolúvel.  

3.METODOLOGIA

A pesquisa organiza-se em três momentos temáticos: a abor-
dagem do gênero notícia jornalística em consonância com noções teó-
ricas desenvolvidas no âmbito dos estudos bakhtinianos, o tratamento 
da verbo-visualidade em livros didáticos e a análise de uma coleção de 
LDP. Fundamentamo-nos em estudos do chamado Círculo de Bakhtin, 
estudando o gênero verbo-visual notícia em sua constituição axio(dia)
lógica, conforme a Teoria Dialógica da Linguagem. Ademais, recorre-
remos a contribuições de Brait (2009) a respeito da verbo-visualidade. 
Finalmente, perscrutamos reflexões sobre o livro didático a partir das 
pesquisas de Ota (2009) e Costa (2016).

Esta investigação documental de cunho qualitativo consiste na 
análise de uma coleção de livro didático de Português para o Ensino 
Fundamental – anos finais, validada pela avaliação pedagógica das 
obras didáticas do PNLD 2020 (BRASIL, 2020): Se Liga na Língua: 
Leitura, Produção de Texto e Linguagem, da Editora Moderna, 2018.

Com base nos pressupostos teóricos previamente apresen-
tados sobre o gênero notícia jornalística, a verbo-visualidade e os 
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estudos sobre o livro didático de Português, procedemos à análise 
da abordagem do gênero notícia em atividades de leitura dos livros 
que compõem a coleção selecionada, explorando de que maneira 
os enunciados verbo-visuais são trabalhados pelos autores nos LDP. 
Para esta investigação, utilizamos os seguintes parâmetros:

Quadro 1 – Parâmetros de análise do corpus
Categoria de Análise O que buscamos?

Enunciado concreto

Observar se a forma de abordagem dos textos pre-
sentes nas seções de leitura 1 e 2 possibilitam a com-
preensão do gênero notícia como enunciado concre-
to, considerando os aspectos de produção no qual 
é formado, quais sejam:  histórico, cultural e social; 
averiguar se a materialidade do texto é tida como  
indissociável (imagem e texto constituem um único 
enunciado). 

Relações dialógicas

Verificar se as relações implicadas na materialidade 
verbo-visual do gênero notícia são consideradas nas 
comandas das atividades, apontando as relações dia-
lógicas entre o autor do texto com o seu interlocutor 
(leitor, telespectador ou ouvinte).

Compreensão ativa e 
criadora

Observar se a composição das atividades de leitura 
desenvolve as capacidades do estudante, provocan-
do-o a um posicionamento axiológico diante do que lê.   

Fonte: Adaptado de Costa (2018). 

4.A ABORDAGEM DIDÁTICA DO GÊNERO VERBO-VISUAL NOTÍ-
CIA EM LDP

Os livros didáticos são uma ferramenta de ensino-aprendiza-
gem utilizada na maioria das escolas brasileiras. Conforme os estudos 
de Ivete Ota (2009, p. 216), “o LD ocupa um espaço reconhecidamen-
te considerável, seja sendo utilizado diretamente pelo aluno ou como 
material de consulta pelo professor”, o que ratifica a necessidade de 
debruçar-se sobre ele como objeto de investigação. 

Ota (2009) descreve as mudanças sofridas pelo livro didático 
em um percurso histórico a partir dos anos 60 até chegar à configura-
ção que vemos hoje: passou da concepção do texto como expressão 
do belo a uma perspectiva que enfatiza os elementos de comunica-
ção; logo após, chegou a uma compreensão de caráter pragmático, 
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e então, graças às contribuições de Bakhtin e o Círculo, o LDP assu-
miu uma visão do texto em sua função social, a partir do estudo dos 
gêneros discursivos. Essa mudança, inclusive, é uma exigência do 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e, consequentemente, à 
demanda do mercado editorial.  

Os gêneros funcionam em um contexto real de comunicação, 
acontecem em enunciados concretos, que podem ser integrados pela 
linguagem verbal e não verbal e estão sempre inseridos em um con-
texto histórico, social e cultural. Em decorrência, o ensino dos gêneros 
jamais deve ser descontextualizado, a fim, apenas, de obedecer a nor-
mas curriculares. O objetivo didático precisa considerar as necessida-
des comunicativas dos alunos a partir da realidade.

Essas mudanças no LDP foram observadas, também, no au-
mento exponencial do uso de imagens e ilustrações nesse recurso 
didático, o que, muitas vezes, ocorre apenas como pretexto ou ade-
quação às normas estabelecidas, sem um propósito comunicativo 
consistente. Por isso, Ota (2009, p. 219) denuncia:

[...] embora a presença da imagem seja intensa no LD, 
funciona quase sempre como forma de chamar a aten-
ção, distrair o olhar ou como pretexto. Ou seja, o tex-
to visual/imagético não é tratado como texto, dotado de 
mecanismos próprios de dizer e que deve ser entendido 
como tal.

Imagem e texto são imbricados de sentidos e não devem ser 
inseridos de maneira aleatória no principal instrumento didático utili-
zado no país. Convém que o verbal e o visual sejam selecionados de 
maneira coerente, intencional e bem fundamentada, a partir da cons-
ciência de que a palavra pode unir-se à imagem em um só enunciado, 
gerando especificidades na construção de sentidos.

Pesquisas como as de Costa (2016) afunilam esse dado e com-
provam que os livros didáticos apresentam lacunas em seu trabalho com 
verbo-visualidade. Segundo a autora, essa falha evidencia-se, inclusive, 
no projeto gráfico do LDP, “cuja formatação implica cortes ou reduções 
de imagens para que se amoldem às páginas dos livros” (COSTA, 2016, 
p. 257). Este estudo, que toma como objeto de análise especificamente 
o gênero notícia, reitera a denúncia de Ota (2009) e demonstra a ur-
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gência da produção de materiais didáticos que explorem os enunciados 
verbo-visuais em sua materialidade única e indissociável.

4.1 “Se Liga na Língua”: o tratamento da verbo-visualidade no 
gênero notícia

 Validada pelo PNLD 2020, a coleção “Se liga na língua: Leitu-
ra, Produção de Texto e Linguagem” foi editada em 2018, pela Editora 
Moderna. A coleção é dedicada aos anos finais do Ensino Fundamen-
tal e é constituída de quatro volumes, voltados ao 6º, 7º, 8º e 9º ano do 
Ensino Fundamental.  

O trabalho com gêneros, nesta coleção, é organizado entre os 
volumes da seguinte maneira: 

● 6º ano: Diário, Verbete, História em Quadrinhos, relato de 
experiência, Poema, anúncio publicitário, comentário de 
leitor, conto.

● 7º ano: Notícia, Entrevista, conto fantástico, poema nar-
rativo, Texto teatral, palestra e seminário, resenha crítica, 
relato de viagem. 

● 8º ano: Reportagem, rap, regulamento e estatuto, debate 
regrado, roteiro de cinema, artigo de opinião, crônica refle-
xiva, miniconto.

● 9º ano: Poema-protesto, carta aberta, romance, biografia, 
charge, conto psicológico, conto e romance de ficção cien-
tífica, artigo de divulgação científica.

Esses são os gêneros centrais de cada capítulo, embora ou-
tros gêneros também sejam trabalhados. Nesta pesquisa, buscamos 
compreender o tratamento da materialidade verbo-visual no gênero 
notícia, que é abordado no primeiro capítulo do volume 2 da coleção, 
dedicado ao 7º ano do Ensino Fundamental. Nossa investigação con-
centra-se no eixo de leitura de textos. Sobre este eixo, a resenha da 
coleção, no Guia do livro didático (BRASIL, 2020, p.158), destaca:

as atividades propiciam a proficiência do aluno em leitura 
e exploram a ativação de conhecimentos prévios, a loca-
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lização de informações disponíveis no texto, a compre-
ensão global do texto lido e a percepção da intertextuali-
dade, bem como estimulam a reflexão, o posicionamento 
crítico e a elaboração de perspectivas sobre assuntos 
que rodeiam os alunos (BRASIL, 2020, p.158).

À luz da Teoria Dialógica do Discurso, de Bakhtin e o Círcu-
lo, investigamos o tratamento da verbo-visualidade no gênero notícia, 
especialmente, nas atividades de leitura, a fim de perceber se a com-
preensão global e o heterodiscurso no enunciado guiam o aluno à 
percepção das relações dialógicas, além de perceber se o estímulo ao 
posicionamento crítico promove uma (re)ação responsiva e crítica no 
aluno, enquanto agente social, de maneira que ele possa posicionar-
-se em acordo ou desacordo com o texto lido.

O capítulo inicia com um pequeno enunciado que contextualiza 
o conteúdo a ser abordado e, em seguida, cumprindo a organização 
corrente da coleção, o capítulo apresenta duas notícias de diferentes 
veículos de comunicação: um site e um telejornal, conforme é possível 
observar na figura 1.
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Figura 1 – O gênero notícia na coleção em análise

Fonte: Coleção “Se liga na língua: Leitura, Produção de Texto e Linguagem”

O primeiro texto, apresentado na seção Leitura 1, é uma notícia 
que foi originalmente veiculada em um site. É interessante pontuar que, 
no recorte levado para o LDP, toda a confi guração do ambiente virtu-
al é mantida nitidamente: barra de rolagem, barra de pesquisa, links e 
imagens (que são a representação dos vídeos). Este primeiro texto já 
é seguido por duas atividades: a primeira explora questões pertinentes 
ao texto, propondo ao aluno extrair informações como, por exemplo: 
data, local, sujeitos; a segunda funciona como um caminho que leva à 
compreensão das características do gênero notícia: ordem de relevân-
cia das informações no texto, estrutura do gênero (título e lide), suposta 
impessoalidade do autor e local de veiculação da notícia.

A imagem acima é uma representação da primeira atividade refe-
rente ao texto da leitura 1. Na primeira questão, o aluno é encaminhado 
a responder sobre o local, a data, os indivíduos participantes da notícia e 
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qual o fato ocorrido. Conforme discutimos anteriormente, essas são infor-
mações relevantes em uma notícia, uma vez que, como enunciado con-
creto, ela está historicamente situada. No entanto, atividades que apenas 
exijam a extração dessas informações em uma notícia não são o suficien-
te para a formação de um leitor crítico. É necessário que as atividades 
ultrapassem esse limite de extração de dados do texto e provoquem o 
leitor em formação a refletir sobre estas informações de maneira crítica, 
assumindo um posicionamento responsivo ativo. O momento histórico, o 
local, bem como os sujeitos envolvidos na notícia são dados que servem 
não apenas para situar o leitor sobre o contexto de produção de um texto, 
mas, especialmente, para conferir-lhe ferramentas que o tornem capaz 
de posicionar-se frente ao fato noticiado, portanto, é crucial que as ativi-
dades de leitura dos LDP trabalhem nessa direção.

A questão 3 aborda a citação e o discurso indireto presentes na 
notícia e, mais uma vez, encerra seus objetivos didáticos na localização 
de informações do texto, como, por exemplo, indagando qual o ofício 
profissional do entrevistado. Além disso, aborda questões linguísticas 
e gramaticais, como sinais gráficos e o discurso indireto. Esta seria 
uma ótima oportunidade para abrir o leque investigativo e trabalhar 
questões de dialogismo: de que forma o discurso do autor da notícia 
relaciona-se com o discurso do entrevistado? Há aproximações e/ou 
distanciamentos entre esses discursos? Além dessas provocações, é 
possível ir além e instigar o aluno a refletir sobre a suposta impesso-
alidade, guiando-o a uma compreensão de que todo discurso possui 
um posicionamento axiológico, não existe neutralidade. Todos esses 
apontamentos são cruciais à formação de um leitor crítico, indepen-
dente e capaz de posicionar-se de forma ativa e responsiva.

A última questão dessa primeira proposta de atividades ques-
tiona o que imagem e legenda oferecem ao leitor e, embora traga re-
flexões sobre esses dois elementos constitutivos do plano composi-
cional, observamos que não há qualquer tratamento da materialidade 
verbo-visual, ou seja, nenhuma instrução que guie o aluno a perceber 
que, no gênero notícia, os planos imagético e verbal constituem uma 
unidade indivisível. Dessa maneira, observamos que este LDP, no to-
cante ao trabalho com o gênero notícia jornalística, assume que a ima-
gem tem apenas um papel de ilustração na notícia.
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Enquanto a primeira lista de exercícios priorizava questões per-
tinentes ao texto, a segunda atividade aborda mais especifi camente 
as características do gênero: ordem de informações de acordo com 
sua relevância, linguagem objetiva e impessoal, estrutura do gêne-
ro. Mais uma vez, a linguagem impessoal poderia dar espaço a uma 
discussão sobre a posição axiológica do autor, as relações dialógicas 
presentes nos discursos e a inexistência de discursos neutros, fazen-
do as devidas adaptações para um vocabulário pertinente à série es-
colar em questão.

Na segunda seção de leitura, o texto consiste em uma transcri-
ção de uma notícia veiculada em um telejornal, conforme é possível 
observar na fi gura a seguir:

Figura 2 – O gênero notícia televisiva no LDP analisado

Fonte: Coleção “Se liga na língua: Leitura, Produção de Texto e Linguagem”
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Percebe-se que o objetivo dos exercícios desta seção é intro-
duzir uma reflexão sobre os textos multimidiáticos – aqueles que são 
constituídos pela articulação da linguagem verbal, da imagem e do 
som (GUIMARÃES; MAGALHÃES e BARRETO, 2006). No entanto, 
nas atividades de leitura 2, reconhecemos uma debilidade na explora-
ção dessa articulação entre as linguagens, especialmente no tocante 
à nossa proposta de investigação: a verbo-visualidade.

Assim, observamos que os exercícios propostos na segunda 
seção de leitura apresentam imagens (prints de tela) como recorte 
dos vídeos que integram a notícia veiculada no telejornal. No entanto, 
embora as diversas linguagens (verbal, sonora e imagética) se entre-
lacem para a construção do sentido, percebemos que a atividade de 
leitura do livro didático não incita o aluno à reflexão acerca do papel da 
articulação dessas linguagens na criação de sentidos.

A materialidade verbo-visual da notícia não é explorada, pois, 
constantemente, o LDP direciona a leitura para um trabalho que con-
sidera a imagem um dado extra, que apenas complementa os senti-
dos do texto, como se esses sentidos pudessem ser os mesmos sem 
as materialidades não verbais que compõem esse enunciado. Isso é 
perceptível no box “da observação para a teoria”, o qual aponta os re-
cursos de imagem (fotografia, infográficos, mapas...) como “recursos 
auxiliares que tornam a notícia mais completa”. Ora, como discutimos 
anteriormente, a notícia é constituída de materialidade verbo-visual, 
portanto, os elementos verbais e os elementos não verbais são indis-
sociáveis, ambos compõem, juntos, o sentido do texto.

Além disso, as questões propostas não visam ao desenvolvi-
mento da criticidade do aluno, desconsiderando-o como leitor crítico, 
que, diante do texto, posiciona-se de maneira ativa e criadora. Como 
exemplo, citamos a terceira questão dessa lista de exercício, em que, 
mais do que questionar sobre a colaboração do público para a produ-
ção das notícias do telejornal, poderia suscitar uma reflexão sobre o 
posicionamento do telespectador/leitor a respeito das notícias veicula-
das e, com isso, promover uma discussão sobre as formas como este 
interlocutor pode assumir uma postura de negação ou afirmação em 
relação à posição axiológica que dá unidade à notícia em tela, con-
cordando ou discordando (parcial ou totalmente), aproximando-se ou 
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distanciando-se do discurso do autor. Levantar tais reflexões é crucial 
para tornar o aluno apto ao desenvolvimento de sua competência lei-
tora, fomentando a formação de um leitor crítico.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta investigação objetivou analisar o tratamento da verbo-visu-
alidade no gênero notícia jornalística em livros didáticos de Português 
para o Ensino Fundamental - anos finais. Discutimos a importância 
do ensino de língua a partir de gêneros discursivos e a necessidade 
de uma abordagem do gênero notícia que considere sua materialida-
de verbo-visual. Para tanto, fundamentamo-nos em conceitos desen-
volvidos no âmbito da Teoria Dialógica da Linguagem, de inspiração 
bakhtiniana. 

A análise aqui apresentada da coleção de livros didáticos Se 
Liga na Língua: Leitura, Produção de Texto e Linguagem (Moderna, 
2018), aprovadoa pelo PNLD e adotada em instituições de ensino bá-
sico do Estado de Pernambuco, demonstra que os exercícios de leitu-
ra não exploram satisfatoriamente a materialidade verbo-visual do gê-
nero notícia, não raras vezes, privilegiando atividades de localização/
identificação de dados do texto. 

Portanto, o resultado desta investigação aponta para uma ne-
cessidade de aprofundar o exercício de leitura para uma análise da 
materialidade verbo-visual do gênero em foco, a fim de contribuir para 
a formação de um leitor crítico. É imprescindível promover atividades 
que desenvolvam no estudante a capacidade de leitura do gênero no-
tícia, considerando a relevância social deste gênero historicamente si-
tuado e amplamente perpassado por diversas vozes sociais. A despei-
to da suposta neutralidade do texto informativo, o enunciado realizado 
por meio do gênero notícia não pode prescindir de materializar certa 
relação axiológica do autor com o mundo, ou seja, sempre assume um 
posicionamento valorativo.

Considerando que as pesquisas em verbo-visualidade estão 
ganhando cada vez mais espaço nas universidades brasileiras, espe-
ramos que esse trabalho contribua na discussão sobre a necessidade 
de levar o conhecimento acadêmico para a sala de aula, especialmen-
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te, no que se refere a livros didáticos, que são o principal instrumento 
didático presente nas escolas brasileiras.
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CAPÍTULO 2

A DESCENTRALIZAÇÃO DA ESCOLA:
UMA ABORDAGEM A PARTIR DA GESTÃO PÚBLICA

Ivani Schuster
 Orientadora: Profa. Dra. Dirléia Fanfa Sarmento

Prof‘ Denise Mocedo Ziliotto

A descentralização à partir do olhar da gestão pública é con-
siderada como o momento que uma funşão, anteriormente exercida 
por um órgão isoladamente, é dividida e deslocada para que pessoas 
jurídicas possam administrar de uma forma melhorada que não era 
possível da maneira prévia. Todos as funşões se tornam de prestação 
de administração indireta ou particular. O que era visto como um poder 
bruto e absoluto, agora é repartido com outras pessoas.

O Estado devolve (para as escolas) as táticas, mas conser-
va as estratégias, ao mesmo tempo que substitui um controle direto 
centrado no respeito das normas e dos regulamentos por um controle 
remoto, baseado nos resultados (Barroso 1997. p. 11).

Assim a administração das escolas deixou de ser abrangente 
do resultado de um processo para à gestão pública descentralizada 
com a ajuda da delegaşão das atividades e redistribuişão igualitária 
das atividades utilizando estruturas organizacionais.

Ao analisar como Estevão demonstra o funcionamento da escola:

...se tivermos em conta que a Iógica de funcionamento 
de uma escola é, (...), normalmente débil, de fato pode 
torná-la não só mais vulnerável a Iógicas externas fortes 
conducentes, designadamente, a torná-la uma mera or-
ganização prestadora de serviços (ESTEVÃO, 1995, p. 
440).

É possível esclarecer com esse conceito em mente que:

...escola, (...), perderá provavelmente alguma consis-
tência interna, possibilitando a atores mais poderosos, 
donde se destaca o Estado, imporem outro ordenamento 
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através de regras e papéis que estejam mais de acordo 
com a sua ideologia organİzacional ou com a sua defini-
ção institucional de escola, intentando simultaneamente 
quebrar a resistência advinda de atores institucionalmen-
te mais fracos. (ESTEVÃO, 1995, p. 440)

Ao analisar ambas as citações é claro de se perceber que o 
poder absoluto é o elo mais fraco que existe. A hierarquia torna a ad-
ministração em uma competição de forşas externas fazendo com que 
o link com mais influência seja aquele que será escolhido. Aquele fator 
que for mais compatível será a razão de quebra da resistência que 
impedia, como um escudo, a manipulação.

A escola pública, para elaborar e efetuar o projeto pedagógico, 
de acordo com os preceitos gerais comuns organizados pela admi-
nistração central da educação (secretarias de educação, delegacias 
de educação, etc.), e observando as suas especificidades, deve ter 
maior competência nos recursos humanos e uma ampliação massiva 
de recursos financeiros. Com a ausência desses dois critérios funda-
mentais na organização escolar, a autonomia é inexistente. É preciso 
salientar que determinar sobre os recursos humanos e financeiros é 
uma condição imprescindível para a consecução do projeto pedagógi-
co. Projeto este compreendido como “tomada de consciência dos prin-
cipais problemas da escola, das possibilidades de solução e definição 
das responsabilidades coletivas e pessoais para eliminar ou atenuar 
as falhas detectadas” (SPOSITO, 1990, p. 55).

Como toda e qualquer parte de um sistema, a área administra-
tiva de um poder descentralizado paira sobre funşões como seguir os 
procedimentos pré- estabelecidos, o cumprimento de prazos, desen-
volvimento dos profissionais e a prestação de fazeres. A partir dessas 
ações é que é possível observar a confiança que se desenvolve entre 
profissionais e educandos. 0 interesse próprio se torna o mecanismo-
-chave para que cada indivíduo alcance a autossuficiência e autonomia.

Francisco (2006, p.17) demonstra sobre a escola:

Sabe-se que escolas são organizações onde predomi-
na uma interação entre as pessoas para a promoção da 
formação humana. A instituição escolar caracteriza-se 
por ser um sistema de relações humanas e sociais com 
fortes características interativas que a diferenciam das 
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empresas do setor privado. A reunião de pessoas dentro 
da Unidade Escolar interage entre si, intencionalmente, 
operando por meio de estruturas e de processos orga-
nizativos próprios, para alcançar objetivos educacionais.

Cabe à escola desafiar, estimular e desenvolver cada indivíduo 
que está presenta na sala de aula. E isso não é possível quando o sis-
tema incentiva todos os alunos da mesma forma. Cada ser vivo possui 
fraquezas e forças diferentes. Conhecimentos e experiencias vasta-
mente distantes de qualquer outro indivíduo que viveu, vive ou viverá.

Segundo Menezes (1999, p.122):

A administraşão escolar envolverá apenas os aspectos 
da educação e a da instrução que se enquadrem e se 
desenvolvam dentro do processo de escolarização 
(...) ela não poderá ser chamada indiferentemente exem-
plo de “administração educacional”, pois isso seria outra 
coisa pelo menos mais extensa e mais complexa.

Como é possível o mesmo sistema padronizado conseguir 
estimular no mesmo nível alunos que possuem talentos diferentes ? 
A maioria encara as tarefas escolares como obrigações. Uma forma 
simples de se conseguir uma formação para que no futuro possa con-
seguir um emprego. Suas ambições foram cortados desde o começo. 
Seus interesses foram obliterados porque cada indivíduo faz parte de 
uma grande massa, e somente o que é melhor pra massa é o que é 
aceito como born e benéfico.

Lopes (2006, p.18) define a escola:

As escolas säo organizações sociais que tern por fina-
lidade promover o processo de escolarização aos inte-
grantes da sociedade. (...) tern por objetivo proporcionar 
educação de caráter intencional e sistemático, A educa-
ção é intencional porque tern a função de transmitir e 
analisar a herança cultural da humanidade, acumulada 
ao longo de sua existência e oferecer condições para 
que as novas gerações reconstruam e modifiquem os co-
nhecimentos adquiridos para tornar sua existência mais 
plena. Para realizar suas finalidades e objetivos, a edu-
cação se sistematiza e se organiza através de critérios, 
regulamentos, finalidades e princípios norteadores, razão 
pela qual é chamada de educação escolar, no contexto 
de um sistema.
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Cada indivíduo se torna único, com seus defeitos e suas quali-
dades. Com a reforma do sistema pedagógico atual para uma atuali-
zação interna rumo a descentralização, é possível desenvolver ainda 
mais os indivíduos que frequentam as aulas. E seus defeitos se tor-
nam algo tão ínfimo que acabam sendo focados em áreas mais cons-
trutivas, se tornando outro fator de desenvolvimento pessoal.

O que convém aqui destacar é que o principal instrumento uti-
lizado nestas reformas foram as políticas de descentralização (TIRA-
MONTI, 1997, p. 82).

A razão dessas reformas estarem ocorrendo é pela compreen-
são de que a educação vem recebendo na atualidade. Nacionalmente 
é defendido que é a educação que impulsiona a nação brasileira à 
seguir em frente se desenvolvendo. Em virtude da gestão educacional 
é que podemos sentir a expressão das vontades provinda dos siste-
mas de ensino federal (União), estadual e municipal e a fluidez que é 
definida pela oferta de educação escolar.

Lück (2006, p.35) define a gestão educacional como:

Uma forma de conceituar gestão é vê-la como um pro-
cesso de mobilização da competência e da energia de 
pessoas coletivamente organizadas para que, por sua 
participação ativa e competente, promovam a realização, 
o mais plenamente possível, dos objetivos educacionais.

Em todos os momentos da história é possível descobrir sujeitos 
desligados da ética e dos conceitos morais que representavam quan-
do se tornaram parte do poder público. Seus ideais foram substituídos 
pela ganância de poder ao descumprir as normas às quais juraram 
obedecer. Influenciando ainda mais esse comportamento temos a es-
tabilidade do cargo público que instigam os funcionários à realizarem 
trabalhos de baixa qualidade por não possuírem o medo de serem 
dispensados de seus cargos. O que deveria ser um fator benéfico para 
o bem estar do funcionário, acaba por se tornar uma das razões da 
baixa produtividade.

A centralização do poder criou muitos problemas além desses. 
O conflito entre funcionários é algo recorrente de ser visto porque 
querem mostrar eficiência ao conseguir o aval de seus contratantes. 
Isso acaba gerando uma grande rotatividade de funcionários que não 
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conseguem lidar com a pressão das funções acumuladas pelos seus 
colaboradores que preferem desperdiçar seu tempo e seu talento.

Corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de 
ensino como um todo e de coordenação das escolas em especifico, 
afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para im-
plementação das políticas

educacionais e projetos pedagógicos das escolas, compromis-
sado com os princípios da democracia e com métodos que organizam 
e criem condições para um ambiente educacional autônomo (soluşões 
próprias, no âmbito de suas competências) de participação e compar-
tilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivaşão de resultados), 
autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de informa-
ções) e transparência (demonstração pública de seus processos e re-
sultados).(LÜCK, 2006, p.35)

Ao implementar a descentralizar no ensino público, é possível 
alcançar melhores resultados como trabalho de equipe, menor rotati-
vidade de funcionários, os colaboradores são vistos como aliados ao 
invés de competidores rivais, sua meta é focada na finalização das 
tarefas priorizando a eficiência do resultado e a motivação entre os 
funcionários se torna algo rotineiro no ambiente de trabalho.

Segundo Lück (2006, p.16) a definição de gestor escolar é:

[...] um gestor da dinâmica social, um mobilizador, um or-
questrador de atores, um articulador da diversidade para 
dar unidade e consistência, na construção do ambiente 
educacional e promoção segura da formação de seus 
alunos.

Na descentralizaşão da educação, o gestor escolar recebe o 
papel de agir como o Iíder do sistema em que está inserido. Suas 
atividades incluem identificar e conseguir desenvolver o potencial in-
dividual de toda a sua equipe e com isso conseguir motivar seus co-
laboradores à realizarem papeis mais ativos na educaşão dos alunos. 
E como consequência, os educandos se desenvolvem além do limite 
que alcançaram.

O próprio sucesso dos alunos motivados se torna um fator de 
marketing a favor da escola que proporcionou as ferramentas neces-
sárias para lapidar seus talentos. Quanto melhor os alunos forem em 
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provas e concursos, melhor será a maneira que serão percebidos pelo 
público.

Com a descentralização da educação será possível melhorar a 
qualidade de ensino, e com isso um novo mundo melhor será criado. 
É ao acreditar no potencial de cada indivíduo que é possível mudar a 
sociedade em que vivemos. Desenvolver os alunos de agora é criar 
os adultos de amanhã.
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RESUMO
Na zona rural do interior de Rondônia, a educação está organizada 
como um espaço de transmissão de conhecimento no sentido de pro-
duzir determinados tipos de identidades, que se quer semelhantes às 
produzidas nos centros urbanos. Este trabalho, a partir da pesquisa 
de cunho bibliográfico, objetiva analisar os contornos que a Educação 
do Campo assumiu no sentido de imposição dos significados predo-
minantemente urbanos. Recorre-se para isso, aos Estudos Culturais, 
como campo teórico, que pensa a cultura como prática de significação 
envolvida em relações de poder e à ideia de currículo como um campo 
de luta que promove diferenças, controla, regula e forja determinados 
tipos de identidades. O estudo mostra uma proposição curricular para 
os sujeitos do campo idêntica às que produzem os sujeitos urbanos. 
Faz-se premente, uma Educação do Campo em Rondônia capaz de 
implodir os marcadores identitários dominantes, subvertendo-os, como 
campo de luta pela imposição, negociação e difusão dos sentidos.
Palavras-chave: Estudos Culturais; Educação do Campo; Currículo; 
Identidades.  
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ABSTRACT
In the rural area of   the interior of Rondônia, education is organized as 
a space for the transmission of knowledge in the sense of producing 
certain types of identities, which are intended to be similar to those pro-
duced in urban centers. This work, based on bibliographic research, 
aims to analyze the contours that Rural Education has assumed in the 
sense of imposing predominantly urban meanings. For this, Cultural 
Studies is used as a theoretical field, which thinks of culture as a prac-
tice of meaning involved in power relations and the idea of   curriculum 
as a field of struggle that promotes differences, controls, regulates and 
forges certain types of identities. . The study shows a curricular propo-
sition for rural subjects identical to those produced by urban subjects. 
There is an urgent need for a Rural Education in Rondônia capable of 
imploding the dominant identity markers, subverting them, as a field of 
struggle for the imposition, negotiation and diffusion of meanings.
Keywords: Cultural Studies; Countryside Education; Resume; 
Identities.  

Introdução 

Este trabalho objetiva fazer uma análise do modelo de orga-
nização curricular a que os agricultores têm acesso no campo do in-
terior de Rondônia. Parte-se da ideia de que até hoje, os agricultores 
podem não ter encontrado espaço no projeto pedagógico da Educa-
ção Rural, que, quando existe, tem as mesmas características didáti-
co-pedagógico da escola urbana. Como não há prática curricular im-
parcial, as identidades vão sendo produzidas, praticamente impostas. 
Controlam-se, moldam-se as condutas dos sujeitos, sem que sejam 
possibilitados outros canais de significação, outras práticas políticas, 
produzindo dessa forma, outras identidades marcadas pela diferença.

Quando se fala em Educação do Campo, é preciso marcar 
o que a diferencia da Educação Rural referida acima. Até o final da 
década de 1980, a educação “oferecida” à grande maioria dos agri-
cultores era designada Educação Rural. Esse modelo, caracteriza-se 
por fundar-se numa organização do trabalho a ser implementado no 
campo, marcado pelo cumprimento de atribuições e proposições go-
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vernamentais, que reproduz no campo um modelo de educação que 
não respeita o agricultor e suas experiências sociais.

Contrapondo-se a esse protótipo, a expressão Educação do 
Campo, emerge na I Conferência Nacional por uma Educação Básica 
do Campo, em 1998, conforme Fernandes, Cerioli e Caldart (2004), 
refletindo sobre o sentido do trabalho camponês e das lutas sociais e 
culturais dos grupos que hoje tentam garantir a sobrevivência deste 
trabalho, conforme afirmam os autores.

A Educação do Campo, portanto, é construída com e para os 
diferentes sujeitos, suas práticas sociais e identidades culturais, for-
jando um processo de demarcação de identidades plurais, demolindo 
as fronteiras entre campo e cidade, que em Rondônia, dada às suas 
características agropecuárias são espaço-tempo vinculados. Nessa 
perspectiva, Educação Rural e Educação do Campo demandam es-
paços e sujeitos a partir de formas dessemelhantes de organizar a 
proposição curricular, com ampla vantagem dos princípios organizati-
vos da Educação Rural. 

Dado ao espaço exíguo do texto não faremos um tópico sobre 
o campo teórico dos Estudos Culturais, mas recorremos a Hall (2016), 
Silva (2010, 2012), Skliar (2014), Moreira (2011) e Woodward (2012), 
dentre outros, que movimentam-se por esse campo teórico e pensam 
as identidades como contingentes, plurais, construídas culturalmente. 

   Para situar o tipo de proposição curricular, que por décadas 
tem forjado os agricultores do interior de estado, pontua-se num pri-
meiro momento recorrendo a autores como Figueiredo (2002), Cim 
(2003), Aragão, Pfeifer e Borrero (2014), alguns eventos constituin-
tes do estado de Rondônia que, entende-se, contribuirão para colocar 
sob suspeita o processo de escolarização a que muitos sujeitos do 
campo tiveram acesso, e que contribuiu para torná-los reféns de uma 
pedagogia que os posicionam como sujeitos de saberes considerados 
inferiores. Argumenta-se num segundo momento, que esse proces-
so gestado a partir do poder público ignora os agricultores, as suas 
experiências sociais, como nos mostra Caldart (2004), do currículo 
como território em disputa Arroyo (2013) e do marco legal Brasil (CNE/
CEB, 2002). Por último, faz-se uma síntese do artigo, reafirmando a 
premência de se construir uma proposição curricular voltada para os 



EDUCAÇÃO EM FOCO: DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 39

sujeitos do campo do interior de Rondônia, sua cultura e suas identi-
dades sociais.

A ocupação do interior do Estado de Rondônia: esperanças re-
novadas

A ocupação e colonização da área em que hoje se situa o estado 
de Rondônia tem seu advento no período em que o Brasil ainda era 
colônia, fins do século XVII, quando da chegada de algumas missões 
jesuíticas na região, vindas, principalmente de Portugal. A partir desse 
período, a região passou por cinco ciclos de ocupação: “o ciclo da bor-
racha, do telégrafo, o segundo ciclo da borracha, o da cassiterita e por 
último o Ciclo Agropecuário [...]” (ARAGÃO, PFEIFER & BORRERO, 
2014, p. 153).  Como consequência deste último ciclo, que pode ser 
considerado o mais importante do ponto de vista da economia, o Go-
verno Federal investe em campanhas publicitárias veiculadas principal-
mente em rádios para a ocupação da chamada nova fronteira agrícola. 
Dessa forma, “[...] foram atraídos para a região perto de um milhão de 
migrantes, em menos de uma década, induzidos principalmente pelo 
sonho de um pedaço de terra, melhor ganho, e a possibilidade de uma 
vida melhor, digna e esperançosa para os familiares” (CIM, 2003, p. 10). 

Segundo Figueiredo (2002, p. 3), “Com os seus 243.044 Km2 
de área territorial praticamente inalterado, Rondônia foi escolhido pelo 
Governo Federal para ser a válvula de escape das pressões sociais 
advindas do acelerado crescimento econômico experimentado pelas 
regiões sulistas a partir dos anos 70”.  Com a chegada de migrantes 
de diferentes regiões do país, principalmente paranaenses e nordes-
tinos, intensifica-se a ocupação do estado de forma mais incisiva no 
início da década de 1980. São agricultores que encorajados 

[...] pela campanha publicitária do Governo Federal e 
Estadual, enfrentando dificuldade de toda ordem: trans-
porte deficiente, clima insalubre, febre amarela, malária, 
precárias condições de sobrevivência e sem as mínimas 
condições de higiene [...], migrantes, procedentes princi-
palmente dos estados do sul chegaram a Rondônia com 
a promessa de terras fartas, baratas e férteis para o plan-
tio. (CIM, 2003, p. 9).



EDUCAÇÃO EM FOCO: DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 40

São muitas famílias que embaladas pelo sonho da terra própria, 
deixam tudo para trás e chegam a Rondônia para derrubar matas, 
queimar, abrir estradas, preparar a terra, semear, colher e transportar 
a produção por dezenas de quilômetros de estradas, cheias de lama, 
buracos, até chegar aos compradores (CIM, 2003), atravessadores, 
que pagam preços irrisórios pelos produtos: arroz, feijão, cacau, bor-
racha, aves domésticas.

Esse processo migratório está relacionado à exploração de 
quem vive e trabalha no campo. O agricultor tem negado o seu lugar 
de existência, não há reconhecimento do seu trabalho. Por isso, ao 
chegar às linhas vicinais, como são chamadas as estradas de terra no 
interior do Estado, onde irão residir e trabalhar, deparam com outros 
sujeitos nas mesmas condições, vitimados pela ausência de políticas 
públicas que venha ao encontro de suas necessidades. São sujeitos, 
cujas diferenças são sustentadas pela exclusão (WOODWARD, 2012).

Pode se afirmar que as identidades sociais dos agricultores do 
interior do Estado estão atravessadas pela presença daqueles que, 
apropriam-se da produção agropecuária, pagando preços irrisórios pe-
los produtos, enquanto esperam que os agricultores cansados do tra-
balho que não lhe dá retorno financeiro, vendam suas terras por preços 
muito aquém do valor de mercado na região. Isso causa conflito, prin-
cipalmente porque, para o agricultor familiar, a terra que agora possui é 
resultado do sofrido deslocamento do estado onde a família vivia. 

O modelo de ocupação de Rondônia fundado no incentivo à 
ocupação por agricultores pobres migrantes de outros Estado, serve 
para dimensionar a importância da agricultura familiar na economia do 
estado, iniciada principalmente com a implantação do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) pelo Governo Federal 
em 1970. Segundo Moret (2014) 50% da população vivem direta ou 
indiretamente ligados à agropecuária, respondendo por mais de 8 mi-
lhões de hectares cultivados. Dos 52 municípios, 50 possuem uma 
população média de 22.700 habitantes (IBGE-Cidades, 2017). Atual-
mente, 45 municípios continuam tendo menos de 50 mil habitantes e 
por isso considerados municípios rurais (MORET, 2014).

Mesmo depois de quatro décadas de ocupação, milhares de 
agricultores vivem ainda hoje em solos improdutivos, resistindo, por-
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que para muitos é a realização do sonho da posse da terra para o 
trabalho. Esse processo em que a norma urbana produziu o agricultor 
como o diferente, vem ao encontro dos discursos e práticas dos res-
ponsáveis pelas políticas públicas, que não raras vezes criam propo-
sições assistencialistas, que em nada muda a situação caótica vivida 
pelo agricultor familiar. 

 Esse breve mergulho na história da ocupação recente do Esta-
do, nos permitirá, através de uma incursão bibliográfica, tecer algumas 
considerações sobre o modelo de educação à qual os agricultores têm 
tido permissão para acessar, tencionando compreender como a orga-
nização curricular projetada para o campo tem incidido sobre o pro-
cesso de construção das suas identidades sociais.

As identidades dos agricultores do interior de Rondônia: frontei-
ras demarcadas 

Historicamente, a Educação do Campo foi marginalizada nas 
políticas públicas. Os sujeitos do campo e outras camadas subalter-
nizadas da população, são reféns de um discurso, tanto da academia 
quanto do poder público oficial, de que essa é uma dívida que precisa 
ser resgatada.  Em Rondônia, perpetua a ideia de que o direito à edu-
cação está relacionado com origem social ou com identidades fixas, 
unificadas, imutáveis, ligadas a destino portanto, essencializadas. 

A educação na região central do estado, não raras vezes, opta-se 
por um modelo pensado para o público urbano, não levando em con-
sideração as características socioeconômicas e culturais fundadas na 
agricultura familiar, constituidora da grande maioria dos camponeses. As 
experiências sociais que forjam os agricultores são estranhas à escola, 
sofrendo os efeitos da forma como são representados, entendendo repre-
sentação não como expressão de algo ou descrição da verdade já exis-
tente, mas como a produção de sentido pela linguagem (HALL, 2016), 
produzindo os objetos de que fala. Assim, o currículo também é represen-
tação (SILVA, 2010) produzindo identidades sociais do campo essenciali-
zadas. “A produção da identidade e da diferença se dá, em grande parte, 
na e por meio da representação. Como representação, o currículo está 
diretamente envolvido neste processo” (SILVA, 2010, p. 68).
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Convive-se com “[...] um tipo de educação domesticadora e 
atrelada a modelos econômicos perversos” (CALDART, 2004, p. 151). 
A Educação do Campo pensada a partir da 1ª Conferência Nacional 
por uma Educação Básica do Campo (1998), que permitiu a consolida-
ção das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas 
do Campo (DOEBEC) (CNE/CEB Nº 1, 2002), rompe com essa ideia 
de uma educação pensada para o campo, típica da educação rural, 
e trabalha na perspectiva de uma educação que seja no e do campo 
“No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo 
tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua 
participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades huma-
nas e sociais” (CALDART, 2004, p. 149, grifos da autora).  

Em Rondônia, além de não haver uma política que preveja uma 
mudança, cumprindo os ditames legais de uma Educação Rural para uma 
Educação do Campo no estado, como previsto nas mencionadas Diretri-
zes Operacionais, foram criadas as chamadas escolas nucleadas, des-
locando os alunos, crianças e jovens, de suas famílias/comunidades via 
transporte escolar para a escolarização em núcleos distantes ou nas cida-
des. Dessa forma, a cultura dos agricultores é secundarizada, tornando as 
crianças reféns de uma proposição curricular que desconsidera a forma 
como os agricultores vão constituindo suas identidades, mediante suas 
práticas, sendo interpelados por determinadas posições de sujeito. Nega-
-se a produção de sentidos constituídos pelo trabalho no campo num pro-
cesso ininterrupto de identidades naturalizadas, essencializadas, do cam-
po, procurando manter o jovem do campo no anonimato, silenciando-o.  

Em nível estadual, há em Rondônia uma proposta para o En-
sino Médio, chamada de Projeto Ensino Médio com Mediação Tec-
nológica para o campo, que se distancia ainda mais de uma proposi-
ção curricular como a requerida pelos agricultores. Esse modelo via 
educação à distância, mediante videoconferências, desconsidera que 
para o campo, devem ser construídas, conforme artigo 13, inciso II da 
DOEBEC, “[...] propostas pedagógicas que valorizem, na organização 
do ensino, a diversidade cultural e os processos de interação e trans-
formação do campo” (BRASIL, 2002).

Os agricultores, principalmente vinculados a movimentos so-
ciais repudiaram o projeto, por entenderem que o mesmo fere o princí-
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pio do respeito à diversidade, desconsiderando as diferenças culturais 
e regionais, bem como a sociobiodiversidade amazônica. Postulam 
uma pedagogia que não condene suas vivências pelo currículo, mas 
que os ajude a compreender o modo como vão sendo produzidos 
como outros, como aqueles a quem as políticas públicas segregam, 
controlam, marginalizam.  

Moreira (2011), ao falar da importância do diálogo numa pro-
posição curricular, chama atenção para o fato de que, “[...] se não 
admitirmos que as condições para o diálogo são desniveladas e que 
há vozes que podem circular mais livres e amplamente, dominando 
mais facilmente o cenário, estaremos fadados ao fracasso” (MOREI-
RA, 2011, p. 133).

Essa é uma proposição curricular segregadora, pois sua força 
está em manter o aluno do campo, com toda a sua diferença, vista 
como inferioridade, bem longe, separado dos “normais/urbanos”. Des-
considera-se, as práticas sociais dos sujeitos do campo, não vinculan-
do o ensino às questões inerentes à sua realidade, não se ancorando 
na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, como preveem 
as DOEBEC (BRASIL, 2002).  

 O que se depreende do que está sendo feito é que o Estado, 
com sua lógica excludente, prevê com isso uma economia com a folha 
de pagamento dos professores, sendo mais uma estratégia política 
para a desvalorização desses profissionais.  

Essa e outras propostas pedagógicas formuladas pelo Estado 
mostram que o poder público continua ignorando, inclusive, os precei-
tos legais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs, 2013), 
que afirmam que a escola da Educação Básica é uma instância em 
que se aprende a valorizar a riqueza das raízes culturais próprias das 
diferentes regiões do país.  

Mostrar essa realidade torna-se necessário, em função de que 
os agricultores, ao longo da história da educação brasileira, não tive-
ram acesso ao latifúndio do saber (ARROYO, 2013). Principalmente, 
a um saber que contribuísse para continuar sendo agricultores, que 
entendesse que há diferentes sujeitos, posicionados de diferentes for-
mas no mundo que recusam o padrão hegemônico fundado na cultura 
urbana.  
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Pode-se afirmar a partir do que foi descrito, que a Educação 
do Campo em Rondônia não está dissociada do processo de colo-
nização sob o qual o estado foi se constituindo. Apesar da importân-
cia do agricultor familiar, este tem sido inferiorizado pela ausência de 
políticas públicas, principalmente educacionais, que lhe permita viver 
com dignidade a sua diferença. Ignora-se que vivemos em “[...] um 
momento em que ocorrem vários deslocamentos, constituindo-se uma 
pluralidade de distintos centros, dos quais podem emergir inúmeras 
identidades” (Moreira, 2011, p. 126). Reincidem, a cada ano, políticas 
supletivas, compensatórias, que não raras vezes têm estigmatizado 
o agricultor e o seu trabalho, fazendo com que os jovens tencionem 
logo cedo migrar sem qualificação para as cidades, contribuindo as-
sim, para o enchimento das periferias, aumentando a pobreza coletiva 
e sendo, ainda, conforme Arroyo (2013), vistos como sujeitos dos seus 
próprios fracassos, incultos, preguiçosos e atrasados.

Considerações finais

Este trabalho ao problematizar a Educação do Campo em Ron-
dônia procurou colocar em xeque o modelo de organização curricular 
hegemônico, cuja referência é ver o outro, o sujeito do campo, como 
alguém a incluir, como identidades “incomuns” a serem sujeitadas. 
Procurou mostrar que através do currículo como um artefato que pro-
duz identidades sociais, sujeitos vão sendo produzidos a partir da ideia 
de que há um padrão, uma norma, fundada no sujeito urbano e seu 
processo educativo, que como um parâmetro a partir do qual tudo se 
organiza define que identidades e diferenças devem ser produzidas.

Esse processo homogeneizador não nasce das demandas 
formuladas pelos sujeitos do campo. Ao tornarem-se refém de um 
currículo que naturaliza suas identidades, os agricultores vão sendo 
produzidos por um artefato que por meio do processo de significação 
constrói posições de sujeito, que os posiciona num processo de infe-
riorização, em relação aos significados produzidos pelos que ocupam 
posições privilegiadas nas relações de poder estabelecidas. 

Na educação para os sujeitos do campo em Rondônia como 
mostramos, o currículo e o conhecimento estão sob a guarda dos que 
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em seus gabinetes nas cidades se estabeleceram como hegemôni-
cos, visto que, nessa queda de braço desigual, os agricultores estão 
à mercê de novas perspectivas identitárias, estabelecidas por aqueles 
que venceram a luta em torno da significação. Desse modo, os sujei-
tos do campo negociam suas identidades numa complexa trama onde 
os sentidos relacionados às suas experiências se modificam constan-
temente, em função das novas interpelações culturais, oriundas das 
práticas de significação que distorcem a realidade em que vivem, se-
cundarizando os aspectos culturais que os constituem. 

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

É imperioso portanto, que a Educação do Campo, seja um espaço 
de mobilização e expressão de identidades múltiplas, plurais, instáveis, 
híbridas, que ao ser construída/reconstruída pelos sujeitos, pais, alunos 
e professores, interpelando-os hodiernamente por meio de pluralidades 
discursivas, se afirme como um processo ininterrupto de desestabiliza-
ção dos marcadores identitários dominantes, num processo de articula-
ção com a diferença, urdindo novas posições de sujeito, rompendo com 
a ideia de uma identidade essencializada do sujeito do campo e com a 
ideia de diferença como marcada pela negatividade, que tem como efeito 
a exclusão, a marginalização dos que ainda são vistos como “mal agra-
decidos” pelos benefícios que recebem do poder público. 

No modelo de educação aqui problematizado, vê-se que a 
mesmidade da escola vai proibindo a diferença, padronizando, unifor-
mizando, especialmente numa escola onde as diferenças se articulam 
com a desigualdade, pois como não há escolas privadas no campo, 
filhos de fazendeiros, posseiros, meeiros, arrendatários agricultores 
familiares, sem terras, convivem numa espécie de perto/longe, com 
a instituição incumbida de manter os mais pobres longe. Essa pro-
posição curricular, está longe de ser uma resposta ética a existência 
do outro (SKLIAR, 2014), do agricultor pobre, que acaba perdendo a 
batalha pelo significado.
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Mesmo as identidades estando em constante processo de mu-
dança, metamorfoseando-se, é inegável que os sujeitos do campo 
estiveram e continuam fazendo parte de um sistema escolar, em que 
algumas identidades são fixadas como a norma, sendo essa normali-
zação um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta 
no campo da identidade e da diferença (Silva, 2012), contribuindo para 
que as identidades incômodas vá gradativamente sumindo da esco-
la, carregando a culpa pelo próprio fracasso, visto não se esforçarem 
para serem incluídas.
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RESUMO 
Com base na literatura analisada sobre a utilização das tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDIC) na educação, esta teve 
como fundamento a necessidade de buscar meios para amenizar e 
superar os impactos, desafios e fragilidades da educação perante o 
cenário da Covid-19. Com o propósito de identificar perspectivas sobre 
os rumos da educação, objetivou-se analisar a utilização e importância 
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das TDIC em especial nas aulas de História. Realizaram-se revisões 
de literatura ao qual foram encontrados 281 artigos em potencial, após 
a aplicação dos critérios de inclusão como palavras chaves, analise 
das temáticas, leitura de resumos e introdução, 5 foram analisados 
com maior afinco: Bergamasco (2013), Xavier et all (2010), Passero 
et all (2016), Azevedo (2014) e Dias e Pinto (2020) que analisaram 
artigos de países como Brasil, Portugal, Espanha e Uruguai. Os re-
sultados revelam que as TDIC foram consideradas indispensáveis ao 
averiguar as novas demandas da sociedade contemporânea, a neces-
sidade de políticas públicas e cuidados com os grupos minoritários.
Palavras- chave: História; Tecnologias; Educação; Covid-19; Alunos

ABSTRACT 
Based on the literature analyzed on the use of digital information and 
communication technologies (ICT) in education, this was based on the 
need to seek ways to mitigate and overcome the impacts, challenges 
and weaknesses of education in the face of the Covid-19 scenario. In 
order to identify perspectives about the directions of education, the 
objective was to analyze the use and importance of ICT, especially in 
history classes. After the application of the inclusion criteria such as 
keywords, thematic analysis, reading of abstracts and introduction, 5 
articles were analyzed more thoroughly: Bergamasco (2013), Xavier et 
all (2010), Passero et all (2016), Azevedo (2014) and Dias and Pinto 
(2020) who analyzed articles from countries such as Brazil, Portugal, 
Spain and Uruguay. The results reveal that ICTs were considered in-
dispensable when ascertaining the new demands of contemporary so-
ciety, the need for public policies and care for minority groups.
Keywords: History; Technologies; Education; Covid-19; Students

INTRODUÇÃO

É notável que com os avanços tecnológicos as instituições de 
ensino no Brasil podem utilizar tais inovações para potencializar as 
práticas educativas em contexto escolar, sendo esta inovação tecno-
lógica facilitadora do processo ensino aprendizagem e promoção do 
protagonismo do aluno. Dentre inúmeras razões, os docentes podem 
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se deparar muitas vezes com certas problemáticas, por encontrar-se 
em um momento com tantas transformações em diversos segmentos 
devido à pandemia da Covid-19.

Diante disso, este artigo tem como base os seguintes questio-
namentos: qual a real importância e contribuição das novas tecnolo-
gias para o aprimoramento das práticas pedagógicas nas aulas de his-
tória? É possível potencializar o processo de ensino e aprendizagem 
utilizando-se de ferramentas tecnológicas durante as aulas? Quais as 
tecnologias mais indicadas para melhorar as aulas de história na edu-
cação básica perante a pandemia da (Covid-19)?  

Nessa perspectiva, a presente pesquisa justifica-se na necessi-
dade de compreender quais são os reais benefícios encontrados com 
a utilização das TDIC enquanto recursos pedagógicos que visam o 
aprimoramento das práticas educativas e o pleno desenvolvimento do 
educando. Vale ressaltar que, por outro lado as problemáticas relacio-
nadas a carência na formação docente no que se refere a utilização 
das ferramentas tecnológicas e sua utilização ao meio educacional 
foram pontos fundamentais para escolha desta temática, visto que 
muitos profissionais da educação foram pegos de surpresa perante a 
necessidade de ministrarem suas aulas de forma remota, utilizando-se 
unicamente de tecnologias digitais, tais como: Google Meet, Google 
sala de aula Classroom, Google formulários, padlet, canva, kahoot, 
YouTube, khan academy, mentimeter, quizizz e entre outros.

Nesse contexto, a presente pesquisa conta com um objetivo 
geral que é analisar a utilização e importância das TDIC em especial 
nas aulas de História durante a pandemia do covid-19. A pesquisa 
também conta com objetivos específicos que são: identificar as dificul-
dades encontradas em ambiente escolar; investigar perspectivas so-
bre os rumos da Educação Pública brasileira; compreender o impacto 
da formação docente no processo ensino aprendizagem e sua relação 
com as novas tecnologias perante a pandemia da (Covid-19).

Este estudo torna-se importante para sociedade e para ciência, 
visto que apresenta em seu conteúdo opiniões de autores diversos, reu-
nidos em uma só pesquisa permitindo assim, uma amplitude no que 
tange as novas tecnologias que passaram a se constituir como pontos 
fundamentais para uma prática educativa mais assertiva e motivadora.
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O presente artigo caracteriza-se como um estudo de cunho bi-
bliográfico, com a utilização de livros, revistas, artigos e outros ma-
térias anteriormente publicados por autores conceituados. Nessa 
vertente, Boccato esclarece que “a pesquisa bibliográfica busca a re-
solução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos 
publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas” 
(BOCCATO, 2006, p. 266). Vale ressaltar que a pesquisa se consti-
tui em método qualitativo com abordagens descritivas e explicativas. 
Para efetivação da análise bibliográfica, buscou-se uma amostragem 
da literatura encontrada sobre a temática, realizando assim revisões 
para seleção dos artigos a serem utilizados no estudo. Para realização 
da busca literária utilizou-se questionamentos norteadores presentes 
na problemática levantada. Sendo assim, utilizou-se diversos critérios 
dentre, os quais a utilização de palavras chaves e outros critérios de 
inclusão como analise das temáticas, leitura do resumos e introdução.

AS TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE HISTÓRIA FREN-
TE À PANDEMIA DA COVID- 19

As tecnologias vem permitindo acesso a uma quantidade de in-
formações com muita rapidez e praticidade, com sua capacidade cria-
tiva o ser humano com o passar dos tempos vem desenvolvendo tec-
nologias capazes de facilitar a vida do homem e abrir caminhos para o 
desenvolvimento de áreas como a educação. É notório que atualmen-
te grandes são os desafios das escolas em acompanhar os avanços 
tecnologicos. Surge a necessidade de disponibilizar para todos que 
frequentam o ambiente escolar como alunos, professores, gestores 
e dentre outros, recursos que possam de fato trazer melhorias para o 
processo de ensino aprendizagem e consequentemente para oferecer 
uma educação de qualidade no ensino da História e mais precisamen-
te quando em dois mil e vinte e dois comemora-se duzentos anos de 
Brasil independente o que nos instiga a construir uma educação brasi-
leira capaz de gerar transformações na sociedade.

Pode-se dizer que na escola  e principalmete nas aulas de his-
tória “as ferramentas tecnológicas favorecem o acesso a coleta de 
informações, textos, mapas e que todo acesso rápido a informação 
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contribui para melhorar o ensino” (TERUYA, 2006, p. 94). No que diz 
respeito ao computador, enquanto ferramenta tecnológica se constitui 
como “uma ferramenta rica, poderosa que está expandindo segundo 
recursos financeiros das escolas. Como qualquer ferramenta educa-
cional, possui vantagens e desvantagens” (COBURN, 1988 p.08).

Através de ferramentas tecnológicas e aplicativos utilizados 
nas aulas de história os alunos podem estar em contato com diver-
sas partes do mundo, viajar, visitar um museu ou um biblioteca virtual 
sem sair da sala de aula. A utilização do o google Meet, Classroom, 
museus virtuais, ferramentas online de criação de imagens interativas 
“ThingLink”, criação de histórias em quadrinho “Pixton”, jogos na edu-
cação como “kahoot” e entre outros também são essenciais. O pro-
fessor de história deve então conquistar a confiança dos alunos para 
que este desenvolva seu trabalho com mais facilidade e exatidão. Por 
meio do vínculo de confiança estabelecido o trabalho educativo pode 
se tornar mais criativo e objetivo a necessidade do educando. Assim a 
interligação das inovações tecnológicas a realidade escolar favorece 
o conhecimento.

Não obstante, as tecnologias digitais de informação e comuni-
cação (TDIC) constituem-se como novos meios e possibilidades para 
reinventar os processos educacionais e criativos perante as necessi-
dades da sociedade que usufrui do trabalho desenvolvido pela escola. 
Nessa perspectiva, promove aproximações, ampliação da capacidade 
de interlocução advindos das diversas linguagens que os recursos tec-
nologicos dispõem (MARTINSI, 2008).

Diversas são as tecnologias que podem proporcionar conheci-
mento no enisno da história, como: computadores, celulares, tablets, 
internet, programas, aplicativos, youtube, sites, câmera fotográfica, 
impressoras, projetor de imagem e vídeo, outros meios importantes 
também são jornais, revistas e rádio. Nesse contexto, “O educar, en-
sinar a ler, interpretar, comunicar, relacionar, debater, posicionar-se, 
dar elementos para opções das mais diversas ordens, tudo isto não se 
faz apenas com os conteúdos trabalhados mas também através das 
formas de educação” (ALMEIDA, 1988 p. 50).

Nesse quesito, as metodologias ativas nas aulas de história 
podem ser utilizadas para dar mais autonomia aos alunos, permitindo 
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que os mesmos se tornem protagonistas de sua própria aprendiza-
gem. Vale ressaltar que tais metodologias podem ser efetivadas atra-
vés da utilização de recursos tecnologicos.  É de suma importância 
que o professor tenha conhecimento da realidade de seus alunos para 
que reflita sobre essa realidade, afim de fornecer ferramentas que ve-
nham a ser motivadoras e ajuda-los a construir conhecimento (SOUZA 
E PATARO, 2009. p.18).

Nessa perspectiva o professor de história e de outras discipli-
nas pode utilizar-se das tecnologias para trazer mudanças as práticas 
pedagógicas e mediar o processo de ensino e aprendizagem. Nesse 
contexto, é perceptível que a utilização de novas tecnologias é atual-
mente um grande desafio a ser enfrentado pelos professores. É pos-
sível dizer que a causa das dificuldades de inclusão e utilização das 
tecnologias nas aulas de história são diversas e dentre as quais po-
dem ser destacadas a grande precariedade de recursos tecnologicos 
disponibilizados pelas escolas públicas, a ausência de capacitação 
adequada dos profissionais da educação, o comodismo e dentre vá-
rios outros aspectos que ampliam as desigualdades no quesito educa-
cional no território brasileiro ao se comparar escolas públicas versus 
escolas privadas principalmente no contexto pandêmico da Covid-19 
nos anos de 2020 e 2021.

Vale dizer que a inclusão e utilização de ferramentas tecnoló-
gicas como recursos pedagógicos podem auxiliar no processo de en-
sino e aprendizagem, potencializando a prática e construindo um am-
biente mais prazeroso, diversificado, atrativo, que fomente a busca e 
construção do conhecimento por parte dos alunos. Permitindo assim, 
que tais alunos tornem-se de fato condutores de suas vidas escolares 
e sejam protagonistas do processo de ensino.

Não obstante, é de suma importância que os professores te-
nham familiaridade com as novas tecnologias e estas sejam disponibi-
lizadas pelas escolas e estejam a disposição dos professores, alunos 
e comunidade escolar. Sendo assim, é possível dizer que os professo-
res devem buscar formações continuadas que os ofereçam conheci-
mento teórico e prático o suficiente para manusear de forma adequada 
as novas tecnologias nas aulas de história para que se possa alcançar 
os resultados desejados mesmo com a realidade de aulas remotas. 
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Sendo assim, de acordo com Araújo (2005, p. 23-24) “O valor 
da tecnologia na educação é derivado inteiramente da sua aplicação. 
Saber direcionar o uso da Internet na sala de aula deve ser uma ati-
vidade de responsabilidade, pois exige que o professor preze, dentro 
da perspectiva progressista, a construção do conhecimento”. Diante 
disso, ainda segundo o autor, tal construção deve vir a contemplar o 
aprimoramento de habilidades cognitivas que fomentem no aluno a 
reflexão e a partir disso o instigue a compreender, armazenar, acessar 
informações quando necessário, manipular e analisar as informações 
advindas da internet e de outros recursos tecnologicos em tempo real 
no comodismo de suas residências. 

Desse modo, é essencial que o professor busque fortalecer a 
autonomia do aluno e sempre esteja em busca de inovar as aulas 
remotas, buscando estar conectado com o mundo digital e as facilida-
des advindas de suas aplicações, ferramentas e entre outros. Pode-se 
destacar que as inovações utilizadas nas aulas de história podem be-
neficiar a educação e permitir um trabalho diferenciado e mais eficaz e 
de acordo com a realidade atual, pois “ao assumir uma sala de aula, o 
educador assume também a reponsabilidade de ensinar crianças que 
tem e vivem diversas realidades” (CHRAIM, 2009, p.56).

Para se entender melhor Levy (2000, p. 79) descreve que “o 
professor torna-se o ponto de referência para orientar seus alunos no 
processo individualizado de aquisição de conhecimentos e, ao mesmo 
tempo, oferece oportunidades para o desenvolvimento do processo 
de construção coletiva do saber através da aprendizagem coorpora-
tiva”. Sendo assim o professor deve buscar aprimorar a gestão da 
aprendizagem e as relações existentes durante o processo educacio-
nal. Diante disso, sua atividade deve estar centrada na mediação e 
acompanhamento do desenvolvimento dos seus alunos e incentivar a 
aprendizagem.

Já no que se refere ao contexto pandemico da Covid-19 com o 
advento da paralização das aulas escolares, a grande dificuldade seria 
em como dar continuidade ao processo de ensino aprendizagem duran-
te o estado de quarentena no início de 2020. Nesse período as novas 
tecnologias se tornaram aliadas das escolas e dos professores de histó-
ria, pois permitem que o processo educativo também seja realizado pela 
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utilização de ferramentas tecnológicas e digitais como é o caso da uti-
lização de aparelhos celulares, computadores, tabletes e entre outros.

Desse modo, de acordo com Lévy (2008, p.07) “novas manei-
ras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das 
telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o 
trabalho, as próprias inteligências dependem, na verdade, da meta-
morfose incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos”. 
Sendo assim, a forma de se realizar a escrita, leitura, visão, criação, 
audição e da própria aprendizagem, construção de conhecimento e 
desenvolvimento são transformados por uma informática cada vez 
mais evoluída visando suprir as necessidades dos indivíduos. 

Do mesmo modo, muitas plataformas passaram a ser usadas 
para que a transmissão do conhecimento ocorresse de forma con-
tínua como: o google sala de aula (Classroom), zoom e Meet cujas 
aulas ocorrem sincronicamente, no entanto, muitos ainda recorreram 
à gravação e disponibilização de aulas no youtube, no aplicativo de 
mensagens whatsapp, telegram, instagran, rádio, TV e entre outros. 
Perante esta situação, a tecnologia foi fundamental para que as aulas 
continuassem virtualmente, portanto, é indispensável que os professo-
res dominem o uso dessas ferramentas.

Em síntese, segundo Mercado (2001, p.05) é necessário também 
considerar o processo de formação continuada dos professores para lidar 
com as novas tecnologias visto que as mesmas devem ser utilizadas de 
forma adequada visando manter a qualidade da educação mesmo com 
a nova realidade. Nesse quesito, os professores devem possuir conheci-
mentos ou aprimora-los para que possuam melhorar suas práticas peda-
gógicas tornando-as mais dinâmicas, criativas, instigantes e que possam 
suprir as necessidades educacionais dos alunos da rede pública e priva-
da de ensino do país, promovendo a autonomia, permitir a construção de 
proatividade em diversas situações no contexto atual em concordância 
com a modernidade e os avanços pelos quais o mundo vem passando.

RESULTADO E DISCUSSÕES DA PESQUISA 

Pode-se dizer, que após as busca realizada nas bases de da-
dos necessárias para construção e efetivação desta pesquisa, foi re-
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alizada a etapa fundamental, que é a revisão, delimitação e seleção 
dos artigos a serem de fato utilizados na análise bibliográfica. Vale 
ressaltar que durante as buscas foram encontrados 281 artigos em 
potencial, estando aptos a serem inclusos na pesquisa. Mas após a 
apuração e retirada de artigos previamente duplicados (121) restou 
160 artigos para serem analisados pelas temáticas e assim 140 foram 
descartados pois não se encaixavam de fato no que a pesquisa pro-
põe e restando 20 para leitura e analise dos resumos e introduções. 
Diante disso, logo após a leitura restaram apenas 05 artigos para se-
rem incluídos e analisados por este estudo bibliográfico. Sendo assim, 
os dados foram analisados, avaliados e organizados em uma tabela 
com o conteúdo principal da literatura.

Quadro 1 - Referência de acordo com os objetivos e resultados en-
contrados na busca de literatura

Artigos encontra-
dos (Referência)

Quais aspectos estão 
estruturados (Objetivo)

Análise geral sobre os trabalhos
(Resultados)

BERGAMASCO,
Elizabeth Carneiro, 
BERGAMASCO, 

Leila Cristina Car-
neiro. 2013.

Vale ressaltar que o princi-
pal objetivo da pesquisa foi 

analisar o atual cenário sobre 
a utilização das TDIC em 

predominância nas escolas 
de Educação Infantil. Além de 
versar sobre a atual dinâmica 

da aprendizagem e desen-
volvimento do aluno visto que 

está encontra-se interligada ao 
mundo mediático e a escola 

deve utilizar essa característica 
para buscar motivar e interessar 
o corpo discente para constru-
ção de novos conhecimentos 

utilizando as TICs.

Por meio da pesquisa foi realizado 
uma revisão de literatura, aplica-

ção de questionários e entrevistas, 
aplicadas aos professores atuantes 
da rede municipal de ensino de São 

Paulo. Desse modo, através dos 
dados colhidos e analisados foi pos-
sível fazer uma reflexão sobre o atual 

processo de inclusão digital, visto 
que foi possível observar quais as 

dificuldades e os avanços no uso dos 
recursos tecnologicos e como podem 

ser aplicados a educação.

XAVIER, Márcio 
Câmara; TEIXEI-
RA, Célia Regina; 

SILVA, Bianca 
Priscila Saveti da. 

2010.

A pesquisa buscou analisar a 
relação entre as Tecnologias Di-
gitais da Informação e Comuni-
cação (TDIC) e seus benefícios 
ao desempenho do aluno em 

âmbito escolar.

Conclui-se com o estudo que as 
Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação (TDIC) precisam urgen-

temente ser incluídas na educação 
visando melhorar a qualidade do que 
é ensinado. Para este fim, é neces-
sário que os professores busquem 

conhecimento através de formações 
continuadas a respeito das TDIC e de 

suas possibilidades. 
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PASSERO, Gui-
lherme; ENGS-

TER; Nélia Elaine 
Wahlbrink; DAZZI, 

Rudimar Luís 
Scaranto. 2016.

O objetivo da pesquisa foi 
buscar avaliar os impactos das 
TICs em profundidade o com-
putador e a internet perante a 
educação básica e Geração Z. 

O estudo chegou a apresentar em 
suas conclusões os efeitos positivos 
e negativos da utilização das TDIC 
na educação básica. Apresentou 
ainda maneiras da realização da 

utilização das TDIC de forma segura 
e alinhada aos objetivos escolares. 

Constatou-se ainda a necessidade de 
uma educação ao qual o aluno seja o 

protagonista.

DIAS, Érika; PIN-
TO, Fátima Cunha 

Ferreira. 2020.

O estudo buscou refletir sobre a 
Educação e a Covid-19 no ano 
de 2020 visto aos impactos da 
pandemia sobre o meio educa-
cional. A pesquisa se embase 

em discutir sobre quais serão os 
novos rumos da educação após 
a pandemia. Promovei grandes 
discussões sobre a utilização 
de recursos tecnologicos e o 
aumento de desigualdades 

sociais no país. A pesquisa utili-
zou-se de uma análise profunda 
de doze artigos diversificados e 
oriundos de diversas partes do 
mundo como: Brasil, Portugal, 

Espanha e Uruguai, a utilização 
destes artigos deu-se devido a 

necessidade de refletir dobre os 
rumos da educação perante o 

novo normal.

Conclui-se que devido a pandêmica 
as escolas tiveram dificuldades como: 

despreparo de grande parte dos 
professores por não terem formações 

que os preparassem para utilizar 
tais recursos tecnologicos, a falta de 
condições financeiras de professores 

e alunos, das periferias e da zona 
rural que não dispõem de muitos dos 
principais recursos, como computado-
res, celulares e internet de qualidade. 
O estudo ainda abordou com muita 

cautela sobre a saúde física e mental 
de professores e alunos devido ao 

confinamento, distanciamento social, 
o medo de ser infectado, falta de es-
paços em suas residências apropria-
das para os estudos e entre outros. 

AZEVEDO, Nadia 
Pereira Gonçal-
ves de; JÚNIOR, 

Francisco Madeiro 
Bernardino; 

DARÓZ, Elaine 
Pereira.  2014. 

Seu principal objetivo esteve 
pautado em analisar o discurso 

pedagógico no que tange à 
docência na era digital. Visto 

que na rede pública de ensino 
a informatização é essencial, 
pois as escolas devem contar 
com notebooks para os seus 

professores e tabletes para os 
seus alunos.

Concluiu-se que grande parte dos 
professores reconhecem a necessida-
de e importância das TDIC para me-
lhorar a qualidade das aulas, porém 
a maioria sente-se incapacitado para 
realizar tais tarefas. Os professores 
ainda usufruem dos recursos tec-

nologicos a um nível baixo e muitas 
vezes insatisfatório, a partir disso, 

o profissional não sente-se incluído 
na era digital quando relacionada a 

pratica pedagógica.
Fonte: Pesquisa bibliográfica 2022.

Ao analisar as obras inclusas nesta pesquisa foi possível ob-
servar que na contemporaneidade surgem novas posturas perante 
a utilização dos recursos tecnologicos aplicados a educação. Sendo 
assim a utilização das TDIC em contexto escolar ainda gera muitos 
desafios, visto o despreparo de muitos profissionais e principalmente 
no que tange a formação adequada para utilizar-se desses recursos 
de forma a potencializar o processo educativo. Em contrapartida é no-
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tável que as TDIC podem propiciar novos caminhos, novas formas 
de fazer e construir a educação brasileira perante o cenário atual. É 
essencial lembrar que a realidade brasileira está repleta de experiên-
cias enriquecedoras e o que falta realmente são políticas públicas que 
de fato estejam coerentes para praticar o que a legislação educacio-
nal já contempla. É mister salientar que a insegurança dos professo-
res e professoras da escola pública apenas serão sanados quando 
a tecnologia de fato fazer parte do cotidiano e ser incluída na pratica 
pedagógica, através de formações adequadas e alinhadas com tal fi-
nalidade, efetivação de políticas públicas que reconheçam a realidade 
e busquem transforma-la pro completo (BERGAMASCO, 2013, p. 09).

De acordo com Xavier; Teixeira e Silva (2010, p. 114) o papel 
desempenhado pelos professores são essenciais e insubstituíveis, os 
autores encaram as tecnologias como facilitadoras do processo de en-
sino e aprendizagem como no caso das TDIC que podem contribuir ao 
processo. É essencial lembrar que são necessárias estratégias bem 
planejadas para aplicação das TDIC e permitir que sua utilização seja 
proveitosa e contextualizada, no caso da História servirá como ferra-
menta de aproximação dos alunos aos contextos históricos estudados 
pela disciplina. A escola e o professor devem agir de maneira crítica ao 
se questionarem qual as reais contribuições das TICs e usufruírem da 
melhor forma possível de seus benefícios e possibilidades.

É fundamental levar em consideração que Passero; Engster; 
Dazzi (2016, p. 07) enfatizam com propriedade em seus resultados ao 
qual discutiu sobre os efeitos das TDIC em especial a internet e com-
putador sobre os nativos digitais. De acordo com os estudos, o com-
putador não deve ser considerado um vilão, pelo contrário, a forma de 
sua utilização é que determinará os reais efeitos. Os autores relatam 
que o uso do computador e internet deve ser realizado de forma cons-
ciente para que seus efeitos positivos sejam superiores aos demais.

Sobre esse assunto, Dias e Pinto (2020, p.03) declaram que para 
construir um futuro saudável, mais seguro e prospero é fundamental a 
criação de políticas públicas que permitam a garantia de melhores fi-
nanciamentos ao setor educacional, realizar o uso inteligente das tecno-
logias que encontram-se disponíveis, realizar tais processos de melho-
ria da educação priorizando os mais vulneráveis e buscar proteção aos 
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professores, alunos e familiares para garantia da vida e continuidade de 
uma educação preocupada com a necessidade de superar os impactos 
das situações adversas como o caso da pandemia do Covid-19.

Nesse contexto, discutir sobre tais assuntos se constitui como 
essencial para compreensão da real realidade da educação básica e 
do ensino ofertado aos alunos. As autoras preocuparam-se em dis-
cutir sobre os principais estudos de autores brasileiros e estrangeiros 
no que se refere aos rumos da educação, cuidados com os grupos 
minoritários e acima de tudo a construção de uma cultura de paz aos 
educandos da educação básica. Para que as dificuldades sejam so-
lucionadas ou amenizadas é destacado a necessidade que os países 
reconheçam os problemas, como não o fizeram corretamente quando 
a Covid-19 começou a se espalhar de forma absurdamente rápida pelo 
mundo todo, e articulem a criação de políticas públicas direcionadas 
para solução do problema educacional atual (DIAS E PINTO, 2020).

Por fim, de acordo com Azevedo; Júnior; Daróz (2014, p. 11) 
é possível notar as relações entre tecnologias e educação, ainda é 
perceptível a necessidade de formação docente adequada capaz de 
permitir a inclusão do professor ao mundo das tecnologias para que 
possa utilizar-se das tecnologias de forma a potencializar suas prá-
ticas educativas. Conclui-se ainda afirmando que os benefícios das 
TDIC são grandiosos e podem levar a educação a alçar novos voos 
criativos, dinâmicos e essenciais para uma educação de qualidade 
que reconheça a particularidade de seus usuários e os permita expe-
riências que os instiguem a busca pelo conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É mister considerar que por meio desta pesquisa foi possível 
identificar os pontos positivos da utilização das novas tecnologias 
aplicadas ao meio educacional. Esta permitiu ainda analisar as possi-
bilidades criativas, dinâmicas, socializações, novas experiências, ha-
bilidades e novos conhecimentos construídos pela utilização das tec-
nologias enquanto recursos pedagógicos. Foi possível por meio desta, 
identificar a real importância e contribuição das novas tecnologias para 
o aprimoramento das práticas pedagógicas nas aulas de história.



EDUCAÇÃO EM FOCO: DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 62

Vale ressaltar que os objetivos iniciais da pesquisa foram atingi-
dos com sucesso. Sendo assim, conclui-se que as tecnologias podem 
encantar a educação e aos educandos proporcionando aos alunos, 
experiências interativas, que os instiguem a estabelecer uma boa rela-
ção com a escola, professores e construção de conhecimento, mesmo 
que de forma remota, enriquecendo seus conhecimentos e desenvol-
vendo novas habilidades e potencialidades perante a educação.

Por fim, este estudo tornou-se essencial aos profissionais da 
educação por conter uma análise profundada das TDIC, problemáti-
cas e possibilidades que se envolvem a sua utilização, apresentando 
exemplos de recursos tecnológicos que podem ser aplicados. Eviden-
ciou a necessidade de políticas públicas para a educação. Proponho 
desse modo, que este estudo seja utilizado como um incentivo para 
realização de outras pesquisas sobre as temáticas abordadas e assim 
possa ajudar profissionais da educação empenhados em melhorar a 
qualidade da educação pública brasileira.
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RESUMO
Com a pandemia o processo de ensino aprendizagem teve que ser mo-
dificado, adaptando-se a esta realidade e o estudo trata de um Relato 
de Experiência e tem como objetivo mostrar os desafios apresentados 
neste período e como foram desenvolvidas as atividades do Progra-
ma Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Durante o 
isolamento os alunos tiveram aulas somente online, o que inferiu aos 
discentes a utilização de novos recursos metodológicos para otimiza-
ção do ensino aprendizagem dos discentes. Mostrando a capacidade 
de reinvenção e a importância na formação de docentes com uma visão 
ampliada focada no potencial de adaptação do ensino contribuindo di-
retamente na educação dos alunos das escolas parceiras do programa.
Palavras-chave: PIBID; Pandemia; Desafio; Educação.

ABSTRACT
With the pandemic, the teaching-learning process had to be modified, 
adapting to this reality and the study deals with an Experience Report 
and aims to show the challenges presented in this period and how the 
activities of the Institutional Scholarship Program for Teaching Initiation 
(PIBID) were developed. During isolation, students took classes only 
online, which inferred to the students the use of new methodological re-
sources to optimize the teaching and learning of the students. Showing 
the ability to reinvent and the importance in teacher training with an ex-
panded vision focused on the adaptive potential of teaching contributing 
directly to the education of students from the program’s partner schools.
Keywords: PIBID; Pandemic; Challenge; Education.

1. Introdução

O presente relato, discorre a vivência de um aluno do curso 
de Letras inglês da Universidade Estadual do Piauí, bolsista do Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), nos 
períodos iniciais do curso, no momento da pandemia por COVID-19, a 
prática é o momento no qual o estudante é inserido na escola de edu-
cação básica ou profissional, entrando em contato com a realidade, 
identificando os problemas cotidianos desse cenário, bem como suas 
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próprias dificuldades na construção de competência para atuar como 
educador.

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi decla-
rado no dia 09 de março de 2020 que a COVID-19 é uma doença in-
fecciosa provocada por vírus que se propaga em humanos, sobretudo 
a partir de gotículas desenvolvidas quando uma pessoa contaminada 
espirra, fala ou tosse. Depois de dois dias, no dia 11 de março foi co-
municado pela OMS que a COVID-19 se caracterizava como pande-
mia, devido aos mais de 118 mil infectados, em 114 territórios naquele 
momento, dos quais 4.291 pessoas vieram a óbito pelo Coronavírus 
(OMS, 2020).

Diante de todas as catástrofes ocasionadas por essa pandemia 
de 2020, a área educacional tem sofrido bastantes consequências, a 
paralisação do ensino presencial em todas as escolas, tanto públicas 
como privadas, atingiu pais, alunos professores e toda a comunida-
de escolar, em todos os níveis de ensino. Situação que interfere na 
aprendizagem, desejos, sonhos e perspectivas de muitos discentes, 
provocando um sentimento de adiamento de todos os planos no con-
texto educacional. Vale destacar que essa mudança gerou uma inter-
ferência na vida familiar de todos os parentes, variações de rotinas 
trabalho e ocupações (MÉDICI; TATTO; LEAO, 2020). 

A organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO), no dia 18 de março de 2020, confirmaram 
que 85 países fecharam totalmente as atividades presenciais para 
amenizar o contato com o novo coronavírus, atingindo 776,7 milhões 
de jovens e crianças estudantes, sendo assim, foi optado pelo ensino 
completamente a distância, decisão tomada após discussão ocorrida 
em evento que os governos de 73 países participaram virtualmente 
(UNESCO, 2020).

Com o ensino a distância tivemos algumas dificuldades pois 
historicamente, a modalidade a distância que teve origem no século 
XIX e vem se adaptando conforme os recursos disponíveis percorren-
do desde os cursos por correspondência, passando pela transmissão 
radiofônica e televisiva, pela utilização do telefone e informática, até 
os atuais processos de meios conjugados de multimídia. (PIMENTEL, 
2017).
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2. Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 
realizado como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção à Docência (PIBID) enquanto aluna do Curso de Letras Inglês da 
UESPI no período de março de 2020 à janeiro de 2022. 

Elencou-se o Relato de Experiência como metodologia deste 
estudo pois trata da prática e vivência sendo de grande valia para o 
contexto acadêmico e trata-se de uma forma de narrativa, de modo 
que o autor quando narra através da escrita está expressando um 
acontecimento vivido. Neste sentido, o Relato de Experiência é um 
conhecimento que se transmite com aporte científico. Por isso, o tex-
to deve ser produzido na 1ª pessoa de forma subjetiva e detalhada. 
(GROLLMUS; TARRÉS, 2015).

3. Relato de Experiência

A escola onde ocorreram as práticas foi o CETI Desembarga-
dor José de Arimathea Tito que foi inaugurada em 26 de setembro de 
1970 e está localizada na Praça Domingos Coelho de Melo Resende, 
no Centro de Piripiri. Seus primeiros alunos foram oriundos do Grupo 
Escolar Padre Freitas. O nome do Desembargadorwa (Pibid) – Le-
tras Inglês. A vigência do projeto foi de novembro de 2020 a maio de 
2022, o mesmo período que vivenciamos a pandemia por COVID-19 
onde foram enfrentados momentos de suspensão de aulas diminuindo 
o contato com os alunos.

A professora da disciplina de inglês é formada em Licenciatura 
Plena Letras-Inglês, já conta com 11 anos de atuação, e atualmente 
leciona para todas as turmas do Ceti, com o total de 245 alunos. A 
turma em que se desenvolveu o trabalho foram as duas do 9º ano que 
contam com discentes na faixa etária de 14 e 15 anos, totalizando 73 
alunos.

A metodologia utilizada durante as aulas era apresentação de 
slides através da plataforma Meet, onde a professora incentiva a prá-
tica da oralidade durante as aulas, pedindo para que cada aluno lesse 
o conteúdo que será exposto. Durante as aulas pôde ser observada 
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a participação de uma grande parte da turma, que se encorajavam a 
realizar a leitura mesmo com dúvidas e com pronúncias erradas, e as-
sim a professora ao tempo que explicava o conteúdo ia corrigindo os 
alunos quanto a forma correta de falar as palavras em inglês. 

Durante as aulas online, pôde ser percebido que os discentes 
tiveram menos contato com as 4 habilidades fundamentais (listening, 
speaking, writing e reading) e assim foi necessária uma desenvoltura 
ímpar para a todo momento driblar as dificuldades do ensino online. 
De acordo com Dolz e Schneuwl (2004 p. 168):

Para uma didática em que se coloca a questão do desenvolvi-
mento da expressão oral, o essencial não é caracterizar o oral em ge-
ral e trabalhar exclusivamente os aspectos de superfície da fala, mas, 
antes, conhecer diversas práticas orais de linguagem e as relações 
muito variáveis que estas mantêm com a escrita. 

Na prática, foi possível trabalhar com os alunos de várias for-
mas, onde buscava-se sempre atender as 4 habilidades. No quadro 
abaixo podem ser observadas algumas as atividades desenvolvidas 
e seus objetivos:

Quadro 1: Habilidade X Atividades desenvolvidas e seus objetivos.
HABILIDADE ATIVIDADE/OBJETIVO

Reading

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade consiste na leitura e interpretação 
de tirinhas escritas em língua inglesa. Assim, será observada a leitura feita pe-
los aplicadores da atividade, para que os alunos possam observar a pronúncia 
correta das palavras, e em seguida, será feito a leitura pelos estudantes. 
OBJETIVO: Fazer com que os alunos desenvolvam as habilidades específi-
cas à competência da leitura, com a utilização de materiais mais acessíveis 
e atraentes ao público alvo, tendo em vista o conhecimento do idioma pelo 
corpo estudantil e também o interesse dos mesmos por conteúdos que se 
divergem da rotina em sala de aula.

Speaking

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade compreende o estudo da compe-
tência da fala utilizando a língua inglesa. A prática ocorrerá através de um 
vídeo que os alunos irão assistir e em seguida deverão tecer comentários em 
inglês sobre o material exposto, dando suas opiniões, ou comentando sobre o 
que entenderam e até mesmo relatando o que assistiram.
OBJETIVO: Trabalhar a habilidade da fala, que é o principal objetivo quando 
se estuda a língua inglesa. Ela está muito associada a habilidade de ouvir, 
pois além de escutar é necessário reproduzir os sons que se está ouvindo. E 
sem dúvida, se torna ainda mais difícil no meio jovem devido a vergonha pelo 
medo de errar. Com esta atividade iremos incentivar a todos para que enfren-
tem as dificuldades e superem seus medos.
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Listening

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade consiste na prática da escuta de 
áudios em língua inglesa, no intuito de que seja desenvolvido as habilidades 
de “listening” nos alunos. Dessa maneira, a atividade terá não só a disponibi-
lização de áudios falados por nativos, como também áudios gravados pelos 
pibidianos, tendo em mente facilitar essa compreensão da língua inglesa. A 
priori, os alunos escutaram os áudios, sendo prosseguido por perguntas a 
respeito dos mesmos, as quais têm a finalidade de observar se eles compre-
enderam a informação repassada. 
OBJETIVO: Desenvolver nos alunos a competência referente à escuta em 
inglês, visto que tal habilidade não é muito trabalhada no ambiente escolar. 
Logo, os estudantes terão a oportunidade de ampliar esse conhecimento com 
as atividades extras disponibilizadas através do programa.

Writing

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade compreende ao estudo da compe-
tência da escrita utilizando a língua inglesa. Essa prática ocorrerá de forma 
similar a um jogo de palavras, no entanto com o uso de frases em inglês. As-
sim, os alunos terão que escutar os áudios disponibilizados pelos pibidianos 
e em seguida escrever aquilo que eles conseguirem reter através da escuta 
feita previamente. Logo, esse exercício será executado por cada aluno, para 
que seja possível observar quais os erros e acertos cometidos, e, em seguida, 
será feito a correção com o feedback individual. 
OBJETIVO: Trazer aos alunos um momento em que irão trabalhar as habili-
dades do “listening” para exercitar o “writing”, pois são duas habilidades que 
andam juntas no processo de aprendizagem a língua inglesa. Fazendo com 
que eles possam aguçar seus ouvidos e treinar a escrita.

Reading
Listening
Speaking

HABILIDADE: READING, LISTENING E SPEAKING

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Formar duplas entre os estudantes, e fazer 
com que estes pratiquem diálogos que serão apresentados pelos pibidianos. 
Desta forma, ao mesmo tempo em que leem, estarão praticando a fala e a 
escuta de seus discursos em conjunto com as falas ouvidas de seus colegas.
OBJETIVO: Durante a conversa entre duas ou mais pessoas, as habilidades 
da fala e escuta são indispensáveis. Essas por sua vez, são consideradas 
como as principais a serem desenvolvidas no processo de aprendizagem de 
uma língua. É de extrema importância a prática para que a fluidez do idioma 
seja cada vez mais constante.

Fonte: Própria (2021)

 4. Desafios

A inclusão tecnológica teve que ser reforçada e implementada 
de forma integral e segundo Souza e Silva (2013), essa tecnologia 
possibilita que instituições de ensino e profissionais se reinventem. 
Nessa perspectiva, os professores devem aprender a usar as ferra-
mentas tecnológicas, entender o perfil de cada aluno, integrar a tec-
nologia às novas formas de aprender e permitir que os alunos apren-
dam com essas novas práticas educacionais, conforme proposto pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Dessa forma, propõe que 
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as normas da educação no Brasil incluam uma série de aprendizagens 
básicas, conforme consta no Plano Nacional de Educação (PNE), inte-
grando assim a política nacional de educação, referente ao processo 
de ensino. (Brasil, 2018).

Diante do cenário de pandemia, uma das soluções mais deba-
tidas nesse contexto fora a utilização de tecnologias digitais de comu-
nicação e informação, em sua maioria o uso de celulares. Historica-
mente os aparelhos móveis são inimigos da educação por provocar 
a distração em sala de aula, no entanto, esses aparelhos eletrônicos 
podem passar de vilões para mocinhos, dependendo da utilização dos 
mesmos no processo de aprendizagem (SEABRA,2013).

Propor a educação por meios tecnológicos trouxe alguns obs-
táculos, principalmente pela falta de preparo/capacitação dos profes-
sores no manuseio de suportes tecnológicos, o que potencializou as 
dificuldades enfrentadas por eles no momento de pandemia, pois a 
preocupação do docente é em relação à promoção da segurança do 
aluno em sair da sala de aula com o máximo de aproveitamento. 

A modalidade de aula online, fazia com que os alunos ficassem 
desmotivados a participar da aula, ainda mais que alguns, por vezes, 
assumiam a responsabilidade de tarefas do lar, o que os distanciavam 
ainda mais da vida de estudante. Quanto ao suporte organizacional, 
a professora da turma foi tentando administrar os conflitos interpesso-
ais na sala de aula de forma a entender cada aluno e buscar sempre 
a participação e comprometimento de todos. A comunicação efetiva 
entre professor e aluno é a principal dificuldade enfrentada pelos do-
centes e para que a prática da oralidade seja trabalhada é necessá-
rio muita organização e criatividade para que eles participassem das 
aulas. Ainda se notava que se têm muito a evoluir para que as aulas 
online possam ter a mesma eficácia que a presencial na educação 
básica infantil.

O professor sendo o gestor da sala de aula, por meio da lide-
rança é capaz de promover o diálogo gerando assim um ambiente 
mais agradável de relacionamento entre os alunos. Na teoria é tudo 
mais lúdico e mais fácil para se trabalhar a oralidade, mas na prática, 
e em especial na escola pública, a dificuldade assola o ambiente vir-
tual desmotivando até mesmo o professor. Questões dessa natureza, 
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devem ser mais abordadas na gestão compartilhada e na construção 
de espaços mais dialógicos para promover a integração entre o pro-
fissional e o aluno, bem como a resolução de conflitos e o intercâmbio 
de saberes necessários ao trabalho. Pondera-se que os desafios e 
limitações cotidianas, suscitando o (re)conhecimento de práticas pe-
dagógicas em meio às similitudes de um ambiente tão peculiar como 
é a sala de aula virtual.

No decorrer das aulas a participação dos alunos era sempre 
limitada, contava-se em média com 45 online do universo de 73 alu-
nos cerca de 55 à 60%, então nota-se que a turma sempre estava 
incompleta, dificuldades que surgiram de diferentes fatores como a 
falta de recursos tecnológicos que possibilitariam tamanha façanha, 
como computadores, dispositivos móveis e internet não se fazem pre-
sente nas moradias de vários educandos brasileiros, como também, 
cerca de 39% dos estudantes de escolas públicas urbanas não têm 
computador ou tablet em casa segundo OLIVEIRA, 2020, relata em 
seu artigo.

A barreira do acesso à internet de qualidade de alguns alunos, 
principalmente no âmbito do ensino público, não tem acesso à Internet 
ou não têm computador em casa o que aumentou o absenteísmo das 
aulas. Por exemplo, para muitos outros alunos que usam a internet, o 
impacto econômico da pandemia pode impedi-los de acessar mundos 
virtuais devido a dificuldades financeiras (BOTO, 2020).

As questões psicológicas também se apresentaram dentre as 
dificuldades da educação a distância, para que não prejudicassem 
ainda mais as escolas e os calendários acadêmicos. No entanto, os 
problemas psicológicos causados   pela pandemia afetaram alunos e 
professores, dificultando a participação nas aulas e o aprendizado 
(CAVALCANTE, et. al. 2020).

Outro grande barreira foi os afazeres domésticos, como cui-
dando dos irmãos, ajudar na limpeza da casa dentre outros relatos 
que fora observado, fazendo com que estes alunos tivesse cansados 
e até mesmo perdesse a aula em virtude desta rotina domestica que 
aumentou as tarefas durante a pandemia. 

Dentre os que participavam a grande maioria estava com sua 
habilidade oral bem desenvolvida, a minoria apresentou dificuldade 
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na pronúncia das palavras e uma parcela ainda menor não sabia o 
significado de alguns diálogos. Após cada vivência era passado todas 
as traduções e explicações sobre a importância da prática realizada, 
que era em sua maioria, realmente trazer vocabulário, trabalhar a ha-
bilidade oral e estimular a participação de todos mostrando que não é 
necessário sentir vergonha e que estavam todos juntos para aprender, 
onde um ajudava o outro.

Considerações finais 

O ensino da Língua Inglesa vem ganhando destaque, amplian-
do em mais anos de ensino obrigatório desta língua franca na educa-
ção básica, o que possibilita novas oportunidades de aprendizagem 
para os alunos, contribuindo com a formação da cidadania ativa com 
foco na função Social e Política do Inglês, além de estimular o apren-
dizado pautado na real utilização deste idioma atualmente. 

Verificou-se que o PIBID como instrumento fortalecedor da prá-
tica à docência cumpriu seu papel, pois a vivência tocou profunda-
mente os participantes, sensibilizando quanto a importância do papel 
do professor e mostrando a necessidade do docente estar a todo mo-
mento se reinventando, possibilitando assim com que o bolsista do 
programa adquira mais maturidade em sua formação como professor. 

Inicialmente, através do contato com a escola, tudo era novo, 
novas responsabilidades e desafios. Mas, à medida que a inserção e 
interação com este ambiente acontecia, percebeu-se a infinidade de 
conhecimentos existentes e que podem contribuir significativamente 
para a formação docente, e, acima de tudo, compreender o que é es-
tar frente a uma sala de aula.

O planejamento da aula bem elaborado, visto que contribui tan-
to para a confiança do bolsista em ministrar a aula, como para trazer 
significado à aprendizagem dos alunos, utilizando metodologias e re-
cursos didáticos, tornando prazeroso o gosto pelo saber, mesmo e 
apesar das dificuldades

Encarar tudo isso neste contexto de transformar este novo de-
safio em novas oportunidades e conquistas tanto para o crescimento 
pessoal como profissional, na docência foi enriquecedor e ao término 
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do estágio, poder contemplar tudo que foi planejado e desenvolvido, 
levando-nos a refletir sobre a fascinante tarefa do professor de ensinar 
acima de tudo.

Contudo mesmo que a pandemia tenha tentado fragilizar a re-
lação aluno-escola, os integrantes do PIBID em conjunto com a pro-
fessora procuraram de forma criteriosa facilitar a aprendizagem do 
público-alvo, utilizando-se de várias estratégias teórico metodológicas 
visando reforçar a essência principal de perpetuar o conhecimento 
preparando o aluno mesmo em tempos inóspitos.
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CAPÍTULO 6

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA E SUAS 
IMPLICAÇÕES NO ENSINO1

TRAINING HISTORY TEACHERS AND ITS IMPLICATIONS IN TEACHING

Terezinha Maria Bogéa Gusmão2

Instituto Histórico e Geográfico de Arari (IHGA)
Academia Arariense de Letras Artes e Ciências (ALAC)

Arari-MA

RESUMO 
Neste capítulo dialogamos com alguns autores sobre a formação con-
tinua, dos quais pontuamos ideias importantes que tratam da forma-
ção do professor, a saber são: Nóvoa (2017; 2019), Imbernón (2009; 
2011), Abud (2017), Bittencourt (2008), Carvalho (2017), Castellar 
(2017), Tardif (2005), Barroso (2010), Feldmann (2009), Cunha (2013), 
Gatti (2008), Fusari (1996) e Moita (1995). Esses autores concordam 
quanto à centralidade da formação docente ou a necessidade do co-
nhecimento teórico-científico para o exercício do ensino. Evidenciando 
em suas falas que para ter um ensino de qualidade o professor esteja 
em constante processo de busca pelo conhecimento que também é 
possibilitado nas formações continuadas com uma dinâmica que pos-
sa gerar mudanças metodológicas. Para além disso, os autores aqui 
analisados são consensuais acerca de que é preciso atentar aos limi-
tes que se interpõem entre objetivos das ações formativas e as reais 
condições de trabalho do professorado. 
Palavras-chave: Formação continuada; professores de História; Me-
todologia.

1  Este tema faz parte da primeira seção da dissertação Formação dos professores de História 
de Arari-MA, apresentada ao Curso de Mestrado em História da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA).

2  Licenciada e Mestra em História pela Universidade Estadual do Maranhão, especialista em 
Docência do Ensino Superior, membro fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Arari e 
da Academia Arariense de Letras, Artes e Ciências (ALAC).
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ABSTRACT
In this chapter we dialogue with some authors on continuing education, 
from which we point out important ideas that deal with teacher education, 
namely: Nóvoa (2017; 2019), Imbernón (2009; 2011), Abud (2017), Bit-
tencourt (2008) , Carvalho (2017), Castellar (2017), Tardif (2005), Barroso 
(2010), Feldmann (2009), Cunha (2013), Gatti (2008), Fusari (1996) and 
Moita (1995). These authors agree on the centrality of teacher training or 
the need for theoretical-scientific knowledge for the exercise of teaching. 
Evidencing in their speeches that in order to have a quality teaching, the 
teacher is in a constant process of search for knowledge that is also made 
possible in continuing education with a dynamic that can generate method-
ological changes. Furthermore, the authors analyzed here are consensual 
about the need to pay attention to the limits that interpose between the 
objectives of training actions and the real working conditions of teachers.
Keywords: Continuing training; History teachers; Methodology.

Este capítulo trata da formação continuada dos professores de 
História do Ensino Fundamental. Em um contexto mundial que nos 
apresenta um constante desenvolvimento social e tecnológico promo-
vendo um desafio à prática docente nos mais diferentes níveis. No 
município de Arari, localizado na baixada maranhense, essa realidade 
revela um quadro de fragilidades na formação inicial de professores e 
a necessidade de uma política que vise a continuação dos estudos do-
centes de modo a ajudá-los a minimizar as dificuldades enfrentadas. 

Com base nessa realidade, tentamos responder algumas per-
guntas, tais como: qual importância da formação na práxis docente e a 
sua intervenção na vida profissional de professores do Ensino Funda-
mental de História do município de Arari? Ao longo da tessitura deste 
artigo a pergunta norteadora foi: a formação continuada recebida pe-
los professores de História do Ensino Fundamental de Arari atende às 
suas reais necessidades?

Pois, compreendemos que é necessário que o professor esteja 
em processo contínuo de aprendizagem para que domine novos sabe-
res, sejam eles teóricos e práticos ou as diferentes linguagens e meto-
dologias para melhor viabilizar um ensino de História, que desperte o 
interesse do alunado e lhe atribua significado.  
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1.1 Formação continuada, um diálogo com os autores

Antes de tratarmos sobre a formação continuada é pertinente 
fazermos referência a formação inicial do professor. É observado por 
Maria da Conceição Moita que,

A formação inicial tem um papel mobilizador e proble-
matizador, onde acontece a transmissão de saberes e a 
constituição de posturas teóricas. É espaço de constru-
ção de identidade docente. Portanto, compreender como 
cada pessoa se formou é encontrar as relações entre as 
pluralidades que atravessam a vida. Ninguém se forma 
no vazio. [...] Ter acesso ao modo como cada pessoa 
se forma é ter em conta a singularidade da sua história 
(MOITA, 1995, p. 114). 

A formação inicial exerce um papel mobilizador e problematiza-
dor porque é capaz de transformar consciências e percepções ante-
riores através das reflexões feitas na academia. Apontando problemas 
e prováveis soluções, levando a mobilização do acadêmico em busca 
de novos conhecimentos, que consequentemente levam ao desenvol-
vimento de novas posturas para melhor compreender o contexto his-
tórico em que está inserido. 

É manifestado pela autora que precisamos do outro e que nin-
guém se torna um professor ou profissional sozinho; que a formação 
ocorre em meio a coletividade, para trabalharmos e vivermos em so-
ciedade. Compartilha dessa ideia Antônio Nóvoa (2019, p. 10), ao es-
crever “[...] ninguém se integra numa profissão sozinho, isoladamente. 
Ninguém constrói novas práticas pedagógicas sem se apoiar numa 
reflexão com os colegas. Ninguém, sozinho, domina completamente 
a profissão”. E toda vez que a escola passa por grandes mudanças é 
porque professores se juntaram e “forçaram alterações”, que geraram 
ganhos para o setor educacional. Ainda segundo o autor: 

[...] há uma certeza que nos orienta: a metamorfose da 
escola acontece sempre que os professores se juntam 
em coletivo para pensarem o trabalho, para construírem 
práticas pedagógicas diferentes, para responderem aos 
desafios impostos pelo modelo escolar (NÓVOA, 2019, 
p. 11, grifou-se). 
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Observa-se a importância da coletividade na profissão docente, 
que começa na formação inicial, perpassa pela militância para obten-
ção de conquistas no sistema escolar e continua com o processo for-
mativo, para ampliação de práticas diversificadas que possam atender 
as constantes exigências impostas pela sala de aula em um contexto 
contínuo de renovação. 

Constituir uma comunidade de formação, na qual, coleti-
vamente, se definam espaços de experimentação peda-
gógica e de novas práticas, criando assim as condições 
para uma verdadeira formação profissional docente. Do 
lado da Universidade, é importante que haja uma grande 
abertura, no diálogo com as escolas e os professores, 
induzindo oportunidades de formação e de desenvolvi-
mento profissional. Do lado das escolas, é importante 
que haja um compromisso de acolhimento e de trabalho 
com os licenciandos e os professores iniciantes (NÓ-
VOA, 2019, p. 14).

O autor evidencia a importância do diálogo entre a universida-
de e a escola, materializado na oportunização de formações iniciais. 
Nóvoa (2017), ao escrever o artigo Firmar a posição como professor, 
afirmar a profissão docente, sustenta que “[...] a Universidade e seus 
professores estão mais interessados e voltados para a pesquisa e 
produção acadêmica”, o que compreendemos ser fundamental para a 
ampliação do conhecimento. Porém, seria perfeita uma parceria entre 
a Universidade e a escola em um processo em que criaria um “[...] 
lugar para a formação de professores, numa zona de fronteira entre a 
universidade e as escolas, preenchendo um vazio que tem impedido 
de pensar modelos inovadores de formação de professores” (NÓVOA, 
2017, p. 1.115). Defendemos que a academia deveria manter um diá-
logo constante com a escola, contemplando-a através de seus proje-
tos de ensino, pesquisa e extensão.

É desejável também, que a escola seja mais receptiva com a 
chegada de professores principiantes, pois estes, em suas inexperiên-
cias precisam de norteamento, de ajuda para a construção da profis-
são docente. Isso de certa forma ecoa no raciocínio de Antônio Nóvoa, 
quando afirma que, “[...] é preciso ligar a formação e a profissão. Nin-
guém se torna professor sem a colaboração dos colegas mais expe-
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rientes. Começa nas universidades, continua nas escolas” (NÓVOA, 
2019, p. 14).

A formação inicial proporciona experiências vividas que serão 
utilizadas na trajetória profissional, no que refere às teorias, práticas 
pedagógicas, saberes docentes, influência de professores, lembran-
ças de escolas. Esses elementos proporcionam, nas palavras de Ma-
ria da Conceição Moita (1995, p. 115): “[...] o modo único de cada 
educador ser e estar na profissão”. 

Feldmann acrescenta que “[...] pensar a formação de profes-
sores é sempre pensar a formação do humano e, na perspectiva, 
se vislumbra a construção de mudanças em qualquer que seja seu 
avanço de ação” (2009, p.75). Essa formação integral é assegurada 
praticamente por todos os documentos do sistema educacional que 
trabalhamos. 

Compreendemos que a visão de Feldmann sobre a “formação 
do humano”, certamente leva em consideração os aspectos: profissio-
nal, psicológico, emocional e intelectual, de alunos e professores.  

Ademais, Imbernón nos lembra de que:

Precisa-se de uma formação que se aproxime às circuns-
tâncias problemáticas em seu próprio âmbito, ou seja, a 
prática das instituições educativas. Uma formação que, 
partindo das complexas situações problemáticas educati-
vas, auxilie a gerar alternativas de mudança no contexto 
onde se dá a educação (IMBERNÓN, 2009, p. 53).

Uma formação continuada em História, que leve em considera-
ção a formação do professor de forma integral, deve ter como premissa 
a realidade em que o docente está inserido, sua prática, considerando 
os pares e o auxílio do restante da comunidade escolar com o intuito 
de resolver as prováveis situações-problema a partir do momento em 
que elas forem surgindo. A soma desses elementos, pensados em/
para a formação, proporcionará um ensino de melhor qualidade.

Isso pressupõe que uma formação continuada em sua elabo-
ração deve partir de

Uma reflexão baseada na participação (contribuição 
pessoal, não rigidez, motivação, metas comuns, normas 
claras, coordenação, autoavaliação) e mediante metodo-
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logia formativa baseado em casa (intercâmbio, debates, 
leitura, trabalhos em grupo, incidentes críticos, situações 
problemáticas...), exigindo uma proposição crítica e não 
doméstica da formação, uma análise da prática profissio-
nal a partir da perspectiva dos pressupostos ideológicos 
e atitudinais que estão em sua base (IMBERNÓN, 2009, 
p. 61).

Segundo relato do autor acima mencionado compreende-se 
que a reflexão a ser feita em relação à formação continuada é abran-
gente, de alcance que vai além do aspecto meramente metodológico 
ou do conhecimento científico. Perpassa por uma base ideológica e 
atitudinal que serve de suporte para a formação, mas também “[...] 
deverá gerar modalidades que ajudem o professorado a descobrir sua 
teoria, organizá-la, fundamentá-la, revê-la e destruí-la ou construí-la 
de novo” (IMBERNÓN, 2009, p. 48). Dessa maneira, deve enveredar 
pelo terreno das capacidades, habilidades e atitudes com uma nova 
metodologia formativa (IMBERNÓN, 2009, p. 61).

Para que a formação continuada ou permanente ocorra da 
forma acima citada é necessário que o professorado participe desse 
processo de modo consciente, que seja ético durante o processo, que 
não esteja presente só para cumprir um protocolo determinado pela 
secretaria de educação, que perceba os pares como um colabora-
dor e não um opositor no processo formativo, mesmo quando este se 
posicionar contrariamente ao seu ponto de vista. Assim, a melhoria 
profissional inteligível será uma realidade fundamental para o desen-
volvimento do caráter do formando.

Não podemos ser ingênuos e pensar que as resistências não 
ocorrerão, pois um dos elementos que se pressupõe ser trabalhado 
em uma formação é a mudança. E sabemos que mudar gera des-
conforto, nem todos possuem a mesma disposição para o inovar, o 
dinamizar: mesmo se tratando de uma excelente causa, sempre have-
rá quem resista. Porém, a resistência pode assumir um caráter mais 
radical à formação se ela for imposta de forma “[...] arbitrária, aleatória, 
não verossímil e pouco útil”3 (IMBERNÓN, 2009, p. 54-55). 

Entendemos que a formação continuada exerce papel impres-
cindível no bom desempenho do professor de História, possibilitando-
3  Como já ocorreu várias vezes em formações continuadas para professores de História no 

município de Arari. Esse assunto será abordado adiante.



EDUCAÇÃO EM FOCO: DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 82

-o melhor manejo na ministração de suas aulas e consequentemente 
alunos mais satisfeitos e interessados nos conteúdos trabalhados. As 
formações continuadas diferem quanto a alguns aspectos, como sa-
lienta Maria Isabel da Cunha (2013, p. 4):

A formação continuada refere-se a iniciativas instituídas 
no período que acompanha o tempo profissional dos pro-
fessores. Pode ter formatos e duração diferenciados, as-
sumindo a perspectiva da formação como processo. Tan-
to pode ter origem na iniciativa dos interessados como 
pode inserir-se em programas institucionais. Nesse caso, 
os sistemas de ensino, as universidades e as escolas são 
as principais agências mobilizadoras dessa formação.

O empreendimento em formações ao professor ao longo do 
exercício de sua profissão, pode ser de responsabilidade própria, da 
instituição a quem ele presta serviço ou de um órgão governamental 
com ampla atuação. Esse investimento privado ou público reconhece 
que promover o desenvolvimento professoral é elemento importante 
para a obtenção de um professor capaz de lidar com os diversos desa-
fios que surgirem em sua realidade e de refletir de maneira proveitosa 
a partir de diferentes realidades.   

Entendemos que a formação continuada de professores não é “mi-
lagreira”, mas que o espaço destinado a esse momento seja território de 
aprendizagens significativas para o professor, que precisa continuamente 
estar conectado às constantes transformações. Porém, entende-se que,

A profundidade das mudanças ocorrerá quando a forma-
ção passar de um processo de “atualização” a partir de 
cima para se transformar num espaço de reflexão, forma-
ção e inovação para que o professorado aprenda. Dá-se 
mais ênfase um aprendizado do professorado do que no 
seu ensino. Isso implica, por parte dos formadores e das 
políticas de formação, uma visão diferente do que é a 
formação, o papel do professorado nesta e, por supos-
to, uma nova metodologia de trabalho com professorado. 
Não é o mesmo transmitir-ensinar-normatizar que com-
partilhar, nem atualizar que ajudar-analisar, nem aceitar 
que refletir (IMBERNÓN, 2009, p. 106).

Ao longo do tempo, houve nas instituições educativas maior 
preocupação em ensinar conteúdos aos alunos do que investir em 
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processo reflexivo que possibilite aos professores mais do que atuali-
zá-los. O ideal é fazer com que o professor de História se sinta seguro, 
capaz de refletir e compreender que tem um papel importante na so-
ciedade, que pode transformar vidas através de um ensino de História 
bem direcionado. O professor de História tem que estar consciente de 
que, pelo fato de abordar vários aspectos da sociedade, muitos deles 
mutáveis, precisa continuamente buscar novos conhecimentos. 

Apesar de sua formação inicial lhe proporcionar certa consis-
tência de conhecimento, a continuidade pela busca do saber é im-
prescindível. Desde as últimas décadas do século XX, não basta só 
ensinar, transmitir conteúdos de História, é necessário refletir a respei-
to, relacionando-os a realidade vivenciada por professores e alunos. 
Para tanto, a formação continuada que se pretende propor é aquela 
em que o professorado é protagonista da formação, trabalhando junto 
com seus pares para desenvolver uma “identidade profissional”, pois 
se compreende que tanto o individual quanto o coletivo possibilita pro-
fissionalidade ao professor, e que a aquisição de domínio permite o 
“[...] ser, agir e analisar [e não sermos mero instrumentos] nas mãos 
de outros” (IMBERNÓN, 2009, p. 74). 

É interessante conceituar a formação continuada para que se 
tenha uma percepção mais clara do que se trata.  Barroso (2010, 
p.81) a define como: 

Conjunto de atividades desenvolvidas pelos professores 
em exercício com objetivo formativo, realizadas individu-
almente ou em grupo, visando tanto ao desenvolvimento 
pessoal, como ao profissional na direção de prepará-los 
para a realização de suas atuais tarefas ou outras novas 
que se coloquem. 

No conceito elaborado por Barroso, a formação continuada 
tem como finalidade ações formativas que visam o desenvolvimento 
pessoal e profissional do professor, possibilitando-o melhoria em suas 
atividades pedagógicas.  No mesmo sentido, Fusari define a formação 
continuada como:

A formação profissional no local de trabalho e a partir 
dele. Esse processo tem necessariamente, como fio con-
dutor, a prática profissional em permanente transforma-
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ção. Desencadeia a possibilidades de crescimento pes-
soal-profissional do educador e proposta de educação 
de conhecimentos na área. Em linhas gerais, a formação 
continuada subsiste com um “currículo” em construção, 
aberto e sintonizado com as exigências do aperfeiçoa-
mento permanente do professor (FUSARI, 1996, p. 159).

Ambos os autores levam em consideração, na formação do 
professor, as dimensões pessoal e profissional, tendo em vista a me-
lhoria da prática do ensino e suas metodologias. No entanto, Fusari 
vai mais além, quando se refere ao currículo, o qual deve ser flexível, 
possibilitando abertura ao professor formando participar da sua cons-
trução, observando coerentemente a sua realidade e do aluno. Dessa 
forma, podemos caracterizar como significativa a formação continua-
da que leva em consideração esses fatores.

Também fica entendido em suas reflexões que não dá mais para 
os professores continuarem se comportando como agentes passivos 
mediante a um conjunto de determinações que lhes são impostas, sem 
questioná-las, criticá-las ou modificá-las. Pois, durante muito tempo per-
durou a concepção de um “professor receptador”, visto como um ser pas-
sivo, muitas vezes de uma formação que dificilmente poderia ser aplicada 
em sua realidade profissional; uma formação desprovida de atitudes que 
levassem em consideração a identidade pessoal e profissional dos pro-
fessores, embora essa identidade estivesse sempre presente.

Kátia Abud, ao tratar especificamente da formação do profes-
sor de História, corrobora com essa perspectiva: 

Autonomia de pensamento, a identidade e o exercício 
da cidadania são três elementos que se imbricam como 
constitutivos do ensino e da aprendizagem de história. 
São fundamentais para a exigência de um sujeito livre, 
automotivado, que tenha condições de reagir a determi-
nações para o ensino e aprendizagem de história e para 
a compreensão mesmo das razões de sua inclusão no 
quadro circular. Sua condição de categorias explicativas 
faz delas conceitos cuja historicidade estrutura eixos 
para a compreensão e a organização da disciplina esco-
lar (ABUD, 2017, p. 91).

A autora expõe a importância do ensino de História e da formação 
para uma relação de profundidade entre o exercício da autonomia intelec-
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tual do professor em um processo de construção de sua autonomia pro-
fissional e identitária, possibilitando-o instrumentalizar o aluno na cons-
trução da autonomia cidadã, dentre outros aspectos. Em uma sociedade 
mutável, o jovem necessita de referências. O professor se torna essa 
referência quando se torna o principal elo entre o aluno e o ambiente es-
colar, que às vezes é de difícil adequação, seja pelo processo acelerado 
de transformação, ou por não ser aceito em uma relação em que não há 
respeito às diversidades. Por isso, é tão importante o professor ter melhor 
conhecimento de si mesmo para melhor trabalhar o aluno.

A identidade profissional do professor está “[...] associada a 
sua postura em cursos de formação continuada” (PIMENTA, 1994, s/n 
apud CASTELLAR, 2017, p. 107). Sônia Castellar acrescenta aos de-
mais autores, acerca da importância da formação continuada para a 
construção da identidade profissional, que:

Essa identidade se constrói pelo significado que cada 
professor confere à atividade docente no seu cotidiano, 
com base em seus valores, seu modo de situar-se no 
mundo, sua história de vida, seus saberes e suas repre-
sentações. É essa identidade profissional que vai ajudá-
-lo a pensar suas ações e definir a estratégia de pensa-
mento para o exercício de sua profissão, bem como a 
dimensão do que é conhecimento e como ele é constituí-
do, assumindo a necessidade de ter uma vida intelectual 
(CASTELLAR, 2017, p. 107).

A autora elenca vários fatores construtores de um processo 
identitário do docente, em que cada um é imprescindível para o seu 
profissionalismo e conduzirá de forma consistente à prática do docen-
te, intrinsicamente vinculada a sua vida intelectual. 

Ademais, se espera a valorização na formação continuada, da 
fala do professor da educação básica e que se compreenda que ele é 
sujeito de transformação contínua, tanto na escola como na sociedade. 

Frequentemente, o exercício docente tem sido compreendido 
somente por uma dimensão técnica, esquecendo-se de que o profes-
sor não pode ser entendido a margem de sua condição humana, pois 
não se deve discutir a ação do professor na escola apenas pelo seu 
caráter instrumental, desconsiderando-se a importância da sua identi-
dade pessoal e profissional no processo educativo.  
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Marina Feldmann (2009, p. 76) se contrapõe a ótica de valo-
rização da dimensão técnica do professor, como se fosse uma “má-
quina de reprodução do conhecimento”, um “armazenador do conhe-
cimento”, ou “detentor de todo conhecimento” - ainda muito presente 
em nossa realidade -, descartando as demais dimensões (emocional, 
psicológica, espiritual) que o envolve. Porém, se solidariza com a con-
dição humana do docente que leva a múltiplas possibilidades de refle-
xões dentro do contexto sociopolítico, cultural e econômico vigentes.  

Os atuais professores devem resistir à concepção de formação 
que tolhe a individualização do profissional da educação, e assumir 
a condição de serem sujeitos da formação. Acrescentando mais um 
aspecto da formação docente, Feldmann (2009, p.75) relata que “[...] 
nos estudos que realizamos sobre a formação de professores e sua 
articulação com a escola brasileira é apontado com maior frequência 
à desvinculação entre a teoria e a prática obstáculo na concretização 
de uma prática pedagógica”. A autora nos faz compreender que não 
se pode ter uma prática com qualidade profissional ou inovadora se 
a teoria não acompanhar a metodologia, elementos que norteiam o 
exercício do magistério. 

Na última década do século XX, já se discutia a ineficácia de 
formações parciais que ocorriam de forma fragmentada e desvincu-
lada da realidade do docente. Sobre esse aspecto, Tardif acrescenta 
a noção de “conhecimento de si mesmo”. Ele grafa que o “[...] saber 
profissional encerra também aspectos psicológicos e psicossociológi-
co, uma vez que exige certo conhecimento de si mesmo por parte dos 
professores (por exemplo, conhecimento dos seus limites, de seus ob-
jetivos, dos seus valores, etc.)” (TARDIF, 2005, p. 100). 

Às vezes, os professores da educação básica são surpreendi-
dos pelo ponto de vista de algumas pessoas, que os veem como uma 
“máquina reprodutora de dar aulas”, como uma pessoa dura, impla-
cável, insensível e que acima de tudo tem que ministrar suas aulas. 
Mauricio Tardif, contrariando essa percepção, nos leva a refletir sobre 
um “professor real”, que tem limitações, frustrações, sonhos, enfim, 
seus próprios valores, que permeiam o seu aspecto psicológico. As-
sim, ressalta a importância desses aspectos na formação identitária e 
profissional do docente, além do aspecto psicossociológico, que esta-
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belece vínculo entre os indivíduos e também sobre a dinâmica social 
e seus processos de mudanças.

Entendemos também que a formação continuada de professo-
res deve ser assumida como fundamental para a longevidade de um 
bom desempenho do sistema educacional, e não um breve momento 
para sanar problemas emergenciais que constantemente aparecem 
em nossa realidade, como: analfabetismo, evasão, repetência, baixo 
índice de aprendizagem. Não estamos subjugando estes fatores que 
assombram a educação básica, mas cabe lembrar que para mudar 
esse quadro histórico da educação brasileira a formação inicial tem 
que ser sucedida pela formação continuada.

No âmbito da formação continuada de professores de História, 
Anna Maria Carvalho acrescenta o propósito de: “[...] uma reflexão 
sobre noções cronológicas, ponto de partida, rupturas, simultaneida-
de, histórias, programas, cronologia etc.” (CARVALHO, 2017, p. 15). 
Ademais, é necessário contextualizá-los no próprio conteúdo e nas 
atividades de ensino que os professores vão trabalhar, para que cada 
palavra ganhe significado preciso no processo de ensino e aprendiza-
gem. Assim, os cursos de formação continuada potencializam a prá-
tica do professor em sala de aula, levando a reais possibilidades de 
mudanças no ensino de História e demais disciplinas.  

Por distintos caminhos, esses autores apontam para a existên-
cia no ensino básico do predomínio de políticas e formações que com 
obstinação e empolgação impõem ações formativas de transmissão e 
uniformidade, “[...] com predomínio de uma teoria descontextualizada, 
válida para todos sem diferenciação, distante dos problemas práticos 
e reais e fundamentada em um educador ideal que não existe” (IM-
BERNÓN, 2010, p. 39). 

Dessa forma, não serão alcançados resultados satisfatórios 
para o sistema básico de educação, pois, o que presenciamos tanto 
em formações quanto em sala de aula, são emaranhados de diversi-
dades que devem, no mínimo, ser toleradas. O palco de atuação do 
professor é construído pelas diversidades, e às vezes adversidades, 
que transformam os desafio em ato contínuo. Portanto, não podemos 
mais conceber uma formação de transmissão uniforme em meio às 
transformações e diversidades que nos envolvem.
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Por essa razão, a formação continuada não pode ocorrer de 
forma isolada. Barroso pontua que “[...] faz-se necessário esforço inte-
grado e colaborativo, objetivando institucionalizar a formação continu-
ada de professores e demais profissionais da educação” (BARROSO, 
2010, p. 76). 

Desde a década de 1990, existem críticas relacionadas a um 
tipo de formação dicotômica, em que há uma valorização de ativida-
des relacionadas quase que exclusivamente a metodologia, objeti-
vando “suprir as necessidades” do aluno. Porém, marginaliza o co-
nhecimento científico que, de fato, pode agregar valores significativos 
ao professorado, capaz de melhorar o ensino e intervir na realidade 
vigente do discente. Tratando desse tipo de formação, observa-se que 
Imbernón também não comunga de uma formação que tenha ações 
isoladas e fragmentadas. Para ele, a formação tem múltiplos fatores 
que influenciam a convivência em coletividade, por exemplo: “[...] a 
cultura e a complexidade das instituições de ensino, a comunicação 
entre os professores [...] as relações e a compreensão por parte da co-
munidade escolar, as relações e os sistemas de apoio da comunidade 
profissional, etc.” (IMBERNÓN, 2010, p.100). Tardif também corrobora 
com esse processo de socialização, de coletividade, de apoio vigente 
entre os pares quando subscreve:

Este processo está ligado também a socialização profis-
sional do professor e ao que muitos autores chamaram 
de “choque com a realidade”, “choque de transmissão” 
ou ainda “choque cultural, noções que remetem ao con-
fronto inicial com a dura e complexa realidade do exer-
cício da profissão, à desilusão e ao desencantamento 
dos primeiros tempos de profissão e, de maneira geral, à 
transição da vida de estudante para a vida mais exigente 
de trabalho (TARDIF, 2005, p. 82). 

Observamos que no Brasil há um êxodo muito grande de pro-
fessores, que migram para outras profissões por conta desse “choque 
com a realidade”, segundo Tardif, sentido pelo docente após o término 
da formação inicial ou pela falta de melhor acolhimento na escola pe-
los professores mais experientes, como observado por Nóvoa, já cita-
do. Pois, de fato, há um impacto gerado pela realidade da sala de aula 
e a ideia de que o professor principiante tem medo desse espaço de 
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reflexão sobre o conhecimento produzido. Esse choque de realidade, 
gerador de desilusão e desencantamento com a profissão, ainda que 
eventualmente momentâneos, é que tem levado a perda de interesse 
e “obrigado” alguns professores iniciantes a migrar para outras profis-
sões. Porém, outros permanecem frustrados em toda a sua carreira, 
por não terem a oportunidade em outra área de trabalho.

Para que obtenhamos sucesso na educação, é necessário le-
var em consideração a integralidade das dimensões que compõem o 
ser professor na contemporaneidade. 

Discutir a ação dos professores na contemporaneidade 
é refletir sobre as suas intenções, crenças e valores, e 
também, sobre as condições concretas de realização de 
seu trabalho, que influenciam fortemente as suas práti-
cas cotidianas na escola (FELDMANN, 2009, p. 78).

Ao pensarmos a socialização e a carreira do professor, per-
cebemos que não se reduz ao desenrolar de uma série de aconte-
cimentos e objetivos. Ao contrário, sua trajetória social e profissional 
ocasiona-lhe “[...] custos existenciais como: formação profissional, 
inserção na profissão, choque com a realidade, aprendizagem na 
prática, descoberta de seus limites, negociação com os outros, etc.” 
(TARDIF, 2005, p.100). O que Tardif chama de [...] “conhecimento de si 
mesmo”, interpretamos como um processo de desenvolvimento desse 
profissional, relacionado às suas diferentes dimensões como pessoa 
inserida em um contexto sociopolítico, econômico e cultural. 

Considerações Finais

Algo consensual entre os autores é que a formação dos pro-
fessores deve favorecer, sobretudo, o desenvolvimento da autoestima 
docente, individual e coletiva, imprescindivelmente junto ao desenvol-
vimento de atitudes. “A formação deve ajudá-los a estabelecer víncu-
los afetivos entre si, a coordenar suas emoções a se motivar e a reco-
nhecer as emoções de seus colegas de trabalho” (IMBERNÓN, 2010, 
p.110). Ao trabalharmos os autores referendados neste capítulo, en-
tendemos que explicitam a empatia no âmbito formativo e profissional 
como de grande relevância para que as ações executadas tenham su-
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cesso. Quando os autores tratam de trabalho colaborativo, interação e 
vínculo afetivo levam em consideração uma formação integral em que 
o formando é percebido também como sujeito protagonista, dotado de 
aspectos psicológico e psicossociológico, que devem ser somados ao 
profissional. Não é mais admissível ver o professor unicamente pelo 
aspecto profissional, mediante as tantas transformações ocorridas nas 
últimas décadas. 

Os autores apresentados na tessitura deste capítulo também 
concordam que a prática docente ocorre mediante a um processo de 
formação que se desenvolve ao longo de toda a sua carreira, e pela 
somatória de diferentes aspectos e aquisição de saberes teóricos e 
práticos, que servem como base para a construção de um processo 
contínuo de reflexão docente. Salientam a importância da formação 
continuada para o exercício dos profissionais da educação, que rompa 
a dicotomia entre o teórico-científico e a prática docente, viabilizando 
ao professor refletir sobre as suas atividades, “[...] construir e inovar in-
dividualmente ou em colaboração com os demais professores e seus 
alunos”, (IMBERNÓN, 2010, p. 78), através de princípios orientadores 
da sua aprendizagem e da que ele pode proporcionar ao alunado.
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RESUMO
Na segunda metade do século XXI o mundo fora assolado por uma 
pandemia, Sars-Cov-2, resultando em inúmeras sanções econômicas 
e sociais para manutenção da situação e conter os estragos provoca-
dos pelo momento. Para compreender onde esses estragos se propa-
gam, vislumbram-se as possibilidades do ensino, sobre a modalidade 
remota, de ‘ensinar história’ advindo desse panorama. Para compor 
uma análise dessas problemáticas que circundam o processo de ensi-
no-aprendizagem na sala de aula, foram compostos dentro do Progra-
ma de Residência Pedagógica – que versam sobre as preocupações 
da aula histórica – questionários que evidencie os problemas de que 
o ambiente de aula esteja existindo em virtude do intermédio da tec-
nologia. As dificuldades em tratar de uma aula sem a ‘presencialidade’ 
objetiva e, portanto, da relação entres os agentes ativos são reforça-
das pela baixa adesão dos alunos ao programa proposto pelo plano 
de aula apresentado pelo professor e pelos alunos residentes. Nesses 
termos, o presente trabalho se propõe o vislumbre dos problemas apa-
rentes, das hipóteses metodológicas para lidar com as prerrogativas 
dos ambientes e dos atores ativos no mesmo ambiente nos processos 
de aprender e de ensinar – mesmo com todo o esforço para que o 
momento fosse possível.
Palavras Chaves: Ensino-Aprendizagem. Ensino de História. Pandemia. 
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ABSTRACT
In the second half of the 21st century, the world was devastated by 
a pandemic, Sars-Cov-2, resulting in numerous economic and social 
sanctions to maintain the situation and contain the damage caused 
by the moment. In order to understand where these damages spread, 
the possibilities of teaching, on the remote modality, of ‘teaching his-
tory’ arising from this scenario are glimpsed. To compose an analy-
sis of these problems that surround the teaching-learning process in 
the classroom, questionnaires were composed within the Pedagogical 
Residency Program - which deal with the concerns of the historical 
class - that evidence the problems that the classroom environment is 
existing. through the medium of technology. The difficulties in dealing 
with a class without objective ‘face-to-face’ and, therefore, the relation-
ship between the active agents are reinforced by the low adherence 
of students to the program proposed by the lesson plan presented by 
the teacher and the resident students. In these terms, the present work 
proposes a glimpse of the apparent problems, of the methodological 
hypotheses to deal with the prerogatives of the environments and of 
the actors active in the same environment in the process of learning 
and teaching - even with all the effort to make the moment possible.
Keywords: Teaching-Learning. History Teaching. Pandemic.

1. INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, a organização mundial da saúde (OMS) 
foi informada sobre vários casos de pneumonia na china, em 07 de 
janeiro de 2020 as autoridades chinesas confirmaram que se tratava 
de um novo tipo de corona vírus, em março de 2020 a covid-19 foi 
classificada como pandemia pela OMS1 devido a alta taxa de contágio 
e proliferação em diversos continentes, para conter a disseminação 
do vírus foi necessários que os governos tomassem medidas efetivas 
que incluem além da higienização o distanciamento social, para isso 
foi necessário fechar lugares e instituições que promovesse a aglome-
rações de pessoas como espaços de turismos, instituições de ensino 
superior, escolas, etc. 
1  Histórico da pandemia de COVID-19. Visto em: https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-

-pandemia-covid-19. Acesso em 25 de Agosto de 2021.

https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19
https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19
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A partir da portaria Nº 343, de 17 de março de 20202, o mi-
nistério da educação (MEC) instituiu o retorno das aulas por meios 
digitais enquanto durar a pandemia da covid-19, porém, esse retorno 
enfrentou uma serie de desafios, como adaptação dos professores 
para utilização dos recursos tecnológicos para preparação das aulas, 
dificuldades de acesso à tecnologia, internet e espaço físico para os 
estudantes acompanharem as aulas, também é necessário levar em 
consideração a dificuldade de se manter produtivo em um contexto 
de pandemia, onde a população tem que se manter em isolamento e 
conviver com o medo e incertezas que a doença traz.

Além de todo o processo de modernização, assim como 
a globalização que circunda as necessidades sociais há 
uma descrença desta mesma sociedade com os alicer-
ces os princípios éticos para as demais formas de gestão 
– sejam essas públicas, privadas, educacionais e/ou cul-
turais – estendendo-se para a sociedade em geral. Mo-
dernizar não é somente colocar-se de fronte a tecnologia 
e munir-se da mesma, mas também se aprofundar na 
“raiz” de toda a discussão para o entendimento dessas 
questões, fundamentais e paralelas, ao processo de de-
mocratização da escola pública, ao processo de ensino e 
aprendizagem ou ainda as construções das identidades 
culturais (PAULINO & PORTO, 2021, p. 219).

O presente projeto de pesquisa foi desenvolvido a partir dos 
meus questionamentos que foram surgindo à medida que fui tendo 
contato com as turmas dos terceiros anos C e D na Escola Estadual 
Professora Margarez Maria Santos Lacet3 (Maceió-AL) e durante a 
aplicação do projeto nas turmas, no período vespertino durante o mo-
dulo I. Durante a aplicação foi notado uma pequena quantidade de alu-
2  Ministério da educação. Portaria Nº 343, de 17 de março de 2020. Visto em: https://www.

in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376. Acesso em: 25 
de Agosto de 2021.

3  Com relação às caracterizações de seus dados gerais a escola possui 125 funcio-
nários na escola e alunos nos anos finais (6º ao 9º ano) 632, ensino médio 467, 
educação de jovens e adultos 489 e educação especial 35. Sobre a infraestru-
tura da escola ela conta em suas dependências: Sanitários, Biblioteca, Cozinha, 
Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências, Sala de Leitura, Quadra de 
Esportes, Ginásio Poliesportivo, Sala para a Diretoria, Sala para os professores 
e Sala de atendimento Especial. Adquiriu-se essas informações por meio de uma 
socialização online para dar início a ambientação, não se sabe como estão as con-
dições reais destas estruturas, pois não houve uma visita em loco por motivos das 
diretrizes de segurança da OMS – Organização Mundial de Saúde.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376
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nos nas aulas e pouca entrega de atividades assíncronas solicitadas 
pelos residentes, isso gerou questionamentos buscando compreender 
quais motivos tem levado a uma baixa participação desses estudan-
tes, tentar entender como esses estudantes estão recebendo esse en-
sino proposto pelos residentes e qual o contexto que esses estudantes 
estão inseridos nesse período de pandemia durante o ensino remoto, 
levando em consideração que o ensino remoto impõe uma serie de 
desafios seja uma boa produtividade em período que tem sido difícil 
manter uma qualidade de saúde mental quanto pelo acesso a tecnolo-
gia necessária para ter condições de acesso às aulas.

É neste contexto desafiador que o que a segunda edição do 
programa Residência Pedagógica é aplicado. O programa Residência 
Pedagógica surge por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) portaria n º38, de 28 de fevereiro 
de 20184, com objetivo de através de projetos inovadores auxiliem as 
instituições de ensino superior a articular a teoria com a prática de 
ensino nos cursos de licenciatura com a parceria das redes públicas 
de ensino. A primeira edição do programa se deu de forma presencial 
entre 2018 a 2019, a sua segunda edição entre 2020 e 2021 está sen-
do aplicada de modo remoto em decorrência da pandemia, a formação 
teórica, elaboração do projeto e a aplicação do mesmo nas Escolas se 
deu via Google Meet.

O período de quarentena e isolamento social impostos em 
2020 para barrar o avanço da pandemia do COVID-19 tem promovi-
do em diversas áreas pesquisas para entender como esse processo 
afeta nas diversas áreas da vida, com o ensino não é diferente, tem 
surgido pesquisas para compreender diversos aspectos sobre o en-
sino durante o ensino remoto (dificuldades dos professores e alunos, 
sobre desigualdades sociais que afeta na inclusão dos estudantes no 
processo de ensino, etc). 

O texto ‘Limites E Possibilidades Do Ensino De História Via 
Ensino Remoto: Uma Análise A Partir Do Programa Residência Peda-
gógica Em Maceió-Al (2018-2021)’, com suporte de autores que dão a 
base teórico-metodológica para o projeto, também visa contribuir para 
4  CAPES. Portaria GAB Nº 38, de 28 DE Fevereiro de 2018. Visto em:  https://www.gov.br/

capes/pt-br/centrais-de-conteudo/28022018-portaria-n-38-institui-rp-pdf. Acesso em 25 de 
Agosto de 2021.

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/28022018-portaria-n-38-institui-rp-pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/28022018-portaria-n-38-institui-rp-pdf
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reflexões sobre aprendizagem em período de ensino remoto, a partir 
delas avaliar quais as possibilidades possíveis de metodologias que 
podem ser aplicadas dada as limitações de recursos e interações num 
ambiente remoto, desta forma contribuindo para que futuros pesqui-
sadores que necessitem elaborar um projeto nas mesmas condições 
avalie a partir das experiências abordadas o que foi possível e tam-
bém o que não foi possível. 

A partir de uma abordagem qualitativa utilizará como fontes 
portfólios dos estudantes (questionários, atividades assíncronas), re-
latórios dos residentes produzidos pelo Programa Residência Peda-
gógicos entre novembro de 2020 a abril de 2021. Também foram uti-
lizadas ‘fontes escritas’, como o documento da portaria que institui o 
programa Residência Pedagógicas, buscando contextualizar a criação 
do programa. 

A metodologia terá como base os conceitos elaborados por 
Jorn Russen (2011), tendo em vista que o projeto foi elaborado a partir 
da base teórico-metodológica da Educação Histórica que tem como 
eixo norteador a matriz epistemológica dele que ajudarão a compre-
ender alguns questionamentos sobre ensino-aprendizagem. Além da 
interpretação das relações entre a história, a educação e o ensino de 
história e as produções acadêmicas (Albuquerque Júnior, 2007/2019). 

Para a análise das fontes escritas, o livro Fontes Históricas (Ba-
cellar, 2020), no capítulo onde aborda o uso de fontes documentais, 
intitulado “uso e maus uso dos arquivos” vai ajudar a orientar na aná-
lise e crítica desses documentos, buscando não vê-los como neutros, 
sendo necessário fazer questionamentos pertinentes ao mesmo para 
desenvolver uma melhor contextualização deles. O segundo capítulo 
do livro ‘Fontes Históricas e Seu Lugar de Produção’ (Barros, 2020), 
onde vislumbra os lugares de produção dos materiais que servirão 
enquanto fontes; e munindo-se dos aparatos metodológicos sobre a 
escrita em história e interpretação, Michel de Certeau com ‘A Escrita 
da História’ (2020), Carlo Ginzburg com ‘Os fios e os Rastros (2007), 
Foucault com ‘Arqueologia do Saber’ (2005), percebendo-se assim 
que, dentro das estruturas que compõe as fontes há uma preocupação 
com seu processo de produção, ainda que, neste sentido, haja preo-
cupação com os processos de análise destas mesmas fontes.
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Por fim, as interpretações cabem na mesma proporção que 
as modernizações sobre a perspectiva educacional se elucidam – no 
tocante da modernização dos meios de ensino e aprendizagem dos 
alunos – na construção e análises dos conceitos elencados à aula de 
história. Portanto, é fundamental que o ensino remoto se faça utilizar 
como uma ferramenta possível e agregue possibilidades nos momen-
tos da aula, dentro ou fora da escola. 

2. AS DIFICULDADES DO ENSINO REMOTO NO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM FRENTE À PANDEMIA SARS-COV-2

Tendo em vista que o projeto proposta pelo programa Resi-
dência Pedagógica tem como base teórico-metodológica o campo da 
Educação Histórica é importante que se traga autores que expliquem 
sobre esse campo de investigação e os conceitos que dão base para 
o mesmo. O livro “O que é Educação Histórica” de 2018, organizado 
pelas autoras Maria Auxiliadora Schmidt e Ana Claudia Urban, traz um 
panorama a cerca do domínio da Educação histórica, trazendo seu ar-
cabouço teórico, conceitos utilizados, etc. Os capítulos usados serão 
o capítulo 1 “Educação Histórica: Uma tradição construída” que traz a 
contextualização do desenvolvimento da Educação Histórica até a con-
solidação o campo, e o capítulo 2 “Fundamentos teóricos da Educação 
Histórica” que traz o arcabouço teórico do campo de pesquisa. Tais 
assuntos tornam-se vitais para que se compreenda o que é história e 
quais são seus sujeitos. Para tanto, como diz o historiador Hobsbawm 
(2003), saber sobre as nuances do passado traz a consciência possí-
vel para entender tal identidade que, por vezes, cercam o processo de 
ensino-aprendizagem da aula histórica, nas palavras do autor:

Todo ser humano tem consciência do passado (defini-
do como o período imediatamente anterior aos eventos 
registrado na memória de um indivíduo) em virtude de 
viver com pessoas mais velhas. Provavelmente todas as 
sociedades que interessam ao historiador tenham um 
passado, pois mesmo as colônias mais inovadoras são 
povoadas por pessoas oriundas de alguma sociedade 
que já conta com uma longa história. Ser membro de 
uma comunidade humana é situar-se em relação ao seu 
passado (ou da comunidade), ainda que apenas para 
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rejeitá-lo. O passado é, portanto, uma dimensão perma-
nente da consciência humana, um componente inevitável 
das instituições, valores e outros padrões da sociedade 
humana. (HOBSBAWM, Eric. 2003, p. 22).

O artigo de Isabel Barca “Educação Histórica: uma nova área 
de investigação” de 2001 também é importante para complementar 
a compreensão sobre Educação Histórica, a autora aborda sobre as 
discussões a cerca sobre cognição histórica que ocorreu nos anos 70 
século XX, onde os pesquisadores de países como Inglaterra, Estados 
Unidos e Canadá formados em História, filosofia da História, e Psicolo-
gia Cognitiva buscaram analisar quais as ideias que os sujeitos tinham 
a cerca da História através de tarefas concretas. 

As investigações se afastavam das teorias elaboradas por Pia-
get e Bloom sobre estágios de desenvolvimento, teorias que acaba-
ram definindo a História como muito complexa para ser estudada por 
alunos com idades inferiores a 16 anos e como consequência acabou 
levando argumentos na década de 70 e 80 contra a inclusão de Histó-
ria nos currículos.

A partir disso apresenta as pesquisas de Lee & Dickinson em 
1978 a cerca da cognição histórica com estudantes entre 12 a 18 anos, 
a partir de um modelo de progressão das ideias relacionado à nature-
za da explicação histórica, como conclusão chegou a perceber que a 
progressão do conhecimento histórico não depende necessariamente 
da idade (BARCA, 2001). Desta forma os autores trazem um novo 
olhar a cerca da aprendizagem histórica. Levando isso em contra a 
autora coloca alguns princípios da aprendizagem histórica que devem 
ser levados em conta como o contexto social e cultural no qual o aluno 
esta inserido, pois a cognição não depende necessariamente da idade 
e sim de uma serie de fatores e conhecimentos que os alunos obtêm 
na sua vivência. 

Deve-se salientar que as relações que se incorporam dentro da 
sala de aula levam em consideração as diretrizes básicas da educação 
– LDB –, entretanto, a partir das concessões advindas da normativa, e 
dos critérios que se infere na BNCC, o professor dispõe de inúmeros 
mecanismos para compor o momento de ensino e aprendizagem den-
tro da aula. A partir dessas concepções é que o PRP – Programa de 
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Residência Pedagógica – se insere, onde a relação de aprendizagem 
é mútua entre os sujeitos ativos em sala de aula. No instante que o 
aluno se depara com o residente, há uma troca simples de experiên-
cias que não se encontram muito distante, quer seja pela idade dos 
atores que constroem o momento em sala ou mesmo por ainda serem 
alunos que estão em formação para serem professores. 

Como mencionado anteriormente o presente trabalho de pes-
quisa tem como analisar as possibilidades e limites do ensino de His-
tória durante o período remoto em tempos da pandemia COVID-19 a 
partir da experiência do Programa Residência Pedagógica em 2021, 
para isso um dos recursos utilizados seria a analise dos portfólios dos 
estudantes durante o modulo I, ao longo das aulas em que foi traba-
lhado o conceito substantivo escolhido (Imperialismo) foram solicita-
das no final de cada aula atividades assíncronas, a partir disso foi 
sendo percebida pouca entrega das atividades, como pode ser visto 
no quadro5 a seguir:

Quadro 1 – Sobre a quantidade de atividades retornadas ao passar 
de cada Aula.

Entrega de Atividades

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4

   3     0     2      7
Fonte: Elaborada pela autora, 2021.

A baixa participação dos alunos das turmas C e D do vesper-
tino, tantos nas entregas das atividades assíncronas quanto também 
na presença a participação das aulas síncronas, como pode ser ob-
servado pelos residentes no período de observação das turmas “Com 
relação às turmas do período vespertino é importante ressaltar que a 
presença de estudantes na sala de aula virtual é menor se comparada 
aos estudantes do período matutino, tendo os encontros normalmente 
cerca de 8 à 6 alunos”6 instiga os seguintes questionamentos: O que 
gerou essa baixa frequência, participação e entrega das atividades? 
Quais motivos explicam a diferença de participação das turmas do 
5  Informações retiradas das atividades assíncronas enviada pelos estudantes. Acervo pessoal.
6  Relatório de Análise Diagnóstica Escola Estadual Professora Maria Margarez Santos Lacet. 

Acervo pessoal
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período matutino vs período vespertino? O quanto o ensino remoto 
e o contexto da pandemia contribuiu pra isso? Quais outros fatores 
poderiam explicar essas questões?

O que se pode montar como primeira hipótese para respon-
der as perguntas supracitadas parte da concepção de que os corpos 
envolvidos são estáticos e, portanto, não mudariam facilmente sua di-
nâmica em relação aos demais, noutros termos, para conseguir pon-
derar uma argumentação que venha a responder ou apontar para uma 
resposta direta, compreende-se pensar que alunos e professores são 
conceitos estáticos dentro da atmosfera do ensino remoto. Para tanto, 
a primeira possibilidade é compreender os perfis dos alunos que estão 
em diferentes horários, sua diferença de faixa-etária e a possibilidade 
de acesso ao ambiente remoto.

Em partes, o perfil da turma ajuda a compreender algumas des-
tas inquietações, segundo o relatório feito pelos residentes “Além dis-
so, esses alunos possuem outra relação com as aulas, uma vez que 
possuem uma faixa etária maior e em grande número precisam tra-
balhar (…)7”. Com relação ao questionamento referente a pandemia, 
os autores que se debruçaram sobre o ensino remoto em tempos de 
pandemia e seus impactos nas escolas públicas, costumam mostrar o 
quanto muitas escolas não estavam preparadas para o ensino remoto:

Se tais desigualdades já eram conhecidas no Brasil, 
durante a pandemia, com a transferência do ensino pre-
sencial para o ensino remoto emergencial, a diferença 
de acesso ampliou tais diferenças. Dados da Rede de 
Pesquisa Solidária 4 de agosto de 2020 mostram que, 
entre março e julho de 2020, mais de 8 milhões de crian-
ças de 6 a 14 anos não fizeram quaisquer atividades es-
colares em casa (...)a falta de conectividade foi uma das 
principais causas dessa perda de conexão com a escola, 
penalizando ainda mais os estudantes de menor renda 
(MACEDO, 2021, p.267).

Para sondar as questões mencionadas referentes à realidade 
da turma trabalhada, foi elaborado um relatório pelo ‘Google Forms8’ 

7  Relatório de Análise Diagnóstica Escola Estadual Professora Maria Margarez Santos Lacet. 
Acervo pessoal.

8  Ferramenta contida no sistema da Google possibilita criar formulários/questionários que ve-
nham corroborar como possibilidade para pesquisas e estudos criando dados estatísticos 
advindo das respostas.
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com esses estudantes para ajudar na compreensão, buscando inves-
tigar qual o contexto social e econômico que os estudantes estão en-
volvidos durante esse contexto de pandemia e ensino remoto. Poder 
tocar nessas informações ajudara a traçar o perfil necessário dos alu-
nos em virtude do horário da aula – entre vespertino e matutino, como 
fora supracitado –, e perceber quais as dificuldades em participar dos 
momentos de aula.

Por fim, constata-se que as prerrogativas para o ensino remoto 
de história por implicação da pandemia do Covid-19 são, no mínimo, 
complicadas pela situação econômica dos alunos e da rede de auxílio 
à educação. Mesmo que esteja-se em uma modernidade líquida (Bau-
man, 2001), e os meios de informação sejam múltiplos, o ensino ain-
da encontra-se marginalizado pelas políticas públicas, logo, os alunos 
são o reflexo do que a cultura social incute no imaginário da população 
e, deste modo, a educação – que naturalmente é algo que demanda 
esforço e muita dedicação para ser feita de forma competente – en-
contra-se as margens das prioridades da população, da mídia, das 
políticas públicas e, não estranhamente, da maioria dos alunos.

CONCLUSÃO

A sociedade ocidental capitalista na qual a problemática deste 
trabalho está inserida têm suas prioridades voltadas à construção de 
‘corpos educados’ (Foucault, 2011), onde reproduz os meios e os me-
canismos de reprodução para esta cultura. Sobre essas ponderações 
é concomitante que a educação seja um desses pilares, quer seja em 
termos quantitativos ou qualitativos.

O momento em que foi proposto para produção do presente tra-
balho ‘Limites E Possibilidades Do Ensino De História Via Ensino 
Remoto: Uma Análise A Partir Do Programa Residência Pedagógica 
Em Maceió-Al (2018-2021)’, circunda um pequeno período antes da 
pandemia Sars-Cov-2 até o fim do ano de 2021 – que ainda permane-
cia afetado por tudo que a pandemia causou. Neste cenário, as relações 
diretas entre a escola e os alunos, os alunos com seus semelhantes, e 
os professores com os mesmos alunos, foram completamente afetadas 
e, deste modo, todas as atividades situaram-se de forma remota.
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A intermediação dos componentes eletrônicos tornou o ‘en-
sinar’ uma tarefa árdua e com possibilidades ainda mais difíceis. É 
sabido que a relação em sala de aula é fundamental para uma boa 
relação de ensino-aprendizagem, entretanto a pandemia ceifou tais 
possibilidades e, para o professor – precisamente os de história no 
caso particular – o desafio era de continuar ensinando e se fazer ensi-
nar composto por tal mediação. Além destes pontos, deve-se salientar 
que o momento de profunda globalização e fragilidade das relações 
humanas levara a sociedade ocidental – especificamente a brasileira 
para este caso e neste texto – para as relações de liquefação trazidas 
por Bauman (1999/2001/2004/2007), em seus textos. 

A distinção entre liberdade “subjetiva” e “objetiva” abriu 
uma genuína caixa de Pandora de questões embaraço-
sas como “fenômeno rei-sus essência” - de significação 
filosófica variada, mas no todo considerável, e de im-
portância política potencialmente enorme. Urna dessas 
questões é a possibilidade de que o que se sente como 
liberdade não seja de fato liberdade; que as pessoas 
poderem estar satisfeitas com o que lhes cabe mesmo 
que o que lhes cabe esteja longe de ser “objetivamente” 
satisfatório; que, vivendo na escravidão, se sintam livres 
e, portanto, não experimentem a necessidade de se liber-
tar, e assim percam a chance de se tornar genuinamen-
te livres. O corolário dessa possibilidade é a suposição 
de que as pessoas podem ser juízes incompetentes de 
sua própria situação, e devem ser forçadas ou seduzi-
das, mas em todo caso guiadas, para experimentar a 
necessidade de ser “objetivamente” livres e para reunir 
a coragem e a determinação para lutar por isso. Ame-
aça mais sombria atormentava o coração dos filósofos: 
que as pessoas pudessem simplesmente não querer ser 
livres e rejeitassem a perspectiva da libertação pelas di-
ficuldades que o exercício da liberdade pode acarretar. 
As bênçãos mistas da liberdade Numa versão apócrifa 
da Ocfisséia (“Odysseus und die Schweine: das Unbeha-
gen an der Kultur”), Lion Feuchtwanger propôs que os 
marinheiros enfeitiçados por Circe e transformados em 
porcos gostaram de sua nova condição e resistiram de-
sesperadamente aos esforços de Ulisses para quebrar 
o encanto e trazê-los de volta à forma humana. Quando 
informados por Ulisses de que ele tinha encontrado as 
ervas mágicas capazes de desfazer a maldição e de que 
logo seriam humanos novamente, fugiram numa velo-
cidade que seu zeloso salvador não pôde acompanhar. 
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Ulisses conseguiu afinal prender um dos suínos; esfre-
gada com a erva maravilhosa, a pele eriçada deu lugar a 
Elpenoros - um marinheiro, como insiste Feuchtwanger, 
em todos os sentidos mediano e comum, exatamente 
“como todos os outros, sem se destacar por sua força 
ou por sua esperteza” O “libertado” Elpenoros não ficou 
nada grato por sua liberdade, e furiosamente atacou seu 
«libertador»: Então voltaste, 6 tratante, 6 intrometido? 
Queres novamente nos aborrecer e importunar, queres 
novamente expor nossos corpos ao perigo e forçar nos-
sos corações sempre a novas decisões? Eu estava tão 
feliz, eu podia chafurdar na lama e aquecer-me ao soí, eu 
podia comer e beber, grunhir e guinchar, e estava livre de 
meditações e dúvidas: “O que devo fazer, isto ou aquilo?”  
Por que vieste? Para jogar-me outra vez na vida odiosa 
que eu levava antes? (Bauman, 2000. pg. 23-25).

Deste modo, sob à luz do que são essas relações de sociedade 
no espaço contemporâneo, os desafios de ensino de história por meio 
remoto mediado por tecnologias para ambiente virtual é problemática. 
O ensino é uma relação direta e sensível em sala e, portanto, as devo-
lutivas dos alunos mediante qualquer dificuldade retrata a falta dessa 
relação. 

Compreender o ‘como’, ‘pra quê’, o ‘por quê’; são perguntas a 
serem respondidas quando a possibilidade de vislumbrar os efeitos 
do ensino antes e depois da covid-19, em um ambiente onde o ato de 
ensinar seja, para medida da hipótese traçada, orgânico e possível. 
Salientando que a possibilidade seja, primeiramente, pelas ferramen-
tas que possibilitem estar num ambiente virtual e depois dessas, as 
que se sobrepõe sobre política, cultura e sociedade.
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RESUMO 
O presente trabalho versa acerca do ensino de Língua Espanhola a 
partir da análise descritiva de uma prática realizada no ano de 2021 
com crianças de 04 a 06 anos de idade em uma escola de tempo 
integral situada na cidade de Campo Grande - MS. Pautada na Meto-
dologia da Problematização, a partir das etapas do Arco de Maguerez, 
evidencia-se a prática pedagógica de Espanhol alicerçada na situa-
ção problema da alimentação saudável e do estímulo do consumo de 
frutas. O referencial bibliográfico para contribuir nas reflexões do pre-
sente estudo encontra-se pautado nos apontamentos de Neusi Berbel 
(1995; 2012), Juan Dias Bordenave e Adair Martins Pereira (1989) por 
serem as principais referências que versam sobre a temática da Me-
todologia da Problematização, além de importantes autores do campo 
pedagógico como Paulo Freire (2011) e Henry Giroux (1999). 
Palavras-chave: Prática docente; Ensino de Espanhol; Metodologia 
da Problematização; Arco de Maguerez.  
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ABSTRACT
This present work deals with the teaching of Spanish language from 
the descriptive analysis of a practice carried out in the year 2021 with 
children from 4 to 6 years of age in a full-time school located in the 
city of Campo Grande - MS. Grounded on the Methodology of Prob-
lematization, from the stages of the Arc of Maguerez, the pedagogical 
practice of Spanish is evidenced from the problem situation of healthy 
eating and the stimulus of fruit consumption.
The bibliographic reference  contribute to the reflections of the present 
study it grounded on the notes of Neusi Berbel (1995; 2012), Juan 
Dias Bordenave and Adair Martins Pereira (1989) as they are the main 
references that deal with the theme of the Methodology of Problemati-
zation, in addition to important authors in the pedagogical field such as 
Paulo Freire (2011) and Henry Giroux (1999)
Keywords: Faculty Practice; Teaching Spanish; Methodology of Prob-
lematization; Arc of Maguerez.

Introdução

Em maio de 2008, por meio do Decreto n. 10.490, publicado 
no Diário Oficial do Município de Campo Grande – MS, instituiu-se a 
criação da escola de tempo integral Professora Ana Lúcia de Olivei-
ra Batista sobre a qual apresenta-se o respectivo estudo. Após muita 
preparação e formação por parte da equipe gestora, corpo docente e 
técnicos administrativos, em fevereiro de 2009 os portões da escola 
foram abertos para receber quatrocentos e quarenta e sete alunos 
distribuídos em dezessete turmas, da educação infantil ao 5º ano do 
ensino fundamental. 

Objetivando à educação em tempo integral, a referida unida-
de de ensino, desde a sua instituição, compromete-se pela qualidade 
educacional sob a ótica de um ensino público que cumpra sua função 
social de possibilitar aos estudantes acesso ao conhecimento. Atrela-
da a essa premissa, uma de suas bases de ensino consiste em proble-
matizar os diversos saberes com o contexto histórico-social dos edu-
candos a fim de possibilitar sua apropriação do mundo assim como 
sua possível transformação. 
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A proposta pedagógica da referida escola encontra-se funda-
mentada na metodologia da Problematização e nas etapas do Arco de 
Maguerez. Tal proposta, elaborada na década de 70 do século XX, ga-
nhou evidência pelos pesquisadores Bordenave e Pereira (1989) com 
foco para os profissionais da educação e processos de formação para 
os professores. O intuito da proposta da problematização incute na 
necessidade de ensino centrado no aluno como autor do processo de 
conhecimento. Suas características e etapas possibilitam a potência 
de mobilizar diversificadas habilidades intelectuais dos indivíduos de 
modo a requerer inclinação e entusiasmo em prol da resolução do pro-
blema apresentado pelo mobilizador/educador cujo desenvolvimento 
da pesquisa perpassa por etapas sistematizadas a fim de alcançar os 
resultados educativos pretendidos. 

A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez 
apresenta cinco etapas sistemáticas com o objetivo de percorrer um 
rico e profícuo caminho de pesquisa e de ensino. São elas: Observa-
ção da Realidade, Pontos-chave, Teorização, Hipóteses de Solução e 
Aplicação à realidade. A estudiosa e pesquisadora de tal abordagem 
metodológica, Neusi Berbel (1995), discorre que a primeira etapa sis-
têmica do Arco de Maguerez implica a Observação da Realidade. O 
ponto de partida é, com base na realidade dos participantes, definir um 
problema. Essa etapa requer do mobilizador da ação um olhar apura-
do para incentivar e entusiasmar os participantes a se enveredarem na 
pesquisa em busca da transformação da realidade observada. Dentro 
do contexto educacional, de acordo com o documento normativo da 
Secretária Municipal de Educação de Campo Grande – MS, apoiado 
nos estudos da professora Neusi Berbel (1995), na etapa da observa-
ção da realidade “os alunos são levados a observar o seu cotidiano e 
refletir sobre ele, dando início a um processo de problematização de 
um assunto pelo grupo” (SEMED, 2011, p. 21). Esse ponto inicial é de 
suma importância para que os estudantes, mediados pelo docente, 
possam eleger uma situação e problematizá-la. 

A segunda etapa do Arco de Maguerez, segundo Berbel (1995), 
diz respeito ao estabelecimento de Pontos-chave. Tal etapa implica o 
levantamento de questões basilares que são apresentadas frente ao 
estudo. Em outras palavras, refere-se aos tópicos que precisam ser 
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investigados com base no problema elencado. Nessa fase os estu-
dantes precisam ter clareza da situação-problema para assim elencar 
possíveis aspectos que precisarão ser esmiuçados e debatidos no de-
correr do processo de pesquisa. 

A Teorização é a terceira etapa da proposta metodológica de 
problematização que alude a um processo de pesquisa em busca da 
construção de respostas mais precisas e elaboradas para a situação-
-problema inicialmente apresentada. Nessa fase, todos os pontos-cha-
ve elencados serão estudados e analisados. O documento normativo 
que aborda os pressupostos metodológicos de ensino da escola de 
tempo integral de Campo Grande – MS aponta que a etapa da Teori-
zação sugere “um momento de construção de respostas mais elabo-
radas para o problema, tendo como orientação para as pesquisas os 
aspectos registrados nos pontos-chave” (SEMED, 2011, p. 21). 

A quarta etapa, Hipóteses de Solução, refere-se aos dados en-
contrados no processo de pesquisa que poderão auxiliar para resolver 
a problemática apresentada. Os participantes baseados pelo estudo 
até então realizado precisarão apresentar soluções para o problema. 
Os estudiosos da Proposta da Problematização a partir do Arco de 
Maguerez, Juan Dias Bordenave e Adair Martins Pereira (1982, p. 10), 
apontam que “a aprendizagem tornou-se uma pesquisa em que o alu-
no passa de uma visão ´sincrética´ ou global do problema a uma vi-
são ´analítica´ do mesmo, através de sua teorização”. Esse processo, 
segundo os autores, estimula a uma síntese provisória equivalente à 
compreensão. É justamente da apropriação profunda e estrutural do 
problema, ocasionada pelo estudo sistematizado das etapas acima 
apresentadas, que surgem as hipóteses de solução. 

Por último, a etapa da Aplicação à Realidade, destina-se ao 
desfecho das etapas anteriores. Implica o desempenho prático dos 
participantes para com a resolução da situação-problema. Para tal, 
as soluções geradas refletem o comprometimento dos sujeitos envol-
vidos para transformar em determinado grau a realidade inicialmente 
colocada em questão. 

Quanto a estrutura curricular, a unidade educacional organi-
za-se em suas mais variadas áreas de conhecimento em Ambientes 
de Aprendizagem (AA1 – Língua Portuguesa; AA2 – Ciências, AA3 
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– Matemática; AA4 – Geografia; AA5 – História). Esses ambientes 
são mesclados pela interdisciplinaridade dos conteúdos referentes às 
questões problematizadas. Além disso, o currículo apresenta os Am-
bientes de Aprendizagem Integradores (AAI1 – Arte e AAI2 – Educa-
ção Física). Os ambientes integradores, formados pela linguagem de 
Arte e Educação Física, têm o intuito de proporcionar novas relações 
de aprendizagem no espaço educativo, tais como: experiências estéti-
cas, fruição artística, noções corporais e de movimento. 

Como componente diversificado do currículo ainda são ofere-
cidas as Atividades Curriculares Complementares, assim composto: 
ACC1 – Projetos, ACC 2 – Língua Estrangeira, ACC 3 – Atividades 
Esportivas, ACC 4 – Atividades Artísticas e Culturais e Atividades de 
Tempo Livre – TL. A referida organização curricular, aliada à media-
ção crítica docente, contribui para a formação integral do aluno não 
apenas em sua intelectualidade, mas também nos aspectos social e 
cultural.

Importante destacar que este texto está centrado na análise 
de uma prática realizada da Atividade Curricular Complementar de 
Língua Estrangeira – Espanhol com os alunos da Educação Infantil 
(Grupo 4 e 5 e do 1º ano do ensino fundamental), cujo bojo pedagógi-
co alicerça-se na Metodologia da Problematização a partir do Arco de 
Maguerez. 

O ensino de Língua Espanhola na escola de Tempo Integral de 
Campo Grande- MS

Ao iniciarmos o ano letivo de 2021, uma gama de expectativas 
surge, tanto por parte das crianças com relação à escola, às discipli-
nas e às atividades desenvolvidas, quanto por parte dos professores, 
que anseiam pela tão almejada receptividade do alunado, para com as 
propostas de estudo de sua área. Muito mais, vivenciando um momen-
to de transição entre aulas remotas e aulas presenciais, pois o aluno 
que antes tinha acesso aos seus professores, apenas virtualmente, 
por cerca de um ano, agora passa a vivenciar um modelo com maior 
interação, ainda que em sistema escalonado, ou seja, uma semana, 
cumprindo atividades em casa e na outra, com aulas presenciais – 
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as expectativas, portanto, naquele momento, eram bastante positivas, 
grandes e recíprocas.

Pensando em corresponder à altura o anseio das crianças, pois 
como dito, somos uma escola que atende educação infantil e séries ini-
ciais, propusemos um plano de aprendizagem que contemplasse muito 
além do que a simples aquisição de conteúdos, mas que os aproximas-
se de forma natural e espontânea aos conhecimentos da língua espa-
nhola. O grupo a que direcionamos o plano foram as turmas de Grupos 
4 e 5 e 1º ano, dentre estes grupos, para algumas das crianças, este 
foi seu primeiro contato com uma língua estrangeira, já que a escola se 
encontra em um bairro de poder aquisitivo mais limitado.

Para tanto, embasados na metodologia da Problematização 
a partir do Arco de Maguerez que é a forma de trabalho adotada 
pela nossa escola, começamos a esboçar o que viria a ser o plano 
de aprendizagem e o plano de estudo e pesquisa, a ser apresentado 
às crianças. Neste interim, foram sendo elencadas e articuladas as 
ideias, que apontassem para um problema real, motivador de pesqui-
sa, no intuito de trazer para as crianças um aprendizado significativo, 
dentro da língua estrangeira - espanhol. Sendo assim, foi necessário 
atentar à faixa etária do nosso público-alvo, que eram crianças de 4 a 
6 anos; também, apresentar os conhecimentos com o apoio da ludici-
dade, de maneira que a assimilação fosse acessível, relevante para 
sua realidade e, que trouxesse importantes nuances para o seu reper-
tório cultural. 

Acompanhando os avançados conquistados pela Língua Estran-
geira com inserção na disciplina no currículo formal do ensino básico, a 
partir da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, é também criado o Parâ-
metro Curricular Nacional (PCN) de Língua Estrangeira, destacando que:

A aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir 
ao aluno seu engajamento discursivo, ou seja, a capaci-
dade de se envolver e envolver outros no discurso. Isso 
pode ser viabilizado em sala de aula por meio de ativi-
dades pedagógicas centradas na constituição do aluno 
como ser discursivo, ou seja, sua construção como sujei-
to do discurso via Língua Estrangeira. Essa construção 
passa pelo envolvimento do aluno com os processos so-
ciais de criar significados por intermédio da utilização de 
uma língua estrangeira. (BRASIL, 1998, p. 19). 
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O documento versa que o ensino de Língua Estrangeira precisa 
estar pautado em fatores históricos, fatores relativos às comunidades 
locais e também questões relativas à tradição. Em consonância a essa 
normativa, valendo-nos da adaptação da área de linguagens, para o 
ensino de língua inglesa, do Referencial Curricular Circunstancial da 
Rede Municipal de Ensino de Campo Grande – MS, elencamos dentro 
da língua espanhola, os eixos a serem trabalhados, em cada um dos 
momentos da prática. Desta maneira, ao propormos uma atividade em 
que as crianças participariam de uma roda de conversa, de pequenos 
diálogos, subsidiados por recursos audiovisuais, ou até mesmo em 
brincadeiras já conhecidas por elas, utilizando a língua espanhola, o 
quesito oralidade estaria sendo atendido, pois de acordo com o refe-
rencial, para este momento, a grande ênfase se encontra na interação 
discursiva, portanto, aqui já alcançamos algumas das habilidades pro-
postas para este eixo, a oralidade:

Habilidades:

•	 (CG.EF01LI01.n) Comunicar-se em língua inglesa (espanhola) fazendo 
uso de vocábulos relacionados ao cotidiano do aluno. 

•	 (CG.MS.EF01LI00.n.02.c) Propiciar repertório sociocultural por meio do 
uso de imagens, flashcards ou vídeos, a fim de ampliar o vocabulário.

•	 (CG.MS.EF01LI00.n.03.c) Compreender as expressões em língua in-
glesa (espanhola) utilizadas em sala de aula a fim de estimular a comu-
nicação entre professor-aluno e aluno-aluno.

(SEMED, 2020, p. 155)

O documento norteador da nossa prática no ensino de línguas, 
na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (REME) também traz 
no seu bojo o eixo leitura, para a aquisição da língua estrangeira. Não 
necessariamente uma fluência na leitura dos textos escritos, mas algo 
como uma iniciação, uma introdução ou, antes, uma aproximação às 
leituras na língua - meta, de maneira que a criança reconheça – por 
meio de histórias que já fazem parte de seu repertório – que algumas 
leituras são de igual maneira apreciadas, por outras crianças, em ou-
tras partes do mundo, em culturas diferentes, como é o caso da leitura 
de contos infantis clássicos.

Outro recurso potencializador na aprendizagem da língua es-
panhola e, por que não dizer, de línguas estrangeiras, tem sido en-
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contrado na música, visto que consegue favorecer o envolvimento do 
aprendiz de forma sutil e agradável. Muito mais, como nos formatos 
que é possível encontrar nos dias de hoje, gratuitamente, em plata-
formas da web, pois além de apresentar às crianças algo que cativa, 
como é conhecer um ritmo, desfrutar de uma melodia, encontramos 
estas músicas em formato de vídeos, ou seja, o canal auditivo e o vi-
sual sendo explorados nesta experiência e o corpo todo por meio das 
danças, tornando ainda mais atrativa a aproximação à nova língua. 
Por estas evidentes vantagens, a música tem espaço nos tempos de 
estudos propostos na nossa escola e, pelo suporte dado pelo refe-
rencial para o uso deste recurso, para contemplar o eixo chamado 
dimensão intercultural para o aprendizado de línguas. Acerca deste 
tema, o referencial do município de Campo Grande – MS aponta que 
é relevante: “(CG.MS.EF01LI00.n.08.s) Utilizar diferentes linguagens 
(corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às intenções e 
situações de comunicação de forma a compreender e ser compreen-
dido” (SEMED, 2020, p. 156). 

As leituras que vamos fazendo ao longo de nossa trajetória vão 
dando a forma e as matizes para o nosso fazer pedagógico. No ca-
minho há acertos e há erros e com ele muitos aprendizados. Um dos 
aprendizados que temos levado em nossa bagagem é que, ao traba-
lhar com o público infantil, principalmente, as coisas palpáveis são 
muito úteis no ensinar. Quando a criança tem ao seu dispor o objeto 
do qual estamos tratando, a compreensão e a assimilação chegam 
mais rapidamente e o aprendizado se consolida. Melhor ainda é quan-
do o objeto de estudo forma parte de seu universo, do seu interesse. 
Por isto, temos encontrado na ludicidade e nas experimentações um 
caminho mais suave para apresentar a língua espanhola para os pe-
quenos. 

E que lugar assume a escrita nesta faixa etária? Importante lu-
gar. A escrita não pode ser ignorada, ou simplesmente deixada de lado 
no ensino de língua espanhola para as crianças. Isto sim, ela deve ser 
explorada de maneira lúdica, explorando as letras do alfabeto, trazen-
do o reconhecimento dos sons destas letras, ou seja, dentro daquilo 
que se espera para esta idade, sem a preocupação de pleno domínio 
de ortografia. 
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Até o presente momento temos esboçado, ainda que de manei-
ra breve, as bases dos encaminhamentos que adotamos e, nas linhas 
seguintes proporemos a caminhada pelo arco, seguindo as etapas da 
problematização, que como já foi citado anteriormente é a proposta 
metodológica vigente em nossa comunidade escolar. E o que comu-
mente chamamos de aula, na metodologia da problematização é cha-
mado de tempo de estudo, portanto, nas linhas seguintes serão des-
critos dez tempos de estudo que formaram o plano de aprendizagem 
de língua espanhola que temos dito. 

A prática pedagógica da Língua Espanhola baseada na Metodolo-
gia da Problematização com as etapas do Arco de Maguerez

Como já foi exposto, a situação a ser problematizada não pode 
ser carente de sentido para o nosso público-alvo, antes precisa ser 
totalmente visível sua importância na vida, na realidade da criança 
e, isto requer do professor sua atenção e sensibilidade, pois do con-
trário, corre-se o risco de cair em um ensino conteudista, tecnicista, 
desprovido de valor social, afetivo e, portanto, distante das crianças. 
Neste caso, verificamos que as crianças vinham de um momento de 
afastamento social, sem festas, que é algo que elas tanto gostam. Mas 
como as festas infantis costumam ser comemoradas? Quais as coisas 
que fazem parte desta festa? O que é possível fazer para ter uma festa 
divertida e saudável? Encontramos aqui nosso ponto de partida, que 
no arco é identificado como “Observação da realidade”.  

A primeira do Arco de Maguerez, pautado em uma metodologia 
problematizadora, apresenta potencialidades no tocante a um proces-
so formativo criador em que os sujeitos são estimulados a pesquisar 
movidos por uma situação-problema a partir de sua realidade. A res-
peito do diálogo entre o mundo da vida dos estudantes e os conteúdos 
trabalhados em sala de aula, Henry Giroux (1999) afirma que um dos 
graves problemas do sistema educacional se deve a uma lógica que 
visa a doutrinar o sujeito em vez de estimular sua criticidade e sua 
autonomia. Para ele, a instituição escolar silencia as vozes dos alunos 
na medida em que regras, os procedimentos e os conteúdos pedagó-
gicos são adotados sem correspondência alguma com o contexto dos 
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educandos. Paulo Freire (2011) nomeia esse problema de “educação 
bancária”. Esse modelo de educação, para Freire (2011), é arbitrário 
e agressivo, pois encara o aluno como recipiente para o depósito de 
informações e, tal como um objeto manipulável, é suscetível de ser 
moldado conforme a vontade do professor. Para superar a “educação 
bancária”, Freire (2011) destaca que é de suma importância respeitar 
o aluno e tratá-lo como sujeito de seu próprio destino. Ele afirma ainda 
que um dos saberes necessários a uma prática educativa implica sa-
ber a escutar. De acordo com as suas palavras:

No processo da fala e da escuta, a disciplina do silêncio 
a ser assumida com rigor e a seu tempo pelos sujeitos 
que falam e escutam é um sine qua non da comunicação 
dialógica. O primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe 
escutar é a demonstração de sua capacidade de contro-
lar não só a necessidade de dizer a sua palavra, que é 
um direito, mas também o gosto pessoal, profundamente 
respeitável, de expressá-la. Quem tem o que dizer tem 
igualmente o direito e o dever de dizê-lo. É preciso, po-
rém, que quem tem o que dizer saiba, sem sombra de 
dúvida, não ser o único ou a única a ter o que dizer. Mais 
ainda, que o que tem a dizer não é necessariamente, por 
mais importante que seja, a verdade alvissareira por to-
dos esperada. É preciso que quem tem o que dizer sai-
ba, sem dúvida nenhuma, que, sem escutar o que quem 
escuta tem igualmente a dizer, termina por esgotar a sua 
capacidade de dizer por muito ter dito sem nada ou qua-
se nada ter escutado (FREIRE, 2011, p.114). 

 O educador brasileiro assinala que uma educação democráti-
ca e solidária valoriza as vozes dos educandos. Ele considera autori-
tária e descabida a atitude de professores que se julgam detentores 
do saber que está pronto para ser transferido.  Por este motivo, Neusi 
Berbel (1995) também adepta aos princípios educacionais freireanos 
aponta que, a riqueza da Metodologia da Problematização, centrada 
no Arco de Maguerez, concentra-se no aspecto processual em pro-
blematizar a realidade pautada em uma prática social e não mera-
mente individual. A autora ainda acresce que o professor ou o orien-
tador, guiado pelas etapas do Arco de Maguerez, “assume um papel 
importante na condução metodológica do processo e não como fonte 
central de informação ou de decisão das condutas, a cada momento” 



EDUCAÇÃO EM FOCO: DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 116

(BERBEL, 2012, p. 118). O processo formativo, então, requer objeti-
vos claros e o desencadeamento potencial de transformação do real 
contribui para a formação de sujeitos críticos, sendo estes autores de 
sua própria realidade.

Nessa linha de pensamento, Garcia Pérez (2007) aponta que 
o mundo da vida dos alunos precisa ser problematizado no ambiente 
escolar. Conforme suas palavras, “a questão do conhecimento escolar 
deveria ser abordada e demarcada na mais ampla questão da cultura 
escolar, entendida como a cultura que englobaria todos os conheci-
mentos que se entrecruzam e operam no contexto escolar” (PÉREZ, 
2007, p. 481). O autor aponta que o entorno dos alunos precisa ser 
trazido para dentro da sala de aula pelos professores para efetividade 
do processo de ensino e aprendizagem. Ele destaca que o entorno 
não diz respeito somente a comunidade/bairro que o sujeito integra, 
mas tudo que engloba à vida do educando e das pessoas que ele 
convive. Tal abordagem configura uma formação ampla do sujeito, não 
meramente centrada em uma política conteudista, e pautada em um 
processo emancipatório de aprendizagem capaz de potencializar a 
noção de pertencimento, de identidade e de subjetividade. 

O aluno nesta proposta de trabalho, participa de todo o processo 
de construção do conhecimento. No primeiro tempo de estudo, para o 
momento da observação da realidade, a professora preparou uma aula 
mobilizadora, em que trouxe para as crianças um embrulho de presen-
te e criou alguns pequenos diálogos, mediados pela língua espanhola, 
aguçando a curiosidade das crianças, enquanto apresentava a eles a 
caixa de diante de seus olhos, perguntando se eles gostariam de ga-
nhar um presente e, também sobre o conteúdo do embrulho e do motivo 
daquele presente. Este recurso, ainda que tão simples foi eficaz em en-
volver, atrair as crianças para iniciarmos a caminhada rumo à resolução 
do nosso problema – voltar a festejar, mas de maneira saudável.

As crianças tiveram a oportunidade de observar duas imagens 
em que comparamos duas mesas de festas. A primeira, tradicional-
mente decorada com uma grande variedade de doces de muitas cores 
e formas, a segunda mesa muito colorida, porém decorada com frutas. 
Por meio de perguntas intencionais da professora, a criança vai sendo 
induzida a chegar ao ponto que queremos. Este procedimento está 
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no cerne da proposta da escola, como pensou Pedro Demo, o uso da 
maiêutica socrática valoriza a criança como ser pensante, possibili-
tando, desta forma, que estes pontos - chave sejam elencados pelas 
próprias crianças. ¿Te parece una fiesta divertida una fiesta totalmente 
silenciosa? (Você acha que uma festa totalmente silenciosa é alegre) 
¿Qué es necesario para dar un aire alegre a la fiesta? (O que é neces-
sário para dar um ar alegre à festa?) Partindo destes questionamentos 
fomos nos encaminhando para o levantamento dos pontos - chave da 
pesquisa: una fiesta divertida tiene música, tiene regalos y comidas 
(uma festa divertida tem música, tem presentes e comidas). Este, foi 
nosso segundo tempo de estudo

A próxima etapa é a da teorização, que compreende o maior 
número de tempos de estudo, pois é o momento em que, tudo o que 
pensamos passa para a pesquisa, seja por meio da apreciação de 
vídeos, nesta ocasião, falando sobre a importância das frutas para 
a saúde, ou jogos online, na língua espanhola; apreciação de histó-
ria infantil, nesta ocasião apreciamos a leitura da história infantil “EL 
GUSANITO DE LA MANZANA”, de Ziraldo e outros vídeos e músicas 
infantis sobre las frutas; atividades impressas sobre o tema; pesquisa 
em sala sobre as frutas preferidas dos colegas. E, além das frutas, que 
seriam a comida da festa saudável, a parte dos regalos (presentes) 
não poderia ser deixada de lado, afinal, as crianças sempre esperam 
por eles. Após fazermos o mistério com a caixa do regalo, as crian-
ças puderam abrir a caixa e realizar uma pesquisa de imagens dife-
renciando juguetes y mascotas (brinquedos e animais de estimação), 
com o auxílio da professora, para o reconhecimento da língua - alvo. 
Também apreciaram uma história infantil, de uma criança que ganha 
um regalo, que não era muito apropriado para ela e, com isto, refle-
timos sobre conhecer a preferência das pessoas para presenteá-las. 
Cinco tempos de estudo atenderam esta etapa. 

Como fruto dos momentos de pesquisa chegamos às hipóteses 
de solução para nosso problema inicial – ter uma festa divertida e sau-
dável. Organizamos um momento em que as crianças confeccionaram 
fantoches de frutas com palitos, colorindo, colando e interagindo com 
a professora e a turma, tendo a oportunidade de compartilhar com os 
colegas quais eram suas frutas favoritas.
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 A todo o momento a professora auxiliava as crianças, na 
mediação com a língua espanhola: ¿Cuál es tu fruta favorita? (Que 
fruta você mais gosta?) ¿Cuál es la fruta favorita de tu amigo (a) 
______________? (Qual é a fruta preferida do seu amigo?) A mí me 
gusta la sandía (Eu gosto de maçã). A mi amigo le gusta la fresa (Meu 
amigo gosta de morango). Yo prefi ero el plátano (Eu prefi ro banana). 
Em outro momento as crianças participaram de uma atividade em que 
estavam na parte externa da sala e, em uma parede com pintura apro-
priada, puderam interagir com os colegas compartilhando quais eram 
suas frutas favoritas por meio de seus próprios desenhos e falando o 
nome da fruta em espanhol. 

Figura 1 – Crianças desenhando suas frutas favoritas, “a mí me gusta 
la uva, ¿y a ti?”

Também participaram de um momento com registro em vídeo 
e foto com a representação de sua fruta favorita. Associar a fruta a 
sua sombra, utilizando a língua-alvo, entre outras atividades foram te-
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cendo as considerações para as hipóteses de solução: Conocer las 
frutas, sus colores, suas formas (conhecer as frutas, suas cores, suas 
formas); conocer canciones sobre las frutas (conhecer músicas sobre 
as frutas); contestar y preguntar sobre mi fruta favorita y la de mis 
amigos (responder e perguntar sobre a minha fruta favorita e sobre 
a dos meus amigos); entender porque las frutas son importantes a la 
salud (entender a importância das frutas para a saúde). Dois tempos 
de estudo compreenderam a etapa das hipóteses de solução.

A aplicação à realidade também contou com momentos mar-
cantes, pois as famílias tiveram a possibilidade de contribuir com o 
aprendizado de seus filhos. Foi oportunizado às crianças um momento 
de partilha de uma salada de frutas, em que cada criança trouxe para 
a escola sua fruta favorita, doada por sua família. Para este dia de 
partilha, as crianças desfrutaram também de momento cultural, apre-
ciando um teatro, com a releitura do conto de “Caperucita Roja” (Cha-
peuzinho Vermelho), aqui chamado de “Caperucita Roja y las Frutas” 
e de um momento com uma dança com uma música explorada em 
sala. Também como forma de que este aprendizado trouxesse uma 
recordação, mesmo fora do ambiente escolar, as crianças receberam 
um regalo (presente), foram presenteadas com el llavero de la fruta 
favorita, um chaveiro com a foto delas e sua fruta favorita. Isto foi 
possível contando com o apoio da coordenação, juntamente com as 
famílias. Sendo este nosso último tempo de estudo, não menos impor-
tante que os demais e, seguramente perdurará, pois não ficou ausente 
de significado e nem passou sem o propósito de tocar profundamente 
nossas crianças, favorecendo seu novo olhar sobre formas saudáveis 
de festejar. 
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Figura 2 – La fiesta de las frutas y los llaveros de las frutas favoritas

Considerações Finais

É possível perceber que a Metodologia da Problematização, a 
partir do Arco de Maguerez, é marcada por um processo autoral em 
busca da transformação da realidade. Sua potencialidade no processo 
de ensino e de aprendizagem reside na fuga de um ensino mecânico, 
tecnicista e tradicional para vislumbrar caminhos de transformação em 
uma abordagem pedagógica de compreensão do mundo, não restrin-
gindo-o ao lugar em si, mas por toda a conjuntura na qual ele se con-
textualiza. 

Cada comunidade tem suas peculiaridades, sua história, sua 
realidade social, suas crenças, que as torna diferentes perante ou-
tras. As dificuldades em alcançar algo que se propõe no ensino para 
um determinado grupo, comumente aparecerão atreladas à importân-
cia, à relevância, à real utilidade daquele conhecimento para as suas 
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vidas. Vemos que de informações, nossas vidas já andam repletas, 
mas, mesmo assim, podemos atravessar eras, em práticas sem ne-
nhuma reflexão, fazendo as coisas no automatismo, ou simplesmente, 
na reprodução de modelos que já nos são familiares, que atendem 
bem nossa zona de conforto e não exigem de nós, tanto profissionais, 
quanto estudantes maiores esforços. Mas quão gratificante é encon-
trar um novo caminho e, a cada passo sentir que as transformações 
vão acontecendo enquanto se caminha. Este é o reflexo que a meto-
dologia da problematização e o novo referencial têm dado ao ensino 
de língua espanhola, para crianças, especificamente, na escola Ana 
Lúcia de Oliveira Batista. Uma troca de antigas roupagens que já não 
serviam para ensinar, pois deixavam lacunas no aprender.

Por fim, destaca-se a Metodologia da Problematização, baseada 
nas etapas do Arco de Maguerez, atuou de modo profícuo para o ensino 
de língua estrangeira com alunos de 04 a 06 anos de idade. A sistemática 
de seu método, cujo ponto de partida adveio de uma situação-problema 
da realidade dos sujeitos (alimentação saudável e o estímulo do consumo 
de frutas.), ofereceu uma ordem sequencial de pesquisa e possibilitou o 
contato com a língua espanhola de forma crítica, estimulante e capaz de 
promover a apropriação do conhecimento e objetivos de aprendizagem 
do referencial curricular do município de Campo Grande, MS. 

REFERÊNCIAS

______. Parâmetros curriculares nacionais: língua estrangeira. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 120 p. Disponível em: http://portal.mec.gov.
br/seb/arquivos/pdf/pcn_estrangeira.pdf. Acesso: 25 janeiro de 2010

BERBEL, Metodologia da problematização: uma alternativa meto-
dológica apropriada para o ensino superior. Semina: Ciências Huma-
nas e Sociais, Londrina, v. 16, n. 2, p. 9-19, out. 1995. 

______. A metodologia da problematização em três versões no 
contexto da didática e da formação de professores. Revista Diálo-
go Educacional, Curitiba, v. 12, n. 35, p. 101-18, 2012b.

BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino apren-
dizagem. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1989.



EDUCAÇÃO EM FOCO: DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 122

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à 
prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GIROUX. H. A. Cruzando as frontes do discurso educacional: no-
vas políticas em educação. Tradução de Magda França Lopes. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1999. 

PÉREZ, F. F. G.. El conocimiento cotidiano como referente del conoci-
miento escolar. In: RUIZ, R. M. Á.; ATXURRA, R.; LARREA, E. F. de. 
Las competencias profesionales para la enseñanza-aprendizaje 
de las Ciencias Sociales ante el reto europeo de la globalización. 
Bilbao (España): Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica 
de las Ciencias Sociales, 2007

SEMED. Educação integral: uma experiência na rede municipal de 
ensino de Campo Grande- MS/2011. 

SEMED. Linguagens – Referencial Curricular REME. Disponível em: 
<https://gefem-semed.blogspot.com/p/referencial-curricular-da-reme 
2020.html>. Acesso em 24 mar. 2022. 

https://gefem-semed.blogspot.com/p/referencial-curricular-da-reme 2020.html
https://gefem-semed.blogspot.com/p/referencial-curricular-da-reme 2020.html


EDUCAÇÃO EM FOCO: DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 123

CAPÍTULO 9

O OBSERVAR DOS MULTILETRAMENTOS NAS 
PRÁTICAS ESCOLARES DE UMA ESCOLA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE ARACAJU – SE

A LOOK AT MULTILITERACY IN SCHOOL PRACTICES OF A 
MUNICIPAL PUBLIC SCHOOL IN ARACAJU – SE

Renata de Santana Santos
Graduada em Letras – Português e Espanhol

Faculdade Pio Décimo (FPD)
Aracaju - Sergipe

https://orcid.org/0000-0003-3639-5393
renata-santana_@hotmail.com

RESUMO 
Esta pesquisa objetiva fazer uma análise das práticas de letramento 
de que os estudantes de uma escola da rede municipal de ensino 
do estado de Sergipe participam em suas atividades cotidianas. Para 
isso, aplicaram-se, aos alunos dos oitavos anos, questionários que 
estavam divididos em dois blocos de perguntas: o primeiro, sobre os 
eventos de letramento que envolvem práticas de leitura e escrita de 
que os discentes participam individualmente; e o segundo bloco, divi-
dido em quatro seções, aborda práticas e eventos de letramento dos 
alunos e de seus familiares. Além disso, foram realizadas oficinas de 
leitura e produção de textos e uma roda de conversa com escritores 
sergipanos. Como resultados notou-se que os discentes não estão 
tendo um desenvolvimento satisfatório das habilidades tanto de leitu-
ra, quanto de produção de texto (oral e escrito), visto que, não conse-
guem correlacionar tais habilidades às práticas letradas do contexto 
social em que estão inseridos. 
Palavras-chave: Contexto social. Língua Portuguesa. Multiletramen-
tos. Práticas de leitura e escrita.   
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ABSTRACT
This research aims to analyze the literacy practices in which students 
from a municipal school in the state of Sergipe participate in their dai-
ly activities. For this, questionnaires were applied to eighth graders, 
which were divided into two blocks of questions: the first, about literacy 
events that involve reading and writing practices in which students par-
ticipate individually; and the second block, divided into four sections, 
addresses literacy practices and events of students and their families. 
In addition, reading and text production workshops and a conversation 
circle with Sergipe writers were held. As a result, it was noted that the 
students are not having a satisfactory development of both reading 
and text production skills (oral and written), since they are unable to 
correlate such skills with the literate practices of the social context in 
which they are inserted.
Keywords: Social context. Portuguese language. Multiliteracies. 
Reading and writing practices.

1 INTRODUÇÃO 

Diante da diversidade, que integra os estudos de letramento, 
nota-se a importância da inserção do contexto social nas práticas es-
colares. Muitas vezes, é perceptível que as práticas letradas escola-
res, em vez de contribuírem para o processo de ensino-aprendizagem, 
acabam desmotivando os educandos, uma vez que o exercício da lei-
tura em sala de aula, por exemplo, se constitui numa obrigação, numa 
mera atividade de decodificação e de busca de informações, cujo ob-
jetivo é servir de instrumento de avaliação. Desta forma, a escola não 
contribui para a construção de um hábito de leitura nem tampouco 
para a sua transformação numa prática prazerosa. 

Essas situações, muitas vezes, são decorrentes da não utiliza-
ção de gêneros textuais comuns à vivência do educando. O emprego 
de gêneros textuais, que fazem parte do contexto social dos alunos, 
torna o ensino tanto mais dinâmico quanto mais contextualizado, o 
que ajuda nos estudos do letramento, uma vez que as práticas letra-
das fluem mais quando o aluno se encontra em situações didáticas 
contextuais mais favoráveis. 
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O uso dos gêneros textuais de vivência dos educandos não é 
valorizado porque há o conflito entre as práticas letradas escolares, que 
privilegiam a leitura e a escrita de textos, tais como anotações, resumos, 
resenhas, dissertações, narrações, dentre outros, e as não valorizadas 
na escola, advindos de outros contextos sociais como, por exemplo, o 
literário, o jornalístico, o publicitário ou o midiático, por isso é necessário 
que a educação considere os multiletramentos nas práticas escolares. 

Há propostas pedagógicas que estudam a leitura e a escrita de 
forma descontextualizada, apoiando-se no Modelo Autônomo de Le-
tramento, outras propostas partem do letramento na perspectiva das 
práticas sociais e das atividades comunicativas, ou seja, apoiam-se no 
Modelo Ideológico de Letramento. Por isso, é importante examinar as 
condições das práticas dos letramentos no ambiente escolar, observar 
se a implementação do contexto social de vivência dos alunos no pro-
cesso de ensino e aprendizagem ocorre de forma efetiva. 

Nessa perspectiva, o objetivo desta pesquisa é analisar as práti-
cas de letramento de ensino da língua portuguesa com o intuito de iden-
tificar e analisar os dados obtidos sobre os eventos de letramento de que 
os alunos e seus familiares participam diariamente. Para isso, fora feito 
um estudo de campo realizado em uma escola municipal do estado de 
Sergipe, envolvendo três turmas do oitavo ano do Ensino Fundamental, 
Anos Finais, com o viés da problematização entre os letramentos que a 
escola ensina e os letramentos que os discentes já possuem, um aparato 
comparativo e analítico sobre os multiletramentos nas práticas escolares. 

Com isso, nota-se que o método de pesquisa de trabalho utili-
zado foi a pesquisa de campo, realizada na Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental (EMEF) Presidente Juscelino Kubitschek, localizada 
na cidade de Aracaju, Sergipe, bem como, a pesquisa bibliográfica, 
embasada nas obras Magda Soares (2016), Roxane Rojo (2009), 
Brian Street (2014), Rildon Cosson (2014) e Izabel Magalhães (2012). 

Nesse sentido este gênero acadêmico foi dividido em três se-
ções, sendo a primeira: “Letramento: diferentes concepções”, que tra-
ta acerca dos diferentes conceitos do significado da palavra letramen-
to, subdividido em “Letramento e ensino de língua portuguesa”, que 
mostra o compromisso que o ensino de língua portuguesa nas escolas 
deve ter participação do alunado no mundo multiletrado. 



EDUCAÇÃO EM FOCO: DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 126

A segunda, “Trajeto teórico-metodológico”, com os subtópicos 
“O campo da pesquisa” e “Resultados e discussões”, que figuram 
como a parte das discussões da abordagem metodológica feita e as 
características da escola-campo, bem como, a exposição dos resulta-
dos obtidos na pesquisa de campo. 

Por fim, o último tópico, a conclusão, retoma os objetivos e une 
as percepções alicerçadas neste presente estudo. 
  
2 LETRAMENTO: DIFERENTES CONCEPÇÕES  

Segundo Soares (2016, p. 17), letramento integra-se “ao vo-
cabulário da Educação e das Ciências Linguísticas”, por isso, não é 
constado no dicionário Aurélio, e sim, apenas no Dicionário Contem-
porâneo da Língua Portuguesa, do autor Caldas Aulete, 3ª edição bra-
sileira, aparecendo como um verbete antiquado e com significado de 
escrita ou letrar. “Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar 
ou de aprender a ler e a escrever: o estado ou a condição que adquire 
um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apro-
priado da escrita” (SOARES, 2016, p. 18). 

Assim, o termo letramento envolve dificuldades no que diz respei-
to à formulação de uma definição que seja precisa e que abranja um todo, 
isto é, que seja universal, pois há algumas definições que se baseiam na 
forma que são utilizadas, a exemplo da divergência entre os estruturalis-
tas e os funcionalistas. Enquanto esses dizem que o termo é um fenôme-
no social de compartilhamento mútuo cultural; aqueles veem como técni-
cas para a comunicação, no ato de técnicas de decodificação (de leitura e 
de escrita). No entanto, pode-se ter, também, a seguinte definição:

[...] o termo letramento busca recobrir os usos e práticas 
sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou 
de outra maneira, sejam eles valorizados ou não valoriza-
dos, locais ou globais, recobrindo contextos sociais diver-
sos, tais como a família, igreja, trabalho, mídias, escola, 
dentre outros, numa perspectiva sociológica, antropológi-
ca e sociocultural. (ROJO, 2009, p. 98). 

No recorte acima, percebe-se que o termo está implicitamente 
ligado as práticas de utilização da língua em diferentes contextos so-
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ciais e que se diferem nesses, ou seja, a depender da situação comu-
nicativa que o indivíduo esteja inserido, a decodificação da língua se 
dará de uma forma e/ou determinada maneira, o que dar margem para 
a visão funcionalista conforme supracitado.

Todavia, o sentido e fechamento da ideia do conceito do que 
significa letramento fora feito através do paralelo entre ser alfabetiza-
do e ser letrado. Este, é o indivíduo versado em letras, erudito. Aquele, 
sendo o indivíduo que sabe ler. Logo, conclui-se que o letramento sur-
ge como uma junção e/ou conjunto de alfabetização, interpretação e o 
meio social que o indivíduo está inserido, isto é, avaliar um indivíduo, 
vai além da codificação da escrita. (SOARES, 2016, p. 40).

Há dois enfoques nos estudos do letramento, quais sejam, o 
enfoque ideológico e o enfoque autônomo. Esse, parte pelo princípio 
de ser independente do contexto social em que visa aos níveis de al-
fabetismo por meio da “própria natureza da escrita, ou seja, derivadas 
de sua natureza intrínseca”. Aquele, tende a associar as práticas le-
tradas “como indissolúveis às estruturas culturais e de poder da socie-
dade”, ou seja, reconhecerá a diversidade contextual dessas práticas, 
seja nos atos de leitura e/ou da escrita (STREET, 1993, apud ROJO, 
2009, p. 99). 

Percebe-se que a concepção de letramento autônomo é forte 
no contexto escolar e, desse modo, no ensino de leitura e da escrita, 
uma vez que os docentes adquirem sua formação através dela, o que 
é um problema, tomando como viés os textos que em vez de serem 
debatidos e criticados, são abstraídos do contexto social, como se fos-
sem independentes, pois que:

[...] ao isolar o pensamento na superfície escrita, sepa-
rado de um interlocutor ou interlocutora, nesse sentido 
tornando o enunciado autônomo e indiferente ao ataque, 
a escrita apresenta o enunciado e o pensamento sem 
envolvimento com mais nada, de alguma forma autocon-
tidos, completos (MAGALHÃES, 2012, p. 27).  

Conforme salientado anteriormente, a escrita sem envolvimen-
to do contexto social que fora escrito se torna algo autocontido, ape-
nas decodificação e não interpretação, isto é, não haverá o cunho de 
criticidade, apenas a informação que ali está exposta, dita. 



EDUCAÇÃO EM FOCO: DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 128

Doravante, além dos dois enfoques veiculados à reflexão de 
Street, há a distinção de duas versões feita por Soares (2016, p. 74) 
acerca do letramento, a versão forte e a versão fraca. Essa, ligada ao 
enfoque autônomo e a mecanismos de adaptação da população “às 
necessidades e exigências sociais do uso de leitura e de escrita”, para 
funcionar em sociedade, ou seja, o indivíduo está preso e/ou assujei-
tado as regras da sociedade ou dos aparelhos ideológicos do Estado. 
Aquela, ligada ao enfoque ideológico, sendo tratada como revolucio-
nária, crítica, por possuir uma força ideológica, isto é, colaboraria para 
o resgate e/ou construção de identidades fortes, assim como também, 
para a potencialização de poderes dos agentes sociais, ou seja, em-
poderamento na cultura, seja ela local, global ou não, em vez de ser 
uma mera adaptação às exigências sociais, como impostas e empre-
gadas na versão fraca ou autônoma do letramento.  

Dessa forma, nota-se que a dimensão social das práticas letra-
das está marcada por relações de poder e/ou ideologias, afinal, “a ide-
ologia é o sentido da linguagem e, por conseguinte, do letramento, a 
serviço da dominação” (THOMPSON, 1990 apud MAGALHÃES, 2012, 
p. 29), seja como forma de dominação do sujeito (a versão fraca), bem 
como, como forma revolucionária, para ensinar o sujeito a ser crítico 
(versão forte), pois que, essas práticas são inerentes às dimensões do 
contexto social, como classe, gênero social, etnia. Por isso mesmo que 
uma “proposta de ensino realmente comprometida com a educação 
deve transformar as práticas linguísticas que não reforce, por exemplo, 
o preconceito e a discriminação” (MAGALHÃES, 2012, p. 29).  

Decerto, a mais próxima possível tentativa de encontrar um con-
ceito que universalize as práticas letradas é considerá-lo um “conjunto 
de habilidades de leitura e escrita para atender às exigências sociais” 
(SOARES, 2016, p. 74). De uma maneira resumida, pode-se dizer que 
letramento consiste no uso da leitura e da escrita para viver em comuni-
dade, em dependência de como as instituições sociais exigirão esse uso. 

2.1 LETRAMENTO E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Letramento “é um conjunto de práticas de leitura e escrita que 
resultam de uma concepção de o quê, como, quando e por que ler e 
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escrever” (SOARES, 2016, p. 76). Assim, pessoas que têm atividades 
e/ou estilos de vida que ocupam lugares sociais diferentes, enfren-
tam demandas funcionais completamente distintas. Por isso que é de 
suma importância no ensino de Língua Portuguesa haver uma relação 
dos conhecimentos valorizados na escola com o contexto social em 
que os alunos estão inseridos. 

Como consequência da globalização, os meios de comunica-
ção e, principalmente, a circulação da informação alteraram-se subs-
tancialmente, o que implicou nas concepções de letramento. Para 
dar conta dessa heterogeneidade, o ensino deve levar em conta as 
concepções dos multiletramentos ou letramentos múltiplos, que fazem 
uma ponte entre a cultura local de seus agentes com os letramentos 
institucionais valorizados, conforme consta nesta citação:

[...] o conceito de multiletramentos busca justamente por 
meio do prefixo “multi”, para dois tipos de múltiplos que 
as práticas de letramento contemporâneas envolvem: por 
um lado, a multiplicidade de linguagens, semioses e mí-
dias envolvidas na criação de significação para os textos 
multimodais contemporâneos e, por outro, a pluralidade 
e a diversidade cultural trazidas pelos autores/leitores 
contemporâneos a essa criação de significação. (ROJO, 
2013, p.14). 

Mediante o recorte anterior é nítido que as práticas multiletra-
das envolverão as várias linguagens, e/ou semioses, por meio do elo 
entre a significação decodificada e interpretada da mensagem, por in-
termédio dos aspectos culturais envolvidos. Em outras palavras, é a 
utilização de diversas nuances que a cultura globalizada propõe para 
a aprendizagem, através da multimodalidade dos textos, o que une as 
práticas letradas valorizadas com as não tão valorizadas assim.    

Assim, com base no posicionamento de Rojo (2009, p. 109), 
nota-se que os multiletramentos dividem-se, sobretudo, em dois vie-
ses: a multiplicidade e a multiculturalidade. Essa, indica que “diferen-
tes culturas locais vivem essas práticas de maneira diferente”. Aquela, 
significa que “as práticas de letramento circulam em diferentes esferas 
da sociedade”, exercendo assim, funções distintas. Isso quer dizer que 
uma pessoa cumpre diferentes funções na sociedade e, em cada uma, 
tem determinados usos da linguagem, constituindo-se nos seus letra-
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mentos múltiplos, a exemplo, uma pessoa numa determinada situação 
de interação comunicativa, pode estar desempenhando papel de mãe, 
já em outra situação, exerce o papel de professora, tia, irmã, entre 
outros. Street (2014, p. 195) corrobora esse pensamento ao dizer que 
“as práticas letradas são específicas ao contexto político e ideológico 
e suas consequências variam conforme a situação” vivenciada. 

Decerto que a cada função exercida na sociedade haja uma 
condição sociocultural que deva ser exercida, isto é, cada institui-
ção social exigirá uma determinada conduta e utilizará determinados 
meios multiletrados, e: 

[...] essa apropriação múltipla de patrimônios culturais 
abre possibilidades originais de experimentação e comu-
nicação, com usos democratizadores. Nessa perspectiva, 
trata-se de descolecionar os “monumentos” patrimoniais 
escolares, pela introdução de novos e outros gêneros de 
discurso, de outras e novas mídias, tecnologias, línguas, 
variedades, linguagens. (COSSON, 2014, p. 18). 

No tocante dessa perspectiva, no Brasil, a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC), do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Fi-
nais, é um bom exemplo a ser demonstrado, o que tem por propósito 
prever tanto a sistematização das experiências aprendidas nas etapas 
anteriores em relação com o mundo, através das possibilidades por 
meio da leitura e de formulações de hipóteses, como forma de ela-
boração de conclusões em uma atitude ativa na construção de co-
nhecimentos, bem como prever maior desenvoltura e autonomia dos 
educandos em relação as múltiplas linguagens existentes,  conforme 
consta no recorte abaixo: 

[...] nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a 
ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a 
fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos 
se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo 
articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de 
leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas 
diversificadas de letramentos. Como aponta o Parecer 
CNE/CEB nº 11/201029, “os conteúdos dos diversos com-
ponentes curriculares [...], ao descortinarem às crianças o 
conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes 
oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a escrita 
de um modo mais significativo” (BNCC, 2017, p. 59). 
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Salienta-se, assim, que a escola deve promover ações pedagó-
gicas que fomentem a multiplicidade, e sobretudo, a multiculturalidade 
das linguagens existentes, para que haja usos mais democráticos e na 
participação autônoma, e ideológica, dos educandos no mundo letra-
do, ou melhor, multiletrado. Para isso, o ensino de Língua Portuguesa 
deve ser contextualizado ao uso social da língua, ou seja, articula-
do ao letramento, com uma visão de linguagem que forneça artifícios 
para os alunos aprenderem, na prática escolar, a fazerem escolhas 
éticas entre os discursos que circulam. 

3. TRAJETO TEÓRICO-METODOLÓGICO

O processo metodológico fora construído a partir de leituras, 
discussões e fichamentos dos textos teóricos que abordam as con-
cepções de letramento, a fim de constituir a base teórica que sustenta 
as teses e as problematizações desta pesquisa. Para isso, utilizou-se 
uma abordagem teórico-metodológico de caráter exploratório, objeti-
vando perceber, na prática, os eventos de letramentos no ambiente 
escolar, o que implica um processo de análise e reflexão do contexto 
social em que os alunos estão inseridos. 

Para efetivar a pesquisa, utilizaram-se técnicas de coletas de 
dados, tais como a observação-participante em aulas de língua portu-
guesa e a aplicação de questionário. Este fora dividido em dois blocos 
de perguntas, quais sejam, o primeiro bloco se referia as atividades 
individuais dos eventos de letramento de que o discente participa e 
o segundo bloco, encontrava-se dividido em quatro seções as quais 
versavam sobre as práticas e os eventos de letramento que envolviam 
os alunos e seus familiares.

A observação-participação fora feita a fim de perceber, na prá-
tica disciplinar, o conhecimento dos alunos em relação as práticas de 
letramento que envolvem a utilização dos mais diversos gêneros tex-
tuais que circulam na sociedade. Assim sendo, realizaram-se oficinas 
de leitura e escrita com produções de contos e uma roda de conversa 
com dois escritores sergipanos.   

Tomando como base a BNCC (2017), a oficina propunha tra-
balhar os eixos oralidade, leitura/escuta e escrita, contemplando os 
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campos de atuação social na vida pública, o jornalístico-midiático e o 
artístico-literário. O bate papo fora realizado com os escritores Jotta 
Matheus, autor do livro Litere-se, se puder (2017), e Antônio Francis-
co de Jesus, conhecido como Antônio Saracura, autor dos livros Os 
Tabaréus do Sítio Saracura (2008), Meninos que queriam ser padres 
(2011), Tambores da Terra Vermelha (2013), Os Ferreiros (2015) e Os 
curadores de cobra e de gente (2017). Saracura é membro da Acade-
mia Sergipana de Letras, da Academia Itabaianense de Letras e da 
Associação Sergipana de Imprensa. 

3.1 CAMPO DA PESQUISA 

A pesquisa de campo foi desenvolvida na EMEF Presidente 
Juscelino Kubitschek, localizada na rua Coronel José Figueiredo de 
Albuquerque, nº2289, bairro Coroa do Meio, na cidade de Aracaju – 
Sergipe, CEP 49035-180, e tem como entidade mantenedora a Se-
cretaria Municipal de Educação - SEMED -, do município de Aracaju. 
Conforme informações disponíveis no portal da SEMED, esta unidade 
de ensino tem como gestor o Sr. José Ítalo Augusto Sobreira Correia e 
como secretário o Sr. Marcos Antônio Silva Araújo. 

A escola funciona nos três turnos, atendendo alunos do 1º ao 
9º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais –, além das tur-
mas da EJA – Educação de Jovens e Adultos – Anos Iniciais e Finais. 
Qualquer que seja o horário de funcionamento da Escola, os servido-
res estão sujeitos ao regime de trabalho estabelecido pela Portaria nº. 
51/98/SEMED. As três turmas do oitavo ano do Ensino Fundamental, 
envolvidas nesta pesquisa, tem como professor regente, nas aulas de 
Língua Portuguesa, a docente Rosana Caldas Pacheco. 

Sobre a clientela escolar, nota-se que, segundo dados do Pro-
jeto Político Pedagógico da instituição, cerca de 98,4% dos alunos 
residem no bairro Coroa do Meio, próximo à escola, com um percen-
tual mínimo de necessidades de transporte pela proximidade, sendo 
que 96,8% vão a pé. Quanto a naturalidade, 64,7% dos alunos são de 
Aracaju, 21,6% de outras cidades do estado de Sergipe e 13,7% de 
outros estados. Analisando o tipo de apropriação residencial, consta 
que 85,1% têm casa própria, boa parte adquirida com o Projeto Mo-
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radia Cidadã, projeto esse que beneficia os 15,9% da população que 
vive ainda em casa de invasão, considerada como própria.

Quanto aos dados familiares encontrados, constatou-se que 
64,2% dos pais encontram-se na faixa etária de 18 a 35 anos. A maio-
ria possui uma profissão, embora seja de baixo poder aquisitivo; dentre 
estas profissões, destacam-se a de empregado doméstico, pedreiro, 
garçom e ajudante de pedreiro. Essas famílias têm renda familiar entre 
1 e 2 salários-mínimos; sendo a maioria desses alunos adolescentes, 
verificou-se que, aos finais de semana, eles costumam trabalhar em 
bares, pegar carrego na feira livre e fazer a guarda de veículos. No 
caso específico dos adolescentes do sexo feminino, percebeu-se que 
trabalham como babá e empregada doméstica para contribuir com o 
aumento da renda familiar. 

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em decorrência da limitação de espaço deste gênero acadêmi-
co, a análise terá como foco a aplicação dos questionários. Para isso 
aplicou-se um questionário a 48 (quarenta e oito) alunos dos oitavos 
anos do Ensino Fundamental, Anos Finais, da EMEF Juscelino Kubits-
chek, durante as aulas de Língua Portuguesa, para se identificar as 
práticas e os eventos de letramento dos quais esses alunos participam 
em seu cotidiano. Esse questionário estava dividido em dois blocos de 
perguntas: o primeiro bloco trazia questões sobre os eventos de letra-
mento de que os discentes participam individualmente, e o segundo 
bloco, dividido em quatro seções, aborda práticas e eventos de letra-
mento dos alunos e de seus familiares. 

Notou-se que, no primeiro bloco de perguntas, uma variedade 
de respostas, desde a pegar condução a mandar mensagem, como 
fora retratado na figura 1. 
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1 – Exemplo de um dos questionários respondidos

Fonte: criado pela autora.  

Já no segundo bloco de perguntas sobre os eventos de letra-
mento de alunos e/ou de suas famílias, dentre os 46 questionários 
respondidos (48 questionários ao total, 2 não foram respondidos) fora 
notado que 81% leem mensagens de amigos e familiares em redes 
sociais; 70% enviam mensagens de texto/áudio para amigos ou fa-
miliares por meio de aplicativos; 64% verificam a data de vencimento 
dos produtos que compram; 60% fazem lista de compras; 54% leem 
correspondências impressas que chegam em suas casas; 52% fazem 
compras em lojas físicas e/ou virtuais, usando cartões de crédito ou 
boleto bancário; 50% pagam contas em bancos, casas lotéricas ou por 
meio de aplicativos; 41% leem as bulas de remédios; 35% assistem a 
telejornais e pesquisam locais desconhecidos no Google Maps; 20% 
fazem listas de tarefas e 14% escrevem cartas para amigos ou fami-
liares. 

Quanto aos eventos de letramento no computador ou no celu-
lar, a tabela abaixo demonstra os dados obtidos em porcentagem. 
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2 – Tabela dos eventos de letramento no computador ou no celular   
EVENTOS DE LETRAMENTO NO COMPUTADOR OU NO CELULAR NÚMERO

1. Escrever relatórios e outros textos 29%

2. Escrever trabalhos escolares 72%

3. Organizar agenda ou lista de tarefas 33%

4. Digitar dados ou informações 47%

5. Elaborar planilhas ou montar bancos de dados 10%

6. Consultar e pesquisar 66%

7. Montar páginas ou fazer 18%

8. Fazer cursos a distância  12%

9. Pagar contas, consultar saldo e/ou extrato e movimentar contas 
bancárias 20%

10. Enviar e receber e-mails 50%

11. Comprar pela internet 35%

12. Jogar ou desenhar 87%

13. Usar aplicativos para ouvir ou baixar músicas 87%

14. Assistir a programas de TV ou a canais de streaming 58%

15. Acessar redes sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram, Badoo, 
etc) 95%

2% não responderam 

Também fora perguntado, nesse segundo bloco de perguntas, 
sobre os materiais impressos que os discentes e seus familiares pos-
suem em suas residências e como consta, na figura 2, fora percebido 
que há uma quantidade significativa desse material, sendo os jornais 
com a menor porcentagem encontrada, apenas 12% e, a maior sendo 
os álbuns de fotografia com 91%. Ao total foram dezesseis materiais 
impressos listados nessa seção de perguntas. Da amostra, 89% afir-
mam possuir bíblias ou livros religiosos; 85% possuem folhinhas de 
calendário e 66% tem dicionários.
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3 – Gráfico dos materiais impressos 

Fonte: criado pela autora.  

Entretanto, merece atenção, na análise desse questionário, o 
item relacionado à frequência com que os entrevistados participam 
das práticas de letramento que envolvem atividades artístico-cultu-
rais como cinema, teatro, visitas a museus e/ou a exposições de arte. 
Constatou-se que os alunos dessa comunidade nunca ou raramente 
participam desse tipo de eventos. Observa-se, então, que essa comu-
nidade sofre uma exclusão cultural.

4. CONCLUSÃO

Letramento é sem dúvidas um direito humano absoluto, inde-
pendentemente das condições econômicas e sociais em que um dado 
grupo humano esteja inserido, assim como também, pode-se dizer 
que as práticas sociais de letramento que exercemos nos diferentes 
contextos de nossas vidas vão constituindo nossos níveis de alfabe-
tismo ou de desenvolvimento de leitura e de escrita, dentre elas, as 
práticas escolares. De forma resumida, há como ser letrado sem ser 
escolarizado e/ou analfabeto, pois, somos todos participantes das prá-
ticas de letramento, que vai de saber ler e escrever de forma erudita 
até a pegar uma condução, sabendo apenas a numeração do ônibus, 
por exemplo. Logo, como fora mostrado, nesta pesquisa, é letrada a 
pessoa que consegue tanto ler quanto escrever com compreensão 
uma frase simples e curta sobre seu cotidiano. 
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Mediante aos resultados obtidos é perceptível que os discen-
tes não estão tendo um desenvolvimento satisfatório das habilidades 
tanto de leitura, quanto de produção de texto (oral e escrito), visto que, 
não conseguem correlacionar tais habilidades às práticas letradas do 
contexto social em que estão inseridos. 

Dessa forma, há importância de relacionar as práticas escola-
res às práticas sociais. O estabelecimento dessas relações contribui 
para a instrução de cidadãos críticos e atuantes nas mais variadas 
esferas sociais. 
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RESUMO
Estudo sobre o ENEM enquanto política de avaliação educacional ob-
jetivando analisar as repercussões desse exame no currículo do Ensi-
no Médio, considerando-se perspectivas de ressignificação do ENEM 
a partir da proposta pedagógica do Instituto de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (IEMA). A pesquisa se pautou nos estudos 
de Sacristán e Goodson, sobre currículo como um artefato social e 
histórico e no conceito de tradição inventada, por Hobsbawm e Ran-
ger. Realizou-se pesquisa bibliográfica com revisão da literatura, com-
plementada pela pesquisa documental englobando legislação sobre o 
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ENEM e proposta pedagógica do IEMA. Os referidos documentos fo-
ram obtidos no aplicativo Planalto Legis e no site do IEMA. A pesquisa 
problematizou as alterações dos pressupostos do ENEM de avaliação 
externa a mecanismo para ingresso no Ensino Superior, além de res-
saltar que os sistemas de ensino não devem se restringir a ensinar, 
concentradamente, matrizes e objetos do ENEM, bem como, o forma-
to da prova, pois, tal postura caracteriza reducionismo curricular e di-
dático. O estudo evidenciou a necessidade de ressignificar o currículo 
do Ensino Médio considerando o potencial do ENEM pela interdiscipli-
naridade e contextualização do conhecimento, tendo como ponto de 
partida, o foco no projeto de vida do estudante e a iniciação científica. 
Nesse sentido, o IEMA evidencia um projeto educacional propício à 
abordagem significativa do ENEM enquanto estratégia de ampliação 
das oportunidades de formação de jovens protagonistas, ampliando 
os índices de desenvolvimento humano no Maranhão.
Palavras-chave: Ensino Médio, Currículo, ENEM, Maranhão, IEMA.

ABSTRACT
Study on ENEM as an educational evaluation policy aiming to analyze 
the repercussions of this exam in the High School curriculum, consi-
dering perspectives of re-signification of ENEM from the pedagogical 
proposal of the Institute of Education, Science and Technology of Ma-
ranhão (IEMA). The research was based on the studies of Sacristán 
and Goodson, on curriculum as a social and historical artifact and on 
the concept of invented tradition, by Hobsbawm and Ranger. A biblio-
graphic research was carried out with a literature review, complemen-
ted by documental research encompassing legislation on ENEM and 
the pedagogical proposal of IEMA. These documents were obtained 
from the Planalto Legis application and from the IEMA website. The 
research problematized the changes in the assumptions of ENEM from 
external evaluation to a mechanism for admission to Higher Education, 
in addition to emphasizing that education systems should not be res-
tricted to teaching, concentratedly, matrices and objects of the ENEM, 
as well as the format of the test. , therefore, such an attitude charac-
terizes curricular and didactic reductionism. The study highlighted the 
need to re-signify the High School curriculum considering the poten-
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tial of ENEM for interdisciplinarity and contextualization of knowledge, 
having as a starting point the focus on the student’s life project and 
scientific initiation. In this sense, IEMA evidences an educational pro-
ject conducive to the significant approach of ENEM as a strategy to ex-
pand opportunities for training young protagonists, expanding human 
development indices in Maranhão.
Keywords: High School, Curriculum, ENEM, Maranhão, IEMA

Introdução

Na Lei de Diretrizes e Bases (LDB – Lei nº9394, de 20 de dezem-
bro de 1996), em seu art. 2º, a Educação Básica tem como finalidade 
“[...] o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercí-
cio da cidadania”. Nessa configuração, o Ensino Médio, retratado no art. 
35º, surge como nível da Educação Básica voltado para “[...] o aprimo-
ramento da pessoa humana, a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico.” (BRASIL, 2017, p.24). 
Paralelamente, o sistema de ensino brasileiro tem sua dinâmica norte-
ada pelas políticas de avaliação educacional. A Constituição Federal 
(CF), de 1988, refere no artigo 206º “[...] a garantia de padrão de qua-
lidade” no ensino oferecido no sistema público (BRASIL, 2013). Desse 
modo, corrobora a necessidade de medidas avaliativas.

Nesse sentido, o Ministério da Educação (MEC) instituiu, em 
1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visando à compa-
ração do desempenho dos estudantes ao final do Ensino Médio (BRA-
SIL, 1998). Em 2009, o exame foi modificado a fim de que universida-
des passassem a considerá-lo na seleção para o ingresso em cursos 
superiores (BRASIL, 2009).

Diante disso, neste artigo analisa-se o direcionamento do cur-
rículo do Ensino Médio, a partir do ENEM. Considerou-se, portanto, 
o pressuposto de que no atual Ensino Médio brasileiro, o ENEM, en-
quanto política de avaliação, influencia a práxis do currículo no cotidia-
no escolar. Ao mesmo tempo, busca-se contextualizar um outro olhar 
sobre o ENEM considerando-se a proposta pedagógica do Instituto de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) enquanto proje-
to de educação integral em nível Médio no Maranhão.
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Nesse sentido, ressaltou-se o seguinte problema: quais as 
repercussões do ENEM no currículo do Ensino Médio? Deste, deri-
varam-se outras questões: A abordagem do conhecimento no ENEM 
favorece a formação integral prevista na LDB? Que relações são esta-
belecidas entre a abordagem do ENEM e a organização do currículo 
escolar? Como a relação entre o ENEM e o currículo pode ser ressig-
nificada no projeto pedagógico de do IEMA? 

Assim, objetivou-se neste estudo, analisar as repercussões do 
ENEM no currículo do Ensino Médio enquanto política de avaliação no 
sistema educacional brasileiro. Além disso, discutiu-se sobre os desdo-
bramentos do ENEM no currículo escolar, considerando-se suas pers-
pectivas de ressignificação a partir da proposta pedagógica do IEMA. 

O interesse pelo ENEM surgiu a partir da atuação profissional 
em gestão e supervisão de turmas do Nível Médio na rede estadual de 
ensino do Maranhão. Abordou-se a temática enquanto objeto de pes-
quisa para tese no Doutorado em Políticas Públicas pela Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), dando-se prosseguimento ao estudo, 
enquanto Especialista em Educação do IEMA com vistas a futuro es-
tágio pós-doutoral.

A pesquisa se justifica por ampliar as investigações científicas 
sobre as políticas educacionais e o currículo do Ensino Médio. En-
quanto diferencial, apontam-se possibilidades de se estabelecer um 
diálogo entre as políticas públicas educacionais, o planejamento dos 
professores e a realidade escolar valorizando a formação discente crí-
tica e não apenas restrita à realização de exames. Portanto, enriquece 
o quadro científico maranhense na medida em que permite a atualiza-
ção das capacidades técnica, política e ética para atuar na elaboração 
e análise de políticas públicas educacionais, a partir da contextualiza-
ção histórico-política.

METODOLOGIA 

A pesquisa caracterizou-se como qualitativa por considerar 
uma amplitude de significados relacionados a fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (SEVERINO, 
2002). Adotou-se o método crítico dialético no qual, as informações 
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são analisadas, em suas ligações e oposições, de forma crítica, con-
siderando as condições de existência, definidas na historicidade do 
cotidiano (SILVA, 2013).

Refletir sobre os programas relacionados à formação dos jo-
vens nas escolas de Ensino Médio suscitou a utilização de catego-
rias, visando o alcance da natureza de problemas educacionais. Nes-
se sentido, a proposta metodológica na busca e manejo das fontes 
e informações estabeleceu como referência os conceitos: currículo e 
tradição inventada. Para análise da trajetória histórica e do currículo 
do Ensino Médio na Educação Básica brasileira, foram utilizadas as 
contribuições teóricas de Sacristán (2000) e Goodson (2012), carac-
terizando o currículo como um artefato social e histórico. Ampliando 
tais teorizações, considerou-se o conceito de tradição inventada, por 
Hobsbawm e Ranger (2012). 

Assim, realizou-se pesquisa bibliográfica com revisão da lite-
ratura complementada pela pesquisa documental englobando Leis de 
diretrizes e bases da educação e decretos educacionais. Os referidos 
documentos foram obtidos no aplicativo Planalto Legis enquanto ban-
co de documentos da legislação brasileira vigente. Paralelamente, a 
análise focalizou decretos norteadores do ENEM além da proposta 
pedagógica do IEMA.

ENEM: de medida educacional a parâmetro para o currículo

No Brasil, as reformas na Educação Básica contemporânea 
enfocaram a implantação de exames nacionais dos níveis de ensino. 
Nessa conjuntura, ocorre na década de 1990, a criação de um siste-
ma nacional de avaliação, para regulamentar e monitorar a qualidade 
da educação. Conforme Brandalise (2010), tal política avaliativa cen-
trou-se nos resultados em detrimento dos processos educacionais ao 
atentar para os índices de desempenho sem, no entanto, perceber as 
condições da oferta educacional. O Estado regulador faz uso da ava-
liação, por meio de diagnósticos e exames para intervir nas escolas. 
Assim, desconsidera o diálogo entre o contexto escolar e a realidade 
social, econômica, cultural, dentre outros aspectos relacionados aos 
agentes educativos. A compreensão do ensino com base no alcance 
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de metas sinaliza, portanto, para uma concepção restrita do currículo. 
Diante disso, Libâneo (2006, p. 205) afirma:

A sociedade brasileira tem acompanhado nos últimos 
anos, discursos que defendem a aplicação de testes 
educacionais unificados nacionalmente como objetivo de 
aferir o desempenho dos alunos nos diferentes graus de 
ensino ministrados nas escolas brasileiras. Entretanto, a 
determinação de critérios de avaliação revela a posição, 
as crenças e a visão de mundo de quem a propõe. Os 
exames nacionais em vigor enfatizam a medição do de-
sempenho escolar por meio de testes padronizados, o 
que os vincula a uma concepção objetivista de avaliação 
(LIBÂNEO, 2006, p. 205).

A partir de então, passaram a vigorar na educação escolar bra-
sileira, avaliações nacionais nos três graus de ensino: o SAEB no En-
sino Fundamental; o ENEM no Ensino Médio; e o Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (ENADE) no Ensino Superior. (GHIRAL-
DELLI JR, 2009). O propósito dessa medida educacional se direcio-
nou a mensurar e informar resultados e censos de maneira articulada. 
Inicialmente, enfocou o Ensino Fundamental por meio do SAEB, con-
siderando o rendimento do aluno em Língua Portuguesa e Matemáti-
ca, a prática docente, o perfil de gestores e as formas de gestão. 

No Ensino Médio, as atuais políticas educacionais fomentaram 
a avaliação externa por meio do ENEM. Instituído em 1998, pela Por-
taria nº 438, de 28 de maio de 1998, o exame objetivou a comparação 
do desempenho dos estudantes ao término da Educação Básica. Com 
isso, se pautou na aferição do desenvolvimento de competências pre-
vistas em diretrizes e na LDB para uma formação centrada no exercí-
cio pleno da cidadania. Segundo o MEC:

O ENEM é um exame individual, de caráter voluntário, 
oferecido anualmente aos concluintes e egressos do 
ensino médio, com o objetivo principal de possibilitar a 
todos os que dele participam uma referência para auto-
avaliação, a partir das competências e habilidades que 
estruturam o exame (BRASIL, 2008, p. 47).

No processo de implantação, o ENEM foi caracterizado pelo 
MEC como oportunidade de demonstração da capacidade problemati-
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zadora dos discentes em relação à realidade (ANDRIOLA, 2011). Para 
tanto, enfocava o pressuposto do ensino como capacidade de apren-
der pela interdisciplinaridade e contextualização de experiências. 

O modelo de avaliação do ENEM enfatiza a aferição das 
estruturas mentais com as quais se constrói continua-
mente o conhecimento e não apenas na memória que, 
importantíssima na constituição dessas estruturas, so-
zinha não consegue fazer capaz de se compreender o 
mundo em que se vive, tal é a velocidade das mudanças 
sociais, econômicas, tecnológicas com as quais se con-
vive diariamente e que invadem todas as estruturas da 
escola (BRASIL, 2008, p. 47).

Mas, o propósito de reestruturar o Ensino Médio a partir do 
ENEM como medida educacional foi repensado. Em 2009, o ENEM 
passa a compor o Sistema de Seleção Unificada (SISU) que define 
o ingresso nas universidades públicas, substituindo o vestibular. De 
tal modo, evidencia a escolaridade como percurso para a inserção no 
mercado de trabalho a partir da formação superior.

Com as alterações promovidas pelo MEC, em 2009, o Novo 
ENEM constituiu-se em ENEM-Vestibular. Nas novas funções atri-
buídas, “[...] deixou de lado a avaliação da Educação Básica, ao ser 
inteiramente possuído dos requerimentos acadêmicos do vestibular.” 
(CARNEIRO, 2015, p. 422). Assim, teve seus princípios restritos à 
seleção de alunos para o Ensino Superior e reforçou a perspectiva 
academicista de Ensino Médio como preparo para o acesso à Univer-
sidade.

Segundo Cassiani, Silva e Pierson (2013), o ENEM foi difundido 
com base num discurso de superação da memorização de conteúdos 
preconizada pelo vestibular tradicional, buscando focalizar em suas 
questões o raciocínio, as competências e habilidades do estudante na 
resolução de problemas. Entretanto, mesmo apregoando inovações, o 
exame enquanto avaliação externa não contempla a riqueza curricular 
das escolas e suas matrizes de referência não devem ser tomadas 
como proposta curricular. 

Percebem-se, portanto, repercussões do ENEM no currículo 
de escolas do Ensino Médio. Aspectos como projeto pedagógico, ca-
lendário, rotina escolar, seleção de conteúdo, transposição didática, 
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avaliação da aprendizagem e organização das áreas de conhecimento 
têm sido redimensionados pelos sistemas de ensino para atender à 
lógica de avaliações externas como o ENEM no que concerne à obten-
ção de resultados. Embora preconize uma postura problematizante, o 
ENEM tem influenciado o direcionamento do currículo no sentido da 
preparação de alunos para realização dos exames. Associado a essa 
problemática, há a supervalorização à continuidade de uma tradição 
academicista que ressalta a passagem de um nível de ensino a outro 
(MARTINS, 2019).

O currículo do Ensino Médio deve focar a compreensão da re-
alidade de forma significativa. Seu direcionamento para a preparação 
dos alunos ao ENEM pouco contribui para a formação de ideias, o cha-
mado saber pensar. (PERRENOUD, 2000). A referida competência é 
indispensável para a constituição da autonomia do educando frente à 
realidade sendo aqui compreendida, para além de uma subordinação 
da escola e do educando ao mercado de trabalho.

Conforme Sousa (1999), Sousa e Alavarse (2009) e Vianna 
(2003), a matriz de avaliação do ENEM não pode ser tomada como 
capaz de dar conta do conjunto das atividades curriculares do Ensino 
Médio. Cabe considerar sua perspectiva significativa de aprendizagem 
contida na abordagem problematizante dos conteúdos. Entretanto, os 
sistemas de ensino não devem se restringir a ensinar, concentrada-
mente, os aspectos que constituem as matrizes e os objetos da ava-
liação, bem como, o formato da prova — com itens de múltipla escolha 
—, configurando um reducionismo curricular e didático.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em sua constituição, o Ensino Médio no Brasil se vinculou ao 
processo de direcionamento da carreira profissional do jovem, edu-
cando e fomentando o acesso ao Ensino Superior e à profissionali-
zação. No cenário da contemporaneidade, o mercado informatizado 
e competitivo reforça o discurso da educação como mecanismo de 
formação para o mundo do trabalho. Nesse contexto, o Estado brasi-
leiro promove a reinvenção do acesso ao Ensino Superior por meio do 
ENEM em substituição ao modelo representado pelo vestibular:
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O vestibular constitui um mecanismo de passagem entre 
dois níveis de ensino, mecanismo esse que assumiu a 
função de um processo de seleção, dadas as condições 
peculiares do sistema educacional: a expansão da po-
pulação escolarizada, a tradicional aspiração por forma-
ção em nível superior como caminho de ascensão social, 
concentração de interesse em torno de algumas carrei-
ras e procura preferencial por certos estabelecimentos de 
ensino. Decorre daí a alta competição pelo ingresso no 
ensino superior, estabelecida a existência de maior nú-
mero de candidatos do que de vagas. (RIBEIRO NETTO, 
1978, p. 47-48).

O modelo do vestibular, então subsidiado na perspectiva espe-
cializada do Taylorismo-Fordismo, cede espaço ao ENEM como repre-
sentação das expectativas de flexibilização do Toyotismo. Nota-se, nesse 
processo, o que Hobsbawn e Ranger (2012) caracterizam como invenção 
da tradição à medida que o ENEM representa uma construção forjada 
com base em sistemas de crenças e valores no contexto histórico de uma 
sociedade. De tal forma, o processo de contextualização do ENEM nas 
instituições escolares é marcado por rupturas em relação ao currículo, 
mas também, por muitas permanências quanto à concepção de ensino.

Grupos sociais, ambientes e contextos sociais inteira-
mente novos, ou velhos, mas incrivelmente transfor-
mados, exigem novos instrumentos que assegurem ou 
expressem identidade e coesão social, e que estruturem 
relações sociais. Ao mesmo tempo, uma sociedade em 
transformação torna as formas tradicionais mais difíceis 
ou até impraticáveis. (HOBSBAWN; RANGER, 2012, 
p.328).

A atribuição de significados ao ENEM abrange um processo 
relacional por meio de disputas no meio social acerca do que é vá-
lido para se estudar em determinado contexto histórico. Conforme 
Hobsbawn e Ranger (2012), as versões utilizadas na elaboração de 
uma tradição se reinventam. Desse modo, mudanças acerca da fun-
ção social da educação suscitaram a reorganização do currículo e das 
formas de seleção para o Ensino Superior. Promoveram, portanto, a 
negação das versões vigentes em busca de redefinições.

O ENEM representa o ensino voltado para a qualificação com 
base nas competências valorizadas no mercado. Cabe questionar 



EDUCAÇÃO EM FOCO: DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 148

de que modo a abordagem ampliada do conhecimento pelo ENEM 
pode ser redimensionada num currículo integrador para uma educa-
ção reflexiva. Uma educação emancipadora se fundamenta, portanto, 
na problematização da realidade pelo educando. Enquanto formação, 
perpassa a compreensão do trabalho como “[...] atividade vital, au-
tônoma e autodeterminada.” (ANTUNES; PINTO, 2017, p.108). Fun-
damentado nesse pressuposto, o redimensionamento de elementos 
constituintes do ENEM pode possibilitar o fomento a uma proposta de 
currículo integrador e problematizante. 

A memorização e o acúmulo de conhecimentos outrora valori-
zados pelo vestibular foram substituídos pela relevância do acesso à 
informação: pela capacidade e competência do aluno em compreen-
der o que estuda, relacionando com a realidade. (ANTUNES, 2015). A 
interdisciplinaridade permite compreender a realidade como um todo 
complexo, e o ser humano enquanto sujeito multidimensional, propondo 
a superação do ensino fragmentado, pelo diálogo entre disciplinas na 
ressignificação dos conteúdos e da percepção em relação ao mundo.

O formato problematizante do ENEM constitui elemento para 
uma formação reflexiva, pois, o discente é levado a pensar no conhe-
cimento numa postura questionadora. Segundo Cassiani, Silva e Pier-
son (2013, p. 49), “[...] as questões do ENEM evidenciam situações-
-problema contextualizadas que favorecem a discussão das relações 
entre ciência, tecnologia e sociedade”. Assim, não condiz estimular o 
estudante a problematizar somente para realização do exame. Trata-
-se de instigá-lo à prática por meio da iniciação científica.

Tomando como base os aspectos evidenciados, pode-se per-
ceber que o ENEM repercute nos currículos do Ensino Médio e possui 
caráter potencial para o reordenamento das práticas pedagógicas. A 
partir da abordagem interdisciplinar e problematizadora na contextu-
alização da realidade, o ENEM pode contribuir com uma formação 
educacional integradora. 

No Maranhão, a referida proposta formativa pode ser contex-
tualizada no IEMA. A autarquia estadual, criada, em 2015 pelo gover-
nador Flávio Dino fomenta a oferta de educação profissional e tecno-
lógica de nível Médio profissionalizante em tempo integral e cursos 
vocacionais destinados ao público que já terminou o Ensino Médio 
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(MARANHÃO, 2015). A oferta de serviços do IEMA objetiva desenvol-
vimento social, tecnológico e econômico do Maranhão. Para que os 
cursos sejam ofertados nos municípios, é realizado “um diagnóstico 
situacional e consulta pública à comunidade”, na finalidade de certifi-
car a “articulação entre a oferta e as demandas sociais e econômicas” 
(IEMA, 2018, p. 05). Nessa conjuntura:

O IEMA alcançou expressivos resultados no período 
2015-2021, chegamos a 48 unidades (23 Unidades Ple-
nas - UPs e 25 Unidades Vocacionais - UVs) e parcerias 
que alcançaram 107 municípios do Maranhão, perfazen-
do 6.143 estudantes matriculados no ensino médio téc-
nico integral e 61.424 maranhenses qualificados, totali-
zando 67.567 jovens beneficiados (MARANHÃO, 2021, 
p. 08).

Em 2018, o IEMA foi a primeira instituição pública do Maranhão 
a conquistar o título de “Escola Associada da UNESCO” (IEMA, 2020, 
p.01).  Pesquisas recentes evidenciam o IEMA enquanto instituição de 
currículo integrado. De acordo com Rosa (2019, p.121-122):

O entendimento sobre o currículo integrado vai além de 
uma concepção meramente técnica de um currículo com-
posto por uma base comum e uma base técnica, mas 
também um currículo que proporciona a profissionaliza-
ção aliada a uma formação humana integral materiali-
zado no Projeto de vida e no protagonismo juvenil de-
senvolvido em parceria (aluno e professor) e nas demais 
situações de aprendizagens desenvolvidas no Instituto, 
como por exemplo ações metodológicas que valorizam a 
participação ativa do aluno na construção de seus objeti-
vos, estimulando valores e experiências sociais, políticas 
e culturais.

O IEMA se destaca na contextualização do currículo ao res-
significar aspectos pedagógico e de gestão. A disposição dos objetos 
de conhecimento no currículo integra abordagem da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), Parte Diversificada (PD) e Base Técnica 
(BT). Assim, a práxis pedagógica do IEMA se pauta no encadeamento 
entre modelos.

O modelo de pertinência se fundamenta em aperfeiçoamento 
contínuo, prática baseada em evidência e pesquisa aplicada. O mo-
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delo pedagógico engloba protagonismo, os 4 pilares da educação, a 
Pedagogia da Presença no estabelecimento de vínculos entre os ato-
res escolares, a Educação Interdimensional que considera a pessoa 
como ser biopsicossocial e a inserção transformadora por meio da 
intervenção da realidade. Por sua vez, o Modelo de Gestão é emba-
sado na Tecnologia de Gestão Educacional (TGE) por meio da adoção 
estratégias no direcionamento da equipe escolar, numa perspectiva 
democrática (MARANHÃO, 2019).

Como se pode perceber, o currículo é ressignificado por meio 
da articulação entre conhecimento acadêmico, mundo do trabalho e 
formação social com foco no projeto de vida dos estudantes. O IEMA 
considera como fundamento do trabalho pedagógico, o jovem estu-
dante e seu Projeto de Vida numa postura protagonista no processo 
formativo e na realidade social. Assim, reúne os elementos necessá-
rios à abordagem do ENEM como ferramenta para a educação eman-
cipadora que considera os sentidos atribuídos pelos estudantes à es-
colarização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa demonstrou que o currículo é veículo de filosofia 
social, tal como evidenciam as ações do IEMA no contexto maranhen-
se, representando possibilidades de ressignificação do ENEM para 
uma formação cidadã. Portanto, ampliou a pesquisa educacional ma-
ranhense ao aprofundar a compreensão sobre a instituição escolar 
pública como espaço formativo, cujo currículo está vinculado a um 
sistema social. 

Cabe, portanto, ressignificar o Ensino Médio considerando o 
potencial do ENEM pela interdisciplinaridade e contextualização do 
conhecimento. Para tanto, o foco no projeto de vida do estudante e 
a iniciação científica, na abordagem problematizante de questões da 
realidade com habilidades a serem expressas na experimentação e 
na pesquisa, surgem como ponto de partida para repercussões sig-
nificativas do ENEM no currículo do Ensino Médio. Nesse sentido, o 
IEMA evidencia um projeto educacional propício à abordagem signifi-
cativa do ENEM enquanto estratégia de ampliação das oportunidades 
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de formação e profissionalização dos jovens, ampliando os índices de 
desenvolvimento humano no Maranhão.
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RESUMO
O presente texto analisa de que modo os segmentos aplicados na 
execução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) in-
fluencia o ensino-aprendizagem de História, a fim de destacar seus 
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desafios e perspectivas no contexto educacional. Questiona-se quais 
os desafios das TICs Ensino de História? Realizou-se uma pesqui-
sa através de entrevistas, concatenada à bibliografia, atrelado a isso, 
fundamenta-se a escrita em referências que abordam de maneira ho-
lística a realidade atual da disciplina, acerca da importância das TICs 
e sua utilização pelo professor. Salienta-se que as TICs tornam a rea-
lidade escolar um ambiente mais interessante com vários tipos de fon-
tes de informação e comunicação na produção e no aprendizado dos 
alunos.  As TICs podem ser utilizadas pelos professores para melho-
rarem a sua prática educativa. Elas possibilitam aos alunos, conside-
rados nativos digitais, práticas que os levem a pensar, refletir, construir 
e divulgar o conhecimento escolar que é tão importante na sua forma-
ção cidadã, profissional e social enquanto individuo em sociedade, na 
vigente conjuntura histórica.  
Palavras-Chave:Ensino de História. Ensino-aprendizagem. Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação (TICs). 

ABSTRACT
This text analyzes how the segments applied in the implementation 
of Information and Communication Technologies (ICTs) influence the 
teaching-learning of History, in order to highlight its challenges and 
perspectives in the educational context. What are the challenges of 
ICTs Teaching History? A research was carried out through interviews, 
linked to the bibliography, linked to this, the writing is based on referen-
ces that holistically approach the current reality of the discipline, about 
the importance of ICTs and their use by the teacher. It should be noted 
that ICTs make the school reality a more interesting environment with 
various types of information and communication sources in the produc-
tion and learning of students. ICTs can be used by teachers to improve 
their educational practice. They allow students, considered digital na-
tives, practices that lead them to think, reflect, build and disseminate 
school knowledge that is so important in their citizen, professional and 
social formation as an individual in society, in the current historical con-
juncture.
Keywords: History Teaching. Teaching-learning. Information and 
Communication Technologies (ICTs).
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Ensino de História e Tecnologia: mudanças e desafios

As duas décadas do século XXI têm forte presença da tecno-
logia na educação e no ensino de História. Sabe-se que a tecnologia 
integra distintos espaços e tempos na educação. Para o ensino-apren-
dizagem da disciplina. Percebe-se que o professor precisa se comuni-
car face a face, mas também por meio de tecnologia com seus alunos, 
ou seja, mesclar o espaço físico e o digital para realizar seu trabalho 
docente, uma vez que: 

[...] ensinar e aprender acontece numa interligação simbi-
ótica, profunda, constante entre o que chamamos mundo 
físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espa-
ços, mas um espaço estendido, uma sala de aula am-
pliada, que se mescla, hibridiza constantemente. Por isso 
a educação formal é cada vez mais blended, misturada, 
híbrida, porque não acontece só no espaço físico da sala 
de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que in-
cluem os digitais. (MORAN, 2015, p. 15)

Pretende-se no presente trabalho focar na discussão sobre 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e sua influencia no 
ensino-aprendizagem de História, a fim de destacar seus desafios e 
perspectivas no contexto educacional. Questiona-se quais os desafios 
das TICs Ensino de História? Para a realização da pesquisa, desen-
volveu-se uma pesquisa através de entrevistas, concatenada à biblio-
grafia, atrelado a isso, fundamenta-se a escrita em referências que 
abordam de maneira holística a realidade atual da disciplina, acerca 
da importância das TICs e sua utilização pelo professor. Salienta-se 
que as TICs tornam a realidade escolar um ambiente mais interessan-
te com vários tipos de fontes de informação e comunicação na produ-
ção e no aprendizado dos alunos. Seu uso pelos professores melhora 
a sua prática educativa, pois possibilitam aos alunos, considerados 
nativos digitais, práticas que os levem a pensar, refletir, construir e 
divulgar o conhecimento escolar que é tão importante na sua forma-
ção cidadã, profissional e social enquanto individuo em sociedade, na 
vigente conjuntura histórica.  
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A importância das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) para a Educação

O século XXI é baseado no ritmo frenético, tendo um panorama 
que o novo nasce precocemente envelhecido. Isso é reflexo da inclu-
são tecnológica do meio social, tornando o ser humano um refém da 
globalização. Mas, vale destacar que essas mudanças têm agregando 
no campo educacional, por isso, a utilização dos TICs vem rompendo 
as antigas estruturas enraizadas pelas metodologias tradicionais apli-
cadas nas salas de aulas e fazendo com que o educador busque apoio 
para melhorar o processo ensino aprendizagem e gerando novos estí-
mulos motivadores. Nessa lógica:

As tecnologias e as metodologias incorporadas ao saber 
docente modificar o papel tradicional do professor, o qual 
vê no decorrer do processo educacional, que sua prática 
pedagógica precisa ser sempre avaliada. A inovação não 
está restrita somente ao uso da tecnologia, mas também 
à maneira como o professor vai se apropriar desses re-
cursos para criar projetos metodológicos que superem a 
reprodução do conhecimento e levem à produção do co-
nhecimento. (BEHRENS, 2000, p. 89)

Assim, “uma aula mal estruturada, mas como o uso da tecno-
logia, pode tornar-se tradicionalíssima, tendo apenas incorporado um 
recurso como um modo diferente de exposição, sem nenhuma inter-
ferência pedagógica relevante”. (SANTIAGO, 2006, p. 10-11). Dessa 
forma, é preciso conhecer as possibilidades metodológicas que as 
tecnologias podem agregar, para poder usar de uma forma benéfi-
ca, capaz de garantir o desenvolvimento cognitivo e uma perspectiva 
transformadora frente aos problemas sociais e de inserção ao meio 
sociocultural, tornando o uso das tecnologias pelo professor um facili-
tador do processo de aprendizagem.

Nesse discurso ampla dos efeitos dos TICs no ambiente esco-
lar, e sobretudo na sua contribuição para movimentar a forma de apre-
sentar os conteúdos em sala de aula, é que faz uso dessas ferramen-
tas potencializando a uma ideia contemporânea de que uma “prática 
morosa, arcaica, impositiva e alheia as Tecnologias de Informação e 
Comunicação está fadada ao fracasso, pois segue a contra corrente 
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do ritmo moderno”. (MONTEIRO, LOPES, 2006, p. 238). Embora os 
recursos digitais sejam fundamentais em qualquer área do conheci-
mento na atualidade, o discurso tende a ser direcionar na disciplina de 
história, pois suas práticas devem ser repensadas, incorporadas como 
o “papel de desmitificar a linguagem tecnológica e iniciar seus alunos 
no domínio de seu manuseio, interpretação e criação” (SAMPAIO; LEI-
TE, 1999, p. 17), tendo a capacidade de melhor a reação professor e 
aluno.

Em conexão, o auxílio digital no conhecimento histórico ten-
de a colaborar “[...] um mundo mais humano, no qual o aluno pos-
sa se reconhecer e atuar, como sujeito histórico, na construção de 
uma sociedade mais reflexiva, crítica e no combate às desigualdades 
sociais”.(FRANÇA; SIMON, 2013, p.208) Mas também, vale pontuar, 
uma realidade inversa, composta por historiadores que alegam certas 
incompatibilidade entre os TICs e sua prática docência, prevalecendo 
no comodismo e na estagnação, aliada a uma visão limitada da Ciên-
cia Histórica.

Com o avanço da tecnologia a vida humana e suas atividades 
ganharam praticidade em especial na área da educação. O uso das 
tecnologias de Informação e de Comunicação tem aplicações gera-
das com base nas necessidades humanas. Neste viés de mudanças 
faz-se necessário rever o papel da escola porque o padrão tradicional 
não é suficiente para suprir as demandas educacionais do século XXI. 
As instituições de ensino não podem ficarem defasadas desta nova re-
alidade. É necessário adequar as mesmas à sociedade de informação 
para disponibilizar aos docentes o desenvolvimento de habilidades no 
âmbito das TICs como ferramenta de trabalho aprimorando o ambien-
te escolar e deixando o mesmo dinâmico e atrativo.

A escola é um local de formar cidadãos, mas esse ambiente 
precisa ser agradável para cativar o alunato. Desse modo, é necessá-
rio que o docente tenha uma metodologia diferenciada do Ensino Tra-
dicional, no qual consiste em depositar informações e transmitir conte-
údo. Para tornar o ensino aprendizagem significativo é imprescindível 
que o professor tenha o domínio tecnológico. O ensino aprendizagem 
de História exige que os educadores tenham conhecimento e saibam 
usar os recursos tecnológicos. O uso dessas ferramentas potenciali-
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za o processo de ensino-aprendizagem especialmente nas disciplinas 
que englobam as Ciências Sociais e Humanas permitindo aos alunos 
o direito de analisar, refletir, fazer observações críticas e solucionar 
problemas. De acordo com Marques:

É difícil imaginar uma aula de qualquer das disciplinas da 
área das ciências sociais e humanas (geografia, história, 
sociologia...) sem documentos: mapas, fotografias, cro-
quis, gráficos, textos.. mas, utilizam também regularmen-
te aparelhos audiovisuais, nomeadamente o computador 
e o projetor multimídia (2012, p. 29).

Deste modo, é pertinente destacar que o ensino de história e das 
demais disciplinas necessitam ser significativo e o uso de softwares edu-
cativos, multimídia associados aos recursos mais simples, potencializam 
o processo de ensino-aprendizagem, pois as Tecnologias de Informação 
e de Comunicação integram diferentes modalidades e prendem a aten-
ção dos discentes, captando todos os sentidos, da audição e da visão.

O uso das TICs é extremamente importante para o ensino de 
história por torná-lo dinâmico e prazeroso e permitindo uma maior 
assimilação dos conteúdos, pois os alunos atuam de forma ativa no 
processo de ensino aprendizagem, formulam ideias, pesquisam e des-
cobrem novos conceitos sobre os conteúdos estudados.

Na atualidade é impossível pensar em um ensino de história sem 
a integração das tecnologias porque a educação e o fazer educacional 
precisam acompanhar o desenvolvimento da sociedade de modo que 
aja uma melhor formação histórica e social dos alunos. Segundo Pa-
raná (2005), para a construção do conhecimento histórico, o professor 
deve organizar seu trabalho Pedagógico, baseando-se em fontes histó-
ricas diversas como documentos escritos, iconográfico, registros orais, 
testemunhos de história local, fotografia, cinema, quadrinhos, literatura 
e informática, esses materiais são de grande valia na constituição do 
conhecimento histórico e podem ser aproveitados de diferentes manei-
ras em aula. Para concretizar a realização de aulas dinâmicas é neces-
sário que o professor esteja capacitado para manusear as TICs, pois:

A possibilidade de sucesso dos projetos está em conside-
rar os professores não apenas como executores respon-
sáveis pela utilização dos computadores e consumidores 
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dos programas escolhidos pelos idealizadores do proje-
to, mas principalmente como parceiros na concepção de 
todo o trabalho. Além disso, os docentes devem ser for-
mados adequadamente para poder desenvolver e avaliar 
os resultados desses projetos. (VALENTE,1999, p.23).

O autor menciona a importância dos professores estarem ca-
pacitados para lidar com as novas tecnologias e os projetos que envol-
vem o uso das mesmas. Brito e Purificação destacam que:

O grande desafio que se apresenta aos educadores do 
século XXI consiste em pensar, refletir, analisar e discu-
tir sobre as possibilidades e resultados da utilização das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação no proces-
so educacional, pois a educação do futuro é aquela que 
deve proporcionar a formação de cérebros para a coo-
peração, para a relação harmoniosa entre os seres que 
habitam nosso planeta.( BRITO; PURIFICAÇÃO, 2006, 
p.97).

  Os educadores têm um grande desafio, para aprimorar suas 
práticas pedagógicas, pois os alunos necessitam de um ensino inova-
dor, voltado para a realidade dos mesmos, pois ambos são os agentes 
e produtores do conhecimento histórico, assim poderão a vir a refletir 
sobre a sociedade em que vivem de modo crítico e diferenciado.

Ensino-aprendizagem em História

No cenário vivido pela sociedade brasileira na contemporanei-
dade, é possível notar que a história como componente curricular ain-
da é inferiorizada em alguns contextos educacionais, uma realidade 
preocupante já que a aquisição do conhecimento histórico é essencial 
ao indivíduo e influência nos variados contextos sociais.

O ensino da história é frequentemente interpretado incorreta-
mente, o que torna o processo de aprendizagem ineficiente. O proces-
so de ensino é conduzido sem a devida atenção, sem metodologia e 
ferramentas adequadas e torna-se enfadonho, como resultado o alu-
no não tem curiosidade, não desenvolve a criticidade e, por fim, não 
aprende da maneira esperada.

  Muitas vezes o ensinar história está relacionado à apresenta-
ção de pequenos conhecimentos colhidos no livro didático e o apren-



EDUCAÇÃO EM FOCO: DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 162

der, ao armazenamento desses conhecimentos na memória, quando 
ensinar história está além do cumprimento do cronograma de conte-
údos e atividades programados para o período e aprender história é 
muito mais do que saber o nome de um líder revolucionário ou lembrar 
a data da proclamação da independência de uma nação, por exemplo. 

  É evidente que sem o conhecimento histórico, a sociedade 
seria privada de um conjunto de saberes necessários à sua existência 
e organização (grupos, cultura, política, registros históricos, diversida-
de, etc.). Dessa forma, essa sociedade seria composta por cidadãos 
desprovidos do interesse pela crítica, reflexão, investigação e transfor-
mação do ambiente e das relações que os cercam.

Assim, é preciso analisar, refletir e transformar o ensino da his-
tória para que este possa revolucionar a aprendizagem e a construção 
do conhecimento histórico. É conveniente tratar esses processos com 
a devida importância, inserindo metodologias e ferramentas adequa-
das e propícias ao alcance de resultados favoráveis.

Analisado essas respectivas pode-se dizer que há necessidade 
do ensino-aprendizagem promover um diálogo entre os conteúdos e 
as vivências do indivíduo, pois isso promove uma interação capaz de 
tornar a o processo de absorção do conhecimento mais fácil.

É fundamental que haja um entendimento sensato em relação 
a necessidade de uma conexão entre a escola e a sociedade em que 
o indivíduo está inserido, possibilitando o mesmo a se identifica e a se 
encontrar dentro do conteúdo apresentado nas escolas, isso tem um 
forte impacto na educação, visto que promove a construção do saber 
e significativamente da identidade do ser humano a partir do diálogo 
entre o conteúdo curricular e a realidade do aluno, impulsionando-o a 
investigar o passado para compreender o que está acontecendo no 
presente e assim buscar alternativas para melhorar o futuro.

 Virtude dos fatos acima mencionados pode-se afirmar que o 
ensino-aprendizado oportuniza o entendimento sobre diversos as-
pectos da sociedade, em diferentes contextos sociais, incentivando o 
indivíduo a interagir com o meio em que vive a partir do conteúdo cur-
ricular e a encontrar o seu papel perante a comunidade, funcionando 
como uma espécie de fio condutor que leva um conjunto de referên-
cias acerca da construção de uma identidade.
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É necessário que os educandos sejam capacitados e estejam 
sempre se atualizando para melhor entender a mentalidade dos alunos 
e assim compreender a realidade destes dentro e fora das escolas.

Prática docente e os desafios para a utilização de ferramentas 
digitais em sala de aula

A educação tende a se transformar todos os dias, por isso é ne-
cessário que as ferramentas utilizadas estimulem cada vez mais o inte-
resse dos alunos aliando-os a despertar um olhar crítico perante o corpo 
social. No entanto só é possível agregar os discentes a este ensino se 
houver transformações na didática aplicada, todavia deve se adicionar 
meios de ensino contemporâneos que condizem com a realidade de 
cada aluno. De acordo com Pereira1, (2022) o mesmo salienta que: 

A importância da tecnologia da informação e comunica-
ção como ferramenta no ensino de história é muito impor-
tante porque nós vivemos em um mundo, em que tudo 
foi informatizado e que a própria informação que antes 
ela estava muito contida com professor e nos livros ou 
em bibliotecas hoje em dia, o acesso a essa informação 
se tornou muito acessível principalmente as informações 
sobre história então é muito importante  que o professor 
tenha se capacitado e se adaptado e trazido para dentro 
da sala de aula para que não fique a aula chata. enquan-
to que você ir ter acesso a essas informações em plata-
formas de busca ou até mesmo em redes sociais se torna 
uma coisa mais atrativa. Então neste momento que nós 
vivemos durante a pandemia em que a gente foi quase 
que “obrigado” a se adaptar a este mundo das tecnolo-
gias e a utilizá-las como ferramentas de ensino; devido 
o ensino ter sido a distância a gente precisa nesse mo-
mento está adaptado a isso, e isso vai ser importante... é 
importante para o ensino-aprendizagem de história.

Atualmente o uso das novas tecnologias está cada vez mais 
presente na nossa realidade desse modo os docentes se veem desa-
fiados a se adaptar com o novo normal. Com a chegada da pandemia 
do novo coronavírus no contexto escolar os docentes tiveram que se 
readaptar com o modelo de ensino remoto virtual, no qual foram al-
1   Lenildo Martins Lustosa Pereira. Graduado em Licenciatura plena em História. Graduado em 

Licenciatura em Pedagogia. Especialista em História do Brasil – FAMAT. Professor da Rede 
municipal de Boa Hora – PI.
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ternativas temporárias para que as escolas conseguirem dar continui-
dade nas aulas, visto que o processo de escolarização não pode ser 
interrompido.

Ao voltarmos o olhar para o ambiente escolar percebe – se que 
há inúmeros desafios no que tange a utilização das ferramentas digi-
tais no campo da educação, visto que em diversas escolas até o pre-
sente momento as mesmas não possuem equipamentos suficientes 
para atender a demanda da comunidade escolar, ocasionando assim 
um receio por parte do docente de preparar uma aula com o uso des-
ses recursos tecnológicos. Diante disso, Santos2 (2022) enfatiza que:

Nas escolas que eu trabalho eles têm e disponibilizam 
equipamentos para a gente tá trabalhando. As vezes a 
gente só tem alguns probleminhas tipo porque é só um 
Datashow, um computador da escola aí de certa forma 
isso já dificulta, mas ele as vezes... no meu caso eu já 
levei e cheguei lá o outro professor tinha agendado o pri-
meiro, não tinha como disponibilizar para mim então o 
que eu fiz peguei usei uns netbook que a escola tem e 
passei conteúdo. Bora lá... aí a gente vai usando da me-
lhor forma possível.

Santos, expõe com clareza as dificuldades encontradas pelos 
docentes em sala de aula, quanto ao uso das TICs.  Existem escolas 
que oferecem o mínimo de infraestrutura básica, o que dificulta a ex-
posição de uma aula diferenciada e dinâmica. 

O acesso às tecnologias pode ser apontado como um dos gran-
des desafios da educação brasileira, justificado pela falta de incentivo 
do poder público em relação principalmente as instituições públicas de 
ensino. Com a pandemia da covid-19 e a necessidade de se inovar o 
ensino, as escolas foram desafiadas a montarem estratégias de ensi-
no que permitissem aos alunos e professores uma maior interação e 
aproveitamento do processo de ensino aprendizagem.  E foi nessas 
circunstâncias que a real situação da educação pública foi exposta, a 
falta de acesso à internet e equipamentos como tablets e computado-
res podem ser apontados como um dos principais fatores que dificul-
tam a associação das tecnologias dentro das salas de aula. 

2   Rosangela da Silva Santos. Licenciatura Plena em História, Universidade Estadual do Piauí 
– UESPI. Letras Libras, Universidade Federal do Piauí – UFPI. Especialista em educação 
Especial e Libras. 
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Condições financeiras e administrativas muitas vezes limitam 
as escolas de disponibilizarem recursos tecnológicos.  Quanto maior 
a visibilidade da escola maior será suas cobranças e exigências, em 
situações contarias o inverso acontece, nas escolas estaduais a dis-
ponibilização de dispositivos eletrônicos é bem mais notória do que 
nas unidades escolares municipais. Como revela Pereira (2022):

Na Escola que eu trabalho, na verdade eu trabalho em 
duas escolas né... Eu trabalho numa Escola ensino fun-
damental em uma escola de ensino médio as realidades 
são um pouco distintas essas duas escolas, enquanto 
que na escola de ensino médio nós temos uma estrutura 
muito boa para se trabalhar, entendeu? Com laboratórios 
de informática com vários data show, vários  projetor de 
slides nós temos notebooks para estar levando em sala 
de aula podemos tá levando os alunos para pesquisar 
mesmo que laboratório ,nós temos tela de projeção te-
mos inclusive agora uma lousa digital entendeu? e com 
internet né para os alunos estão sendo que deve ter uma 
aula em que eles pesquisem no momento da aula é pos-
sível então a escola tá de certa forma para um momento 
estruturada é claro que isso requer mais investimento 
ainda e requer melhoramentos nesse sentido mas ela 
está boa no caso na escola de ensino fundamental em 
uma escola municipal ela ainda deixa muito a desejar 
porque a gente não conta ainda com computador para 
alunos acessarem, a gente não conta com projetor de 
slide e nem com acesso à internet aos alunos, somente 
para o professor.

O avanço das tecnologias de informações permitiu aos discen-
tes e docentes a inserção de novos aparatos dentro da instituição, 
sendo fundamental a importância dessas ferramentas para a constru-
ção de aulas significativas que contribuem diretamente para facilitar o 
aprendizado dos alunos.

Contribuição das TICs para o Ensino Aprendizagem de História

A inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) na educação visa romper paradigmas de um ensino tradicio-
nal que é limitado aos livros didáticos e aulas teóricas estabelecendo 
um ensino inovador e atrativo ao aluno, possibilitando o contato do 
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mesmo com as tecnologias que é um fator que vem ganhando uma 
visibilidade cada vez maior no contexto atual.

De acordo com Pereira 2022: 

A tecnologia de informação e comunicação no ensino da 
história vai dar um impacto positivo [...] porque muito da 
nossa história há informação que antes ela era mais ina-
cessível que a gente ficava muito preso a esse conteúdo 
inclusive tradicional, agora nós vamos ter fontes de infor-
mações alternativas, reconstruções de um passado que 
agente era praticamente impossível de reconstruir, nós 
temos como buscar muito mais informações dessa forma 
e facilitar dentro de sala de aula. 

Cabe ao professor de história inovar suas práticas pedagógicas 
com uso das TICs dentro e fora do ambiente escolar, orientando de 
forma positiva o educando a transformar as informações obtidas nos 
mais variáveis meios tecnológicos em conhecimento e aprendizagem. 

Ao usufruir do uso das TICs em suas aulas Pereira, 2022 des-
taca como contribuição que as mesmas:

[...] tornar essa aula de forma mais concreta aproximar 
esse aluno desse passado que às vezes se parecia tão 
distante trazer ele para bem mais pra perto da realidade 
do aluno. [...] então tudo isso vai facilitar e muito então 
eu acho o impacto daqui a cinco ou há dez anos há não 
será quase que impossível trabalhar com história sem a 
utilização dessas ferramentas, com certeza sendo bem 
orientadas e usando de forma correta será um grande 
aliado no ensino de história.          

Desse modo, com as tecnologias o docente de História, pode 
tornar suas aulas mais dinâmicas e criativas ao trabalhar, por exem-
plo: um filme ou um documentário relacionado a um capítulo do livro 
didático. O que segundo Morais 2022: “[...] os alunos assimilam me-
lhor o conteúdo”. O que de tal forma, facilita a compreensão dos fatos 
históricos passado / presente.

O professor ao usar – se das TICs, está renovando e vitalizando 
suas práticas como docentes. Pois as mudanças diante da realidade 
professor/ aluno/ escola, favorecem a formação de alunos com senso 
crítico aguçado diante dos fatos apresentados a eles, tornando-os ca-
pazes de argumentar e levantar questionamentos.
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Além disso, a tecnologia disponibiliza ao docente da área de 
História, uma variedade enorme de outras fontes de estudo, que vão 
além simplesmente do livro didático convencional, como por exemplo: 
imagens, músicas, jogos, livros paradidáticos que versam sobre as-
suntos de História variados e até mesmo contos e poemas que podem 
ser abordados e trabalhados nas aulas da disciplina de História da 
educação básica. 

De um modo geral, explana-se que as contribuições que a tec-
nologia oferece para o conhecimento histórico, são diversas e distin-
tas, com o auxilio das ferramentas tecnológicas o professor proporcio-
na um aperfeiçoamento em suas praticas pedagógicas, explanação 
dinâmica dos conteúdos, torna a aula mais prazerosa além de pro-
mover um ensino colaborativo entre os agentes potencializadores do 
conhecimento o que torna a aprendizagem mais significativa. 

Considerações finais

Em virtude do que foi mencionado neste artigo acadêmico, po-
de-se concluir que o tema práticas e desafios do uso das TICs como 
ferramenta no ensino de História, se configura como um assunto bas-
tante atual e contemporâneo. Além disso, possui um campo de abor-
dagem fértil e holístico, do ponto de vista científico e metodológico de 
pesquisa acadêmica. Ou seja, esta temática envolve áreas distintas, 
como por exemplo: História, educação e didática, o que torna este 
tema interdisciplinar e multidisciplinar. 

No que tange a situação problema que este estudo se baseou, 
ela foi respondida ao longo deste trabalho, pois, o uso das TICs con-
tribui fundamentalmente para o desenvolvimento do ensino de Histó-
ria em sala de aula, em razão de torná-lo mais dinâmico, atraente e 
interessante para os discentes da educação básica. Além do mais, as 
TICs possibilitam aos professores e alunos, uma maior troca de infor-
mações e conhecimentos, acerca da aula que está sendo trabalhada 
na escola.   

Com relação aos objetivos geral e específicos que nortearam 
este trabalho, enfatiza-se que eles foram atingidos e alcançados ao 
longo desta pesquisa científica, até porque foram realmente analisa-
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dos a maneira como os seguimentos aplicados na execução das TICs 
influencia diretamente dentro do ensino aprendizagem de História, ve-
rificou-se de que forma deve-se aplicar as TICs através de diferentes 
meios no ensino de História, identificou-se como o ambiente escolar 
intervém para que haja um suporte aos docentes na utilização de fer-
ramentas digitais na sala de aula e entendeu-se como a utilização das 
TICs impactaria no âmbito do ensino de História.

Abordando-se os resultados obtidos com este estudo, pontua-se 
que as TICs possuem a finalidade de aproximar os conteúdos estuda-
dos com a vida cotidiana do aluno, tornando a escola um ambiente mais 
interessante com vários tipos de fontes de informação e comunicação 
na produção e no aprendizado dos alunos, fazendo com que os dis-
centes aprendam de maneira, prazerosa, espontânea, eficaz, crítica e 
eficiente aquilo que está sendo ministrado em sala de aula. 

Baseado no que foi elencado e explicado neste trabalho de âm-
bito acadêmico, ressalta-se de um modo geral, que as TICs podem 
ser utilizadas pelos professores para melhorarem a sua prática edu-
cativa. Com isso, afirma-se que as TICs podem possibilitar aos alunos 
considerados nativos digitais, práticas que os levem a pensar, refletir, 
construir e divulgar o conhecimento escolar que é tão importante na 
sua formação cidadã, profissional e social enquanto individuo em so-
ciedade, na vigente conjuntura histórica.  
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