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CARTAS DE LICENCIANDOS DE LETRAS DA UFERSA:  

entre percalços e percursos na formação docente 

 
Marilene Alves Ferreira de Oliveira1 

Simone Maria da Rocha2 

 

 
RESUMO 

O que contam licenciandos de suas vivências na universidade? Como se apresentam 

a si mesmos no futuro? Quais projeções fazem de si? O que destacam em suas 

escritas? Essas escritas podem nos ajudar a pensar a formação docente? São 

indagações que envolvem a tessitura deste trabalho. Tais questionamentos 

impulsionam o presente estudo, que tem por objetivo primordial identificar e 

categorizar, a partir da escrita de si dos discentes das Licenciaturas em Letras Inglês, 

Libras e Português, elementos que contribuam para compreender seus percursos 

vividos na Universidade, os desafios enfrentados e as perspectivas 

profissionais.  Trata-se de uma pesquisa qualitativa em educação, o corpus de análise 

são 8 (oito) cartas escritas por graduandos dos três Cursos de Letras do Centro 

Multidisciplinar de Caraúbas, escritas no semestre 2018, durante a participação no 

componente curricular, de caráter obrigatório, Psicologia da Educação. Dos achados 

destacamos quatro categorias: 1. Jornada acadêmica: dificuldades em acompanhar o 

curso, desafios, obstáculos e inseguranças; 2. Família: entre motivações e 

desmotivações; 3. Docência: sonho de ingressar e de finalizar a graduação; 4. 

Projeções: um futuro de sonhos. Com relação a primeira categoria observamos nas 

narrativas dos licenciandos suas jornadas acadêmicas, suas trajetórias, suas 

dificuldades, percalços e percursos como também desafios, obstáculos e inseguranças. 

Na segunda categoria que trata sobre família: motivações e desmotivações, tivemos 

memórias familiares como o suporte emocional ou como desmotivações a partir de 

críticas pela escolha do curso. Tivemos como motivações o desejo de mudanças e 

transformações na educação, como desmotivações foram indicadas, principalmente, 

as críticas feitas por parte de pessoas queridas, limitações, frustrações e dificuldades. 

A terceira categoria, por sua vez, apresenta questões relacionadas à docência: sonho 

de ingressar e finalizar a graduação. As narrativas nos demonstram que os graduandos 

estão compreendendo a docência em suas vivências e experiências na universidade, 

como início em uma nova língua, seja ela portuguesa, inglesa ou a Língua Brasileira 

de Sinais, bem como elementos culturais destas e dos seus usuários, assimilação e 

atuação de si mesmo, como, futuros profissionais em formação. Na quarta categoria 

temos as projeções profissionais e um futuro de sonhos. Nessa categoria os 

colaboradores da pesquisa projetam o caminho que vão trilhar e um futuro com 

grandes realizações e promessas cumpridas. Acreditamos que as narrativas 

autobiográficas ajudaram ao licenciando a se projetar em um futuro não muito distante 

e se projetar num futuro de sonhos e superações. Por fim, entendemos que as escritas 

de si são mecanismos profícuos na formação docente e contribuem, por um lado, para 

estimular a autoria na universidade, e, por outro, para processos de ressignificações 

da própria vida, pela narrativa de si. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escritas de si; Cartas; Formação docente; Licenciaturas 
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INTRODUÇÃO 

 

A autobiografia, trata-se de um gênero cada vez mais explorado no campo da educação, 

seja por meio de pesquisas ou como uma alternativa de intervenção pedagógica em formação e 

para a formação docente. Dentre as diferentes formas de narrar a própria história existe a 

produção de cartas, que é um recurso que pode proporcionar ao indivíduo a ressignificação e 

reflexão acerca de si, do outro e de sua experiência de vida.  

Utilizar esse instrumento na Universidade, na perspectiva da formação docente, permite 

a autoria e protagonismo no seu processo de formação, na medida em que podem resgatar 

memórias de seus percursos no Curso e, ao mesmo tempo, apresentar suas perspectivas de vida 

acadêmica e pessoal. O que contam de suas vivências na universidade? Como se apresentam a 

si mesmos no futuro? Quais projeções fazem de si? O que destacam em suas escritas? Essas 

escritas podem nos ajudar a pensar a formação docente? São indagações que envolvem a 

tessitura deste trabalho.  

Tais questionamentos impulsionam o presente estudo, que tem por objetivo primordial 

identificar e categorizar, a partir da escrita de si dos discentes das Licenciaturas em Letras 

Inglês, Libras e Português, elementos que contribuam para compreender seus percursos vividos 

na Universidade, os desafios enfrentados e as perspectivas profissionais.   

Trata-se de uma pesquisa qualitativa em educação, o corpus de análise são 8 (oito) cartas 

escritas por graduandos dos três Cursos de Letras do Centro Multidisciplinar de Caraúbas, 

escritas no semestre 2018.1, durante a participação no componente curricular, de caráter 

obrigatório, Psicologia da Educação. Destacamos que todos os graduandos assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo1) para utilização de suas escritas em pesquisas 

científicas. 

Para a realização deste trabalho levamos em consideração toda uma prática de leitura, 

textos, reflexões, diálogos, comentários, prática de escrita, diálogos com diferentes autores com 

o fim de um aprofundamento teórico, metodológico e que possa trazer efetivas contribuições 

para a formação desses graduandos.  

Levantamos como hipótese que as cartas permitem perceber diferentes motivações, 

concepções, percepções de como trabalhar com o método autobiográfico, num lugar de diálogo 

e observações metodológicas. Nas narrativas analisadas os graduandos apresentam por meio 

das reflexões experiências e projeções do futuro, se espelhando em futuros profissionais 

formadores de opiniões e podendo, assim, se reconhecerem nas suas projeções. 
 

CARTAS: do gênero textual à escrita de si 

 

Gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem 

em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem 

definida. Um gênero textual se adequa ao uso que se faz dele. Adequa-se, principalmente, ao 

objetivo do texto, ao emissor e ao receptor da mensagem e ao contexto em que se realiza, por 

exemplo: a carta como um tipo de gênero textual narrativo, uma escrita de si. Para Berkenkotter 

e Huckin (1995, p. 4-6, apud SILVA, 2002, p.31): 

 
Os gêneros são formas retóricas dinâmicas, desenvolvidas a partir (em função) 

das respostas dos agentes a situações recorrentes e que servem para estabilizar 

a experiência e lhe dar coerência e sentido. Os gêneros mudam ao longo do 

tempo em respostas às necessidades sociolinguísticas de seus usuários.  

 

Os autores afirmam que os gêneros sofrem mudanças e alterações com as novas 

tecnologias, mas fazem uso das velhas bases para a comunicação do dia a dia. Esses atributos 
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dos gêneros submete-se a sua própria natureza histórica social e cultural que se inovam, como 

também outros gêneros novos são criados. Para Marcuschi (200: 15 - 16, apud SILVA, 2002, 

p.43): 
[...] os gêneros muitas vezes são construídos como modelos cognitivos gerais 

que se situam contextualmente e vão exigindo características formais 

específicas. [...] Assim os gêneros são tantos tipos de ação globais (uma 

espécie de ato de fala entendido), como modelos cognitivos gerais (uma 

espécie de representação conceitual). Pode-se dizer que ambos os casos são 

estabilizados linguisticamente e identificáveis intuitivamente pelos membros 

de uma comunidade de fala, desde que partilhem a língua e a cultura [...] são 

rotinas cognitivas e sociais consolidadas e conhecidas.  

 

Nesse sentido, o autor afirma que os falantes da mesma língua englobam um conjunto de regras 

e saberes que intuitivamente modelam os processos de produção e recepção do texto que 

pertence a um dado gênero que indica um saber social comum entre os falantes. Marcuschi 

(2001: 2, apud SILVA, 2002, p.161), reitera que: 

 
A interatividade é uma propriedade geral de todo e qualquer uso da língua e 

não de uma das modalidades de uso,pois ninguém fala ou escreve sem ter em 

mente um leitor ou ouvinte, o que  se expressa como prioridade dialógica da 

linguagem, no dizer de Bakhtin. 

 

É necessário e relevante que ao escrever uma carta tenha-se um nome para um 

destinatário e este deverá estar presente no horizonte do escrevente.  

Rocha (2019), lembra que as cartas são escritas culturais, que para Santos (2010) 

estiveram por muito tempo relacionadas aos espaços privados, sigilosos, realizada em 

momentos íntimos, em silêncio. “Esse tipo de escrita seria privada e sem intenção de 

publicização, para um remetente/leitor específico” (ROCHA, 2019, p. 62). 

Silva (2002, p.52), apresenta um olhar histórico das práticas comunicativas mediadas 

pela escrita e afirma “[...] a carta foi um dos primeiros gêneros textuais que viabilizou a 

construção de relações interativas a distância [...]”. Rocha (2019, p. 63), explicita: 

 
A carta foi, portanto, um gênero que se expandiu pela partilha, pelo poder de 

alcançar e informar, e romper fronteiras de comunicação. Escrever uma carta 

à mão, ainda que digitada, em tempos de tecnologias digitais de 

intercomunicação instantânea - internet, e-mails, redes sociais, WhatsApp, 

Skype, dentre outras -, parece até uma prática ou ideia absurda, deslocada de 

tempos hodiernos. 

 

As cartas, portanto, tomaram outros formatos, mas continua proporcionando ao 

escritor/leitor uma doce presença, uma forma de reencontro, consigo mesmo e com o outro. A 

autora continua e diz que “[...] esse reencontro parece acontecer duplamente: o escritor é 

também leitor de si mesmo [...]”. 

Baseando-nos no trabalho de Rocha (2019), entendemos com ela que mesmo sendo 

escrita num contexto institucionalizado, como a Universidade, a carta pode ser um instrumento 

positivo de produção de si mesmo, de possibilidade de um fazer autobiográfico que estimula a 

autonomia e a autoria. “Como autoria definimos a capacidade de o indivíduo assumir a condição 

de autor que escreve, pensa, dialoga, cria, reelabora e arrisca-se, responsavelmente, no universo 

da escrita reflexiva e não meramente reprodutiva [...]” (ROCHA, 2019, p. 64).                      

Nesse aspecto, as escritas de si, por meio de cartas, são consideradas narrativas 

autobiográficas que se voltam para as questões identitárias, de experiências, projeções, e 
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ressignificações, mais precisamente, na formação docente com as escritas de si em contexto 

institucional descobrindo e redescobrindo sua identidade no ato de narrar a própria vida. Essa 

escrita de si, pode provocar a construção de sentidos na pessoa em formação, uma reflexão 

regressiva e também progressiva dando sentido e resinificados de suas experiências a tarefa de 

contar sua trajetória de vida e dar sentido às suas experiências também ao formador em 

formação. Consideramos, assim, que as narrativas autobiográficas nos permitem conhecer 

melhor os graduandos e suas histórias de vida. Os graduandos em formação ao narrar suas 

histórias podem contribuir para sua ressignificação como sujeito histórico, além de ajudar a 

depreender o que envolve a formação, a partir do que nos contam de sua formação docente. 

Para Passeggi (2011) a noção de consciência histórica é fundamental para compreender 

a historicidade de suas aprendizagens e construir uma imagem de si como sujeito histórico, 

situado em seu tempo. Quando o sujeito narra suas experiências de vida, ele precisa afastar-se 

de si, ou seja, este sujeito precisa interpretar seus sentimentos e emoções, escrever sua própria 

história, precisa se basear na sua vivência e futuro articulando fatos vividos e fatos que poderão 

ser vividos por estes. Ainda de acordo com a autora (2010) ao acompanhar trajetórias múltiplas 

e específicas deve-se “[...] considerar os processos educacionais para além das fronteiras das 

técnicas, valorizando as subjetividades, os processos memorialísticos, as histórias de vida e as 

(auto)biografias [...]”. 

Passeggi (2011) apresenta os princípios éticos e os objetivos descritos na carta da 

ASIHUIF-RBE, adaptados ao contexto da formação pós-graduada. São os seguintes princípios: 

 
O primeiro é o da liberdade para falar ou não de si, permanecer ou não no 

grupo. O segundo princípio é o de conviviabilidade. Ele se baseia na ajuda 

mútua, ancorada na adoção de uma atitude de simpatia tanto pela experiência 

do outro, quanto por suas próprias experiências com o objetivo de melhor 

compreender a si mesmo e ao outro, evitando qualquer atitude de julgamento. 

O terceiro princípio é o de confidencialidade, firma-se um pacto ético de sigilo 

quanto ao que é dito no grupo. O quarto princípio é o da autenticidade nos 

relatos e na escrita de si. O grupo não busca uma verdade escondida, pois 

desde o início se sabe que não há histórias antes de ser narrada. O quinto 

princípio é o direito a autoria do que foi escrito ou, eventualmente, transcrito 

em vídeo gravado. Os participantes têm o direito de guardar para si suas 

histórias e de reescrever eventuais transcrições de sua fala. O sexto princípio 

concerne a formação do formador. Trata-se de uma exigência ética e 

experiencial que o formador tenha vivenciado o processo de formação 

mediante a escrita autobiográfica, para melhor desempenhar o processo de 

mediação e de acompanhamento. O sétimo princípio é o de contratualização 

entre os pares com base nos princípios acima descritos e/ou acrescentados 

pelo grupo. O contrato pode ser formal ou informal. Esses princípios são 

exigências na formação dos formadores com as histórias de vida.  

 

Sobre a experiência, Larrosa (2002, p.25), admite que “[...] a experiência e o saber que 

dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida [...]”. O que nos contam 

os alunos do curso de Letras quanto a escrita autobiográfica como uma viagem, uma viagem 

em torno de si, mesmo considerando que as narrativas permitem conhecer e se reconhecer 

enquanto graduandos como suas histórias de vida e os caminhos percorridos por estes, levando 

em consideração a promoção de sua autonomia da própria vida do indivíduo. O que nos contam 

os graduandos, é digno de ser ouvido e contribuir para a pesquisa da educação e para formação 

docente?  

Convém salientar que a ressignificação da experiência que se fez em torno de si mesmo, 

implica no distanciamento de nós mesmos e a possibilidade de nos vermos como os outros nos 
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veem, com isso, descobrimos e até identificamos processos, transformações anteriormente 

vividas por nós mesmos como crises, contradições, rejeições, dilemas, desejos de 

reconhecimento e isso só acontece no processo de ressignificação das experiências vividas. 

Como diria Saramago (2008), carece de pesquisas que se voltem para o ato de construir-se 

construindo sua biografia.  

Narrativas de vida, motivos, limites e perspectivas. Essas generalizações têm ligações e 

não são neutras, seu funcionamento é formador em si mesmo. Elas articulam interpretações e 

propiciam o pensamento agregando respostas ao formador em formação. Uma função secular 

plural tanto quanto paradoxal.  

Essa tomada de consciência da importância da função narrativa em vista a construção 

dos saberes e na linha de trabalhos impulsionados por Gaston Pineau (1996) nas histórias de 

vida em formação, ou pela equipe de Pierre Dominicé (1996) em Genebra, demonstram a 

relevância da narrativa, reconhecida por sua eficiência na formação de adultos. 

O exercício dessa função permite igualmente a elaboração do que Paul Ricoeur (1983, 

1984, 1985) chamou de “identidade narrativa” associando essa capacidade humana de 

relacionar tempos e pessoas a constituição de cada um em particular: a narrativa que faço me 

constrói, tornando-me autor da minha vida e não simplesmente autor submisso a ela.  

A narrativa escrita ou oral exprime uma função afetiva, com conhecimento de mundo 

em um universo individual e também coletivo, exprime desejos, sonhos. Não modifica o que já 

passou, mas toda narrativa pode dar novos sentidos à vida e isso chama-se ressignificação e 

resiliência. O ser humano tem a necessidade de se exprimir, falar de si mesmo, juntar diferentes 

universos, temporalidades. A narrativa traz a duração, a profundidade, cronologia e a interação 

com o mundo externo, experimenta o sentido da história e a ser cativada por ela. O que importa 

é a autonomia, autenticidade no momento que narra o texto, a verdade no presente narrativo do 

sujeito que anuncia (PASSEGGI, 2010). 

Autobiografia coloca o sujeito na posição de um fornecedor de conhecimentos sobre si, 

seu dia a dia, suas opiniões, seus julgamentos, suas experiências e conhecimentos de mundo, 

expressando-se na subjetividade da singularidade, expondo-se no contar sua história ou 

fragmentos dela e dando outros significados a certos momentos vividos por este indivíduo. 

Nessa perspectiva, Ferrarotti (2010, p.51, apud CORDEIRO, 2018, p.47) 

 
Um homem nunca é um indivíduo; seria melhor chamar-lhe um “universal 

singular”: “totalizado” e, por isso mesmo, universalizado pela sua época, 

“retotaliza-a” reproduzindo-se nela enquanto singularidade. Universal pela 

universalidade singular da história humana, singular pela singularidade 

universalizante de seus projetos, exige ser estudado simultaneamente nos dois 

sentidos. 

 

O texto nos permite entender e interpretar que não somo apenas pessoas (indivíduos), 

somos sujeitos com conhecimentos, com constituição social e representações de um todo, e 

nessa relação o sujeito e sociedade tornamo-nos enquanto sujeito “universal” de cada 

individualidade. 

Nessa concepção, Ferrarotti (2014, p.77) apresenta a especificidade do método 

biográfico, que ultrapassa o modelo mecanicista para além do modelo de fazer pesquisa, 

devendo considerar características essenciais do homem, a subjetividade e a historicidade. Ao 

narrar sobre a experiência vivida a pessoa se reconhece enquanto sujeito histórico e singular, 

dando sentido ao vivido e atribuindo significados aos acontecimentos.  

No ponto de vista de Delory-Momberger (2008, p.22, apud CORDEIRO, 2018, p.51), 

“[...] a escrita biográfica não dissocia jamais a relação consigo mesmo da relação do outro”. 

Dessa forma, compreendemos que a partir do momento que reconhecemos nossas histórias de 
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vida/ narrativas pessoais, possibilitamos um entendimento das histórias vivenciadas pelos 

outros, isto é, a compreensão do outro parte do entendimento de si mesmo. A autora frisa que 

é a partir da biografia do outro que me faço compreender e poder construir minha biografia. 

“[...] a narrativa do outro é um dos lugares onde experimentamos nossa própria construção 

biográfica”.  

Delory-Momberger (2012, p.28, apud CORDEIRO, 2018, p.51) frisa que “[...] a 

narrativa não é apenas o produto de um ‘ato de contar’, ela tem também um poder de efetuação 

sobre o que narra”, passa por processos de reconhecimento de sua própria história. Além disso, 

através da narrativa o ser social permite transparecer como se reconhece o mundo social em 

que vive.  

Na construção de sua história o narrador tira de suas vivências momentos distintos de 

sua vida social e/ou particular, suas experiências e recordações dando significados ou 

resinificando algo, se conhecendo ou se reconhecendo na sua própria história. Para Delory-

Momberger (2008, p.36, apud PASSEGGI, 2011, p.5), o fato biográfico precede qualquer grafia 

efetiva. 

 
O que chamamos de fato biográfico é esse viés de figuração narrativa que 

acompanha o percebido de nossa vida, essa espaço-tempo interior, segundo o 

qual nos situamos sem conhecer exatamente o momento e o lugar que 

ocupamos na figura de conjunto que lhe atribuímos.  

 

As narrativas de vida na pesquisa e na formação, de acordo com Gaston Pineau como 

procedimento metodológico das “Histórias de vidas”, é uma busca de sentido a partir de fatos 

temporais pessoais vividos. Ele cria a memória entre passado e futuro, entre o fazer e o dizer. 

É uma prática de produção de si mesmo que contribui para que cada um “tome em mãos” a 

própria vida. É assim que ela se torna formadora. 

Os formadores em formação destacam alguns níveis, como o nível das emoções, 

sentimentos sensações e o nível das reflexões suscitadas por eles é um conjunto de episódios 

ou momentos formadores, pois a narrativa permite em alguns casos, revelar conexão ao passado 

ou distanciar-se dele, fazendo uma viagem do “eu” através de várias identificações úteis à 

reflexão, pois o “eu” é resultado da minha narrativa.  A narrativa não é neutra em relação ao 

que vivemos, ela desencadeia o poder de resiliência ou desencadeia sofrimentos, trazendo à 

tona lembranças guardadas no seu subconsciente, porém, narrativas pode ser: singular ou 

coletivas. São úteis e às vezes até necessárias, mas para algumas pessoas são causadoras de 

sofrimento e não sentem gosto por elas (PINEAU, 1996). 

Do gênero textual à escrita de si é o objetivo que trazemos neste trabalho. Como a escrita 

epistolar, trabalhada como gênero textual pode transformar-se numa escrita de si, que contribui 

nos processos formativos, tanto do formador quanto do formando. A escrita de si, é uma escrita 

sobre o eu, sobre um olhar interno de um outro ponto de vista e de reflexividade. 

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa em educação, que utiliza o método autobiográfico 

como ancoragem epistemológica. Bogdan e Biklen (1994), apresentam o conceito de pesquisa 

qualitativa a partir de cinco características basilares: 1. Ambiente natural como fonte direta de 

dados, o pesquisador é o maior instrumento; contato direto e prolongado do pesquisador com o 

espaço e a situação que está sendo pesquisada, dentre outros; 2. Os dados coletados são 

predominantemente descritivos; 3. O processo é mais importante do que o produto; 4. O 

significado que os participantes expressam são focos especiais da investigação; e, por fim, 5. 

As análises dos dados consideram um caráter indutivo e interpretativo. 
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Tendo como base tais preceitos, observamos a inserção harmoniosa do método 

autobiográfico como ramificação da pesquisa qualitativa. Pois, a perspectiva desse método é a 

centralização do sujeito no desenvolvimento da pesquisa, como afirma Ferrarotti (2010, p. 45), 

“[...] todo indivíduo é a reapropriação singular do universal social e histórico que o rodeia, 

podemos conhecer o social a partir da especificidade irredutível de uma práxis individual [...]”. 

Nesse sentido, entendemos que as cartas escritas pelos estudantes das licenciaturas são 

fontes profundas de conhecimento e podem em muito contribuir para pensar a formação 

docente, a partir de uma análise qualitativa dos dados. Vale ressaltar que embora o esforço de 

análise seja significativo, é apenas uma interpretação da interpretação, portanto, lacunas sempre 

existem. Mas, tentaremos ser o mais próximo possível do universo narrado pelas escritas de si. 

 

1. Lócus e participantes do estudo 

 

O loco do estudo foi a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Campus 

Caraúbas, Centro Multidisciplinar de Caraúbas (CMC).  

Participaram 8 (oito) graduandos dos 3 (três) Cursos de Licenciaturas em Letras da 

UFERSA, no Centro Multidisciplinar Caraúbas, a saber: Letras Inglês, Letras Libras e Letras 

Português.  

Abaixo apresentamos o quadro sintético com informações dos participantes do estudo: 

 
Quadro 1 - Participantes do estudo. 

Nome Curso Idade Cidade Tempo de curso 

Karev Não informado Não informado Não informado 3° período 

Joey Inglês Não informado Não informado Não informado 

Derek Inglês Não informado Não informado 2° período 

Frida Libras Não informado Não informado 4° período 

Marie Português 18 anos Olho D’Água dos Borges 2° período 

Lisa Não informado Não informado Não informado Não informado 

Megan Libras 23 anos Caraúbas (comunidade 

Apanha Peixe) 

4° período 

Léia Libras 23 anos Campo Grande 4° período 

Fonte: Elaborado pela autora. 
   

Os nomes utilizados são fictícios, para preservar a identidade dos participantes. 

Observamos que as idades informadas variam entre 18 a 23 anos, e no momento estavam 

cursando entre o 2º ao 4º período. Vale ressaltar que alguns participantes, ao longo das suas 

narrativas, não informaram as suas idades atuais ou a idade de quando ingressaram na 

Universidade. As cidades de origem também variaram, quando informadas, conforme 

percebemos no quadro 1. Um discente é oriundo da comunidade de Apanha Peixe, no município 

de Caraúbas, outro da cidade de Campo Grande e outro da cidade de Olho D’Água dos Borges, 

sendo todos municípios do Rio Grande do Norte, os demais não informaram suas localidades. 

Com relação ao gênero, para essa pesquisa, foram utilizadas as cartas de três homens e cinco 

mulheres.  

 

2. Procedimentos para a recolha dos dados e Corpus de análise. 
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O estudo foi realizado ao longo do semestre 2018.1, no componente curricular 

Psicologia da Educação, de caráter obrigatório, que é ofertado semestralmente para os cursos 

de licenciaturas em Letras, pelo Departamento de Linguagens e Ciências Humanas (DLCH). 

Geralmente, estudantes das três licenciaturas, Inglês, Libras e Português, cursam ao mesmo 

tempo. 

A escrita das cartas foi uma proposta de atividade avaliativa da última unidade. A 

autorização para utilização em pesquisa dos dados foi concedida individualmente ou em duplas, 

com a assinatura de um termo de consentimento.  

Para a elaboração das cartas foi desenvolvido o seguinte protocolo: 

 
Que tal escrever uma carta para você no futuro? 

Trata-se de um texto narrativo, no qual você deve escrever sobre suas 

experiências enquanto estudante em formação na UFERSA. A ideia é que 

possa contar a sua história - uma versão de si mesmo como estudante 

universitário, num curso de licenciatura -, para você mesmo ler no futuro, 

quando já estiver atuando como profissional. Narrar e refletir, refletir e 

compreender, compreender e atuar: narrativa de um(a) docente em formação 

- pode servir de inspiração para a tua escrita. (ROCHA, 2019, p. 67). 

 

Importa informar que no primeiro dia de aula a docente responsável pela disciplina 

comunicou aos estudantes que eles escreveriam uma carta para si mesmos, como uma das 

atividades avaliativas do componente curricular. Segundo Rocha (2019), o protocolo serviu 

como um subsídio orientador a fim de inspirar, nortear e mediar no processo de escrita da carta. 

Fez parte do protocolo, a explicitação de que as cartas não seriam partilhadas entre os estudantes 

em sala de aula e que a nota da avaliação não deveria ser uma preocupação, que ficassem no 

olhar e na entrega pessoal a essa atividade. 

Foram escritas cerca de 50 (cinquenta) cartas no semestre 2018.1, sendo autorizada a 

utilização de todas com fins de pesquisa. Mas, diante da imensidão de dados, optamos por 

analisar oito cartas, que se constitui o corpus do presente estudo. 

 

3. Ética na pesquisa 

 
A pesquisa envolvendo seres humanos deverá prever procedimentos que 

assegurem a confidencialidade e a privacidade dos indivíduos pesquisados, 

garantindo a proteção da sua imagem, a sua não estigmatização e a não 

utilização das informações em prejuízo dos indivíduos e/ou das comunidades, 

inclusive em termos de auto-estima, de caráter econômico e/ou financeiro 

(VIEIRA, 2003). A pesquisa deve respeitar os valores culturais, sociais, 

morais, étnicos, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes quando 

a pesquisa envolver trabalhos em comunidades, cuidando para que ocorra o 

retorno dos benefícios obtidos através dos conhecimentos adquiridos para as 

pessoas e comunidades onde a mesma foi realizada (SARDENBERG et al., 

1999 Apud MORO, MATTOS, SARTORI, 2011, s/p). 

 

O preceito apresentado pelos autores orientou o cuidado ético com cada escrita de si. 

Pois consideramos que toda pesquisa realizada com seres humanos precisa considerar os 

aspectos éticos, os cuidados com os valores e princípios universais do respeito a pessoa humana. 

Principalmente, quando lidamos com as histórias de vida das pessoas, suas subjetividades e 

seus sentimentos. 
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ENTRE PERCURSO S E PERCALÇOS: O QUE CONTAM OS LICENCIANDOS 

 
Entre o já e o ainda não 

 

A carta de Lord Chandos termina assim: 

[...] porque a língua em que talvez me fosse dado não só escrever, mas também 

pensar, não é o latim, 

Nem o inglês, nem o italiano, ou espanhol, e sim uma língua cujas palavras 

nem sequer uma só me é conhecida; uma língua na qual as coisas mudas me 

falam e na qual, talvez um dia na tumba, terei que prestar contas a um juiz 

desconhecido. 

A língua recebida já não nos serve, nos provoca [...] e aquela que talvez 

pudéssemos dizer alguma coisa, não a temos ainda. Porém aí estamos, nesse 

intervalo, e continuamos insistindo. (LARROSA, 2018, p. 87). 

 

Dizer algo em palavras, que estão nas profundezas de nossa subjetividade é um desafio 

constante no mundo da comunicação, cada vez mais efervescente. Como expressar, interpretar 

e visibilizar vozes, por vezes, silenciadas na cultura acadêmica? A voz que vem de si mesmo, 

de dentro, que promove autoria. Autoria por um lado exigida e exaltada, mas coagida em tantas 

circunstâncias no cotidiano formativo. 

Ao nos debruçarmos sobre as cartas dos licenciandos, sentimos profunda empatia e 

respeito aos seus desafios, percalços, vitórias e sonhos. Tentamos fazer uma análise temática, a 

partir da construção de categorias, orientadas por Jovchelovicth e Bauer (2002). Nesta 

perspectiva, “[...] as unidades do texto são progressivamente reduzidas em duas ou três rodadas 

de séries de paráfrases [...] a partir desse parafrasear, desenvolve-se um sistema de categorias 

[...]” (JOVCHELOVICTH e BAUER, 2002, p. 107). 

Nesse movimento, após leituras intensas e extensas das cartas, chegamos às seguintes 

categorias: 1. Jornada acadêmica: dificuldades em acompanhar o curso, desafios, obstáculos 

e inseguranças; 2. Família: entre motivações e desmotivações; 3. Docência: sonho de ingressar 

e de finalizar a graduação; 4. Projeções: um futuro de sonhos. 

 

CONCLUSÃO  

 
Pela decisão de colocar seu próprio caminho acima de todos os outros, já 

realizou grande parte de sua designação salvadora. Ele excluiu de sua via a 

validade de todos os outros caminhos. Ele colocou a sua lei acima de todas as 

convenções, afastando de si o que não apenas deixou de impelir o grande 

perigo, mas até mesmo o provocou. As convenções são, em si mesmas, 

mecanismos sem alma, que nada mais podem abranger do que a rotina da vida. 

A vida criadora fica sempre acima da convenção (JUNG, 2011, p. 191). 

 

Jung nos provoca a pensar e ser além da convenção. Escrever sobre si, num ambiente 

institucional é, de certo modo, romper com a convenção normatizada, ao tornar-se autor sem 

medo de escrever e projetar-se como docente em formação e futuro docente. Na ponderação 

sobre as narrativas autobiográficas apresentadas pelos licenciandos pudemos conhecer melhor, 

em suas perspectivas, a sua formação docente. As cartas permitiram a afloração da autoria e do 

protagonismo no seu processo também de formação, na medida em que puderam resgatar seus 

percursos e percalços no curso e, ao mesmo tempo, apresentar suas perspectivas de vida 

acadêmica e pessoal. O que nos contam de suas vivências na universidade? Como se apresentam 

a si mesmos no futuro? Quais projeções fazem de si? O que destacam em suas escritas? Essas 
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escritas podem nos ajudar a pensar a formação docente? Foram especulações que 

impulsionaram esse trabalho.  

O objetivo foi o de identificar e categorizar, a partir da escrita de si dos discentes das 

licenciaturas em Letras Inglês, Português e Libras, elementos que contribuíram para 

compreender seus percursos vividos na universidade, os desafios enfrentados e as perspectivas 

profissionais. A pesquisa foi desenvolvida com a seleção de oito cartas para leitura e análise 

identificando conflitos, desejos e dificuldades, realizando a categorização das narrativas, e 

analisar o que nos contam os estudantes sobre o processo a partir da escrita de cartas.  

Dos achados destacamos:  

O que nos contam de suas vivências na universidade?  

Como se apresentam a si mesmos no futuro e quais projeções fazem de si? 

O que destacam em suas escritas? Essas escritas podem nos ajudar a pensar a formação 

docente? 

O objetivo da pesquisa foi alcançado? 

 Consideramos que sim. Visto que, por meio da análise das cartas, foi possível criar 

categorias analíticas que mapearam fatores que impactam na vida dos licenciandos:  1. Jornada 

acadêmica: dificuldades em acompanhar o curso, desafios, obstáculos e inseguranças; 2. 

Família: entre motivações e desmotivações; 3. Docência: sonho de ingressar e de finalizar a 

graduação; 4. Projeções: um futuro de sonhos.  

Nessa categoria os colaboradores da pesquisa projetam o caminho que vão trilhar e um 

futuro com grandes realizações e promessas cumpridas. Acreditamos que as narrativas 

autobiográficas ajudaram o licenciando a se projetar em um futuro não muito distante e se 

projetar num futuro de sonhos e superações. 

Por fim, entendemos que as escritas de si são mecanismos profícuos na formação 

docente e contribuem, por um lado, para estimular a autoria na universidade, e, por outro, para 

processos de ressignificações da própria vida, pela narrativa de si. 
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RESUMO 

Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada no âmbito do Projeto de Extensão 

Práticas de Leitura e Escrita na Escola – PraLEE. O Projeto desenvolve-se com o 

apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX), e 

vincula-se à Faculdade de Educação, da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte -UERN. Intencionamos com essa pesquisa analisar as contribuições das ações 

extensionistas realizadas pelo PraLEE para a formação de professores no período de 

pandemia e proporcionar reflexões sobre a importância das atividades desenvolvidas 

para o fortalecimento da relação entre pesquisa, ensino e extensão. 

Metodologicamente, optamos pela realização de uma pesquisa com abordagem 

qualitativa, de caráter exploratório, a partir da análise do Projeto aprovado no edital 

nº12/2019- PROEX UERN e das lives realizadas durante o período de suspensão das 

aulas, em decorrência da pandemia da COVID-19, e no semestre 2020.1. Para 

fundamentação teórica, realizamos uma pesquisa bibliográfica em obras de autores 

como: Severino (2007), Silva (1997), Alves (2020) e Nóvoa (1999). Os resultados da 

pesquisa apontam que a extensão universitária, em específico no projeto analisado, 

possibilita um diálogo entre a teoria e a prática e uma interação através das telas que 

ultrapassam os muros da universidade. Isso contribui para o aperfeiçoamento do 

trabalho docente, principalmente, de professores alfabetizadores, alicerçado à reflexão 

crítica e coletiva desses sujeitos sobre o processo de ensino e aprendizagem. No mais, 

concluímos que, mesmo em um período atípico, ocasionado pela pandemia, o PraLEE 

desenvolveu atividades de compartilhamento de saberes junto à comunidade e 

membros envolvidos com intuito de fortalecer as práticas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Extensão; Alfabetização; Educação; Pandemia 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada no âmbito do Projeto de Extensão 

Práticas de Leitura e Escrita na Escola – PraLEE. O Projeto desenvolve-se com o apoio da Pró-

Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX), e faz parte da Faculdade de 

Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte -UERN. Os objetivos desta 

investigação são analisar as contribuições das ações extensionistas realizadas pelo PraLEE para 

a formação de professores no período da pandemia e proporcionar algumas reflexões sobre a 

importância das atividades desenvolvidas para o fortalecimento da relação entre pesquisa, 

ensino e extensão. 

Para atingir os objetivos optamos pela realização de uma pesquisa com abordagem 

qualitativa, de caráter exploratório a partir da análise do Projeto aprovado no edital nº12/2019- 
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PROEX UERN e das lives realizadas durante o semestre 2020.1. No mais, realizamos uma 

pesquisa bibliográfica em autores que investigam a formação inicial e continuada de 

professores, relacionando à extensão universitária e suas especificidades.  

O referido Projeto conta com a participação de docentes da UERN, professores da 

educação básica e discentes bolsistas voluntários de diversos períodos do curso de Pedagogia, 

vinculados à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Com início das ações 

em 2020, coordenado pela professora Dra. Antônia Maíra Emelly Cabral da Silva Vieira, 

inicialmente, as atividades tinham como objetivo principal realizar ações que contribuam para 

o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita em crianças do Ensino Fundamental anos 

iniciais de escolas públicas do Município de Mossoró/RN.  

Em virtude da pandemia causada pela COVID-194 e em cumprimento a Portaria 

346/2020-GP/FUERN que suspende as atividades presenciais que resultam na aglomeração de 

pessoas e, posteriormente, com a publicação da RESOLUÇÃO Nº 28/2020 – CONSEPE, 

determina-se semestre 2020.1 de modo remoto na instituição. Com intuito de contemplar as 

orientações, com fins de atender os objetivos da proposta do Projeto, visando a continuidade 

das atividades de modo remoto, considerando ampliar as possibilidades de participação da 

comunidade externa e envolver os membros nas atividades de forma síncrona e assíncrona, 

foram feitas modificações na proposta de trabalho do Projeto.  

Com base nisso, o principal meio para desenvolvimento das atividades é uma conta 

oficial no Instagram @leitura.escritanaescola, canal que visa compartilhar com o público em 

geral conteúdos (in)formativos, a partir de quadros semanais e quinzenais, a saber: dicas de 

leitura, tutorial de recursos, vida e obras de autores de literatura infantil, contação de histórias 

e dicas de filmes relacionados à educação e questões sociais. Além dessas atividades, foi 

possível realizar lives com diversos temas que abordaram o processo de alfabetização e 

letramento em diferentes perspectivas, bem como, oficinas, minicursos, avaliações e 

planejamentos no Google Meet.  

Justifica-se a pesquisa pela necessidade de mostrar que a extensão universitária 

proporciona aos acadêmicos bolsistas e/ou voluntários a aprendizagem de técnicas, métodos de 

pesquisa, ganho de autonomia, desenvolvimento de habilidades e colabora para que o futuro 

profissional tenha uma aproximação com a realidade educacional. 

O presente trabalho está organizado em quatro seções, a contar com essa introdução. Na 

segunda seção, nominada, “Extensão universitária e a formação docente inicial e continuada”, 

abordamos como a extensão universitária pode contribuir para o processo formativo de 

licenciandos e professores, com ênfase no pandêmico. Na terceira seção apresentamos uma 

descrição metodológica da pesquisa, fazendo apontamentos sobre o percurso trilhado para 

construção dos dados. Na quarta seção intitulada “Refletir, dialogar e aprender: ações 

formativas no PraLEE" apresentamos as ações desenvolvidas pelo PraLEE através das 

plataformas digitais, principalmente, as lives, sendo o foco do trabalho em questão, em virtude 

da relevância para o fortalecimento das ações extensionistas no decorrer do primeiro ano de 

atuação do projeto, contribuindo assim de forma significativa para o processo de formação 

continuada. Na última seção, tecemos as considerações finais sobre a pesquisa.  

 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL E 

CONTINUADA  

 

De acordo com Severino (2007, p. 31) “a extensão universitária se torna uma exigência 

intrínseca do ensino superior em decorrência de compromissos do conhecimento e da educação 

 
4 A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerando a disseminação do Covid-19 declara, no dia 11 de março 

de 2020, a pandemia do novo coronavírus.   
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com a sociedade [...]” favorecendo a legitimação do que é produzido no âmbito acadêmico, 

adquirindo “chancela ética” e envolvendo os interesses da comunidade. Na extensão 

universitária ocorre uma troca de conhecimentos em que a universidade também aprende com 

a comunidade sobre seus valores e cultura, além de compreender as demandas que o ambiente 

escolar anseia.  Assim, a universidade pode planejar e executar as atividades de extensão 

respeitando e não violando esses pressupostos. A universidade, através da extensão, influencia 

e também é influenciada pela comunidade, ou seja, há uma troca de experiências entre a 

universidade e o contexto que está inserida (SILVA, 1997). 

A extensão universitária oportuniza criar novos olhares em direção a uma mudança 

social, através do qual há uma troca recíproca entre o conhecimento adquirido na universidade 

e o conhecimento da realidade da comunidade externa. Corroborando com essa ideia Freire 

(2000, p.67) acredita que, "se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, 

tampouco, a sociedade muda", afirmativa que legitima a importância da educação para a 

transformação social.  

Com o formato do ensino remoto, concordamos que é possível delinear uma produção 

de conhecimento mais híbrida, que se configura a partir da versatilidade na qual as informações 

e propagação de conhecimento se desenrolam, mesmo sabendo dos limites e entraves nesse 

processo, devido questões de acessibilidade àqueles que não tem uma internet estável ou acesso 

a dispositivos móveis e plataformas digitais.  

 
A disruptividade provocada pela pandemia do Coronavírus evidenciou, 

destacadamente, para países que apresentam percentuais significativos de 

pobreza e desigualdade social acirradas, como o Brasil, as barreiras físicas, 

culturais, econômicas e tecnológicas que estruturam a sociedade, dando 

visibilidade àqueles que eram considerados invisíveis e muitas vezes esquecidos 

(ALVES, 2020, p. 357).  

 

Contudo, torna-se imensurável a possibilidade de construção de conhecimento em rede 

por meio das tecnologias digitais que aproximam os sujeitos e mobiliza os saberes. Mesmo 

sabendo dos limites desse formato de ensino, reconhecemos que o contato com esses ambientes 

digitais, a interação e engajamento nas formações podem diminuir os impactos e minimizar as 

dificuldades inerentes ao contexto de distanciamento social.  

Concordamos que ser um (a) professor (a) alfabetizador (a) exige uma formação inicial 

de excelência, pautada em saberes profissionais que proporcione a alfabetização dos educandos. 

Desta forma, percebemos que a extensão tem papel fundamental na formação profissional, pois 

proporciona acompanhar as mudanças teóricas que norteiam e fundamentam os documentos e 

o currículo, revelando assim a importância da formação inicial e continuada para a 

ressignificação da prática e de sua aproximação com a teoria, fazendo com que se articule 

saberes da experiência com bases teóricas. 

Nesse âmbito, a formação inicial é de extrema importância, pois possibilita ao 

licenciando desenvolver habilidades essenciais à prática docente enquanto professor (a) 

pesquisador (a), favorecendo a construção de conhecimentos primordiais para o início da sua 

carreira. Sobretudo, entendemos que é preciso que o (a) docente busque a formação continuada 

e continue na busca por novos conhecimentos, descobertas e aprendizados.  

Segundo Nóvoa (1999), a formação continuada é um processo permanente para o 

desenvolvimento do professor, porque a escola é essencial como espaço de formação em que 

acontece a construção do conhecimento no processo educativo de ações conjuntas, aliando-se 

a teoria à prática, o que possibilita reflexão. 

  

METODOLOGIA DA PESQUISA 
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Consideramos que essa pesquisa é do tipo qualitativa, conforme Chizzotti, (2010, p. 

221) “o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem 

objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente 

são perceptíveis a uma atenção sensível [...]”. 

Além de ter uma abordagem qualitativa é uma pesquisa exploratória, segundo Gil (2008, 

p. 27) “pesquisas exploratórias são desenvolvidas com objetivo de proporcionar visão geral, de 

tipo aproximativo, acerca de determinado fato”. Com base nisso, investigamos o planejamento 

do Projeto de Extensão PraLEE durante o semestre 2020.1, Projeto aprovado no edital 

nº12/2019- PROEX UERN, página oficial do Projeto no Instagram, com foco na análise das 

lives realizadas, durante o semestre supracitado, que abordaram temáticas relacionadas a 

alfabetização, letramento, literatura e formação de professores e os respectivos formulários de 

avaliação5. Ao apresentarmos os comentários sobre esses momentos formativos, extraídos do 

formulário, para preservar a identidade dos participantes, vamos identificá-los como 

“participante” e inserir numeração de forma sequenciada, exemplo: participante 1, participante 

2… 

Realizamos ainda uma pesquisa bibliográfica que se fundamenta em Lakatos e Marconi 

(2001, p. 183), a pesquisa bibliográfica,  

 
[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, 

desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, materiais cartográficos, etc. [...] e sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto [...]. 

 

Os dados foram construídos à luz do referencial teórico que contemplou leitura de 

pesquisas dos seguintes autores: Nóvoa (1997), Severino (2007), Freire (2000), Alves (2020), 

Silva (1997) e Chizzotti (2010), dentre outros que esclarecem a necessidade de analisar as 

contribuições das ações extensionistas para formação de professores, a educação no período de 

pandemia e a formação inicial e continuada de professores. 

   

REFLETIR, DIALOGAR E APRENDER: ações formativas no PRALEE 

 

A UERN promove atividades extensionistas de ensino e pesquisa, permitindo que aos 

docentes que atuam na educação básica fortaleçam suas práticas e promovam discussões de 

natureza científica através de troca de saberes e experiências. No PraLLE as ações, dentre outros 

objetivos, favorecem a formação continuada dos professores, principalmente alfabetizadores, 

de modo a provocar aprendizagens essenciais à profissão. Além disso, possibilita aos bolsistas 

voluntários envolvidos: produção de artigos, pesquisas e trabalhos acadêmicos, diálogo com a 

comunidade e professores da educação básica, colaborando para formação inicial, encontro com 

a pesquisa e melhora a qualidade da educação básica.  

Sobre o trabalho realizado a partir das plataformas digitais, reconhecemos que as ações 

contemplam um grande público que ultrapassam as fronteiras de Mossoró e do Rio Grande do 

Norte, alcançando a participação de professores e licenciandos de muitas regiões do Brasil. 

Constatamos, ainda, que as atividades desenvolvidas têm aceitação, engajamento e interação, 

tanto por meio das postagens publicadas, como pela participação nas lives, minicursos e 

oficinas. O Projeto conta ainda com a participação colaborativa de outros Projetos de Extensão, 

 
5 A cada live é divulgado um formulário para que os participantes confirmem a presença. Nesse instrumento os 

eles inserem comentários acerca do conteúdo de cada evento e sugestões para os próximos encontros formativos.  
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como: Diálogos em Paulo Freire e Educação Popular-LEFREIRE. 

Das ações desenvolvidas, recorremos ao levantamento e análise das lives promovidas 

no semestre 2020.1, a fim de perceber como o Projeto tem contribuído para a formação de 

professores e na articulação entre ensino, pesquisa e extensão. No quadro a seguir apresentamos 

as temáticas discutidas e os palestrantes.  

 
Quadro 1: Lives realizadas no semestre 2020.1 

Temas                                                                  Palestrante  

Ensinar e aprender a ler e escrever: o que preciso saber? O que posso 

fazer? 

Dra. Antonia Maira Emelly 

Cabral da Silva Vieira 

Os níveis de desenvolvimento da escrita com base na psicogênese: um 

olhar conceitual e prático 

Ma. Maria Cleoneide Soares 

Alfabetização de crianças com TEA (transtorno do espectro autista)  Esp. Karythya Mayara 

Dislexia: reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem da leitura 

e escrita 

Esp. Karla Emanuelle Gomes 

Pessoa 

Literatura negra: representação da identidade negra nos livros de 

literatura  

Esp. Ana Paula Campos; 

Trocas de experiências sobre as práticas pedagógicas e o ensino remoto 

em tempos de pandemia 

Ms. Hemaúse Emanuele da Silva 

Marcela Cavalcante 

Por uma nova leitura da palavra e do mundo: a pedagogia Paulo Freire 

como caminho democrático à educação  

Dr. Luiz Gomes 

Saúde mental de professores em tempos de pandemia Me. Elihab Gomes (Psicólogo) 

Processos cognitivos e criativos no desenvolvimento da linguagem da 

criação 

Ma. Maria Cleonice Soares 

Educação infantil e o desenvolvimento da linguagem oral e escrita Dra. Jacyene Melo de Oliveira 

Araújo 

O processo de alfabetização da criança com deficiência intelectual  Me. Andrialex Silva 

Literatura infantil formação de leitores  Dra. Lilliân Alves Borges 

O corpo em movimento: experiências na educação infantil  Ma. Camila Rodrigues  

Profissão docente: representações incertezas e possibilidades  Profa. Dr. Elda Melo 

Práticas de leitura e escrita questões étnico-raciais Dra. Ady Canário 

Alfabetização e ensino remoto: experiências e desafios  Me. Ana Clarisse França 

Educação infantil pós pandemia: o que esperar? Dra. Giovana Amorim 

Fonte: elaborado pelas autoras a partir da página oficial do Instagram do Projeto. 

 

As lives foram de grande importância para o crescimento e qualificação dos 

participantes envolvidos, contribuindo para estudo, melhoramento da prática, pesquisa e 

levantamento de hipóteses. Essas ações contribuíram para prática pedagógica de professores e 

aprofundamento dos estudos da equipe do Projeto. Sobre isso destacamos a fala de uma 

professora que participou da live “Literatura Negra: representação da identidade negra nos 

livros''.  
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Live muito pertinente. Eu mesma como professora nunca em prática havia feito 

reflexões acerca das obras e autores que levo para a sala de aula. Com a 

explicação da live vejo a necessidade de nos aprofundarmos nos autores e se 

suas obras vão tratar das pessoas negras com brilhantismo ou desprezo. Fiquei 

encantada. Foram muitas aprendizagens. Obrigada! (Participante 1) 

 

Notamos que a participante relaciona o debate à sua prática, permitindo-a pensar novas 

formas de desenvolvimento do seu trabalho enquanto mediadora de leitura.  Nesse sentido, para 

Nóvoa (1997.p.26), “a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar simultaneamente, o papel 

de formador e de formando”. Então, reconhecemos o quanto esses momentos podem favorecer 

a reflexão sobre as práticas e as mudanças de postura.  

Na sociedade atual, principalmente no contexto pandêmico, a prática pedagógica traz 

consigo um enorme desafio para professores, tendo em vista a demanda cada vez maior de 

trabalho e necessidade de adaptação, flexibilização, atualização de conhecimentos, frente às 

exigências da prática educativa. Com isso, uma das lives realizadas foi sobre saúde mental. Na 

oportunidade, os participantes puderam externar suas inquietações e se sentiram acolhidos por 

compreender que não estão sozinhos com essa demanda.  

 
A live saúde mental de professores em tempos de pandemia trouxe muitas 

reflexões para nós professores. Muita coisa importante foi falada que fica até 

difícil de citar algo. Foi uma discussão bem pertinente, não só do momento que 

estamos, mas sempre. Sinto uma ausência na preocupação com a saúde mental 

de nós professores. Falam muito nos cuidados com as crianças, alunos, famílias 

e etc. O psicólogo Elihab Gomes transmitiu muitos conhecimentos e dicas, 

maravilhosas que vão nos ajudar bastante daqui para frente. Grata (Participante 

2). 

 

Ao analisarmos esse comentário entendemos que as contribuições do projeto são de 

grande relevância para os participantes, refletir sobre a prática do ensino remoto, frente a saúde 

mental dos professores e a oportunidade de acolhimento, uma vez que o momento também 

oportuniza depoimentos, por meio dos comentários online, que afetam diretamente aqueles que 

assistem. Ressaltamos que, embora a pedagogia enquanto ciência tenha teorias sobre o ensino 

e a educação, o sujeito que torna possível fazer o que ainda não se fez e experimenta fazer o 

novo, mas de maneira responsável, fazendo o uso do que já sabe, construindo novos saberes e 

cuidando da saúde mental. 

Concordamos que a formação continuada precisa ser desenvolvida ampliando espaços 

formativos, que contribui diretamente para aprendizagem dos discentes e docentes. No contexto 

atual, notamos que as mídias digitais, por meio das lives, podem ser utilizadas numa abordagem 

construcionista, promovendo um ambiente acolhedor através do qual os sujeitos se sintam 

motivados para a descoberta, a reflexão e a construção de novos conhecimentos. Sobre isso, um 

dos participantes da live, Dislexia: reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem da 

leitura e escrita destaca: “Excelente live. Gostei bastante das indicações de livros, assim como 

alguns tipos de atividades que poderão ser realizadas com os alunos que possui dislexia. Uma 

temática muito pertinente e de grande valor para nós, futuros docentes (participante 3 )” 

A partir dos comentários dos participantes, percebe-se que os sujeitos estão abertos a 

novas aprendizagens, o que nos permite inferir que a partir das reflexões muitas provocações 

são afloradas, refletindo diretamente na prática docente. Além disso, destacamos a pluralidade 

de temas abordados pelo projeto, ampliando as possibilidades de discussões sobre a aquisição 

e desenvolvimento da leitura e escrita, literatura infantil, desafios da pandemia, dentre outros 

assuntos importantes para prática pedagógica de professores.  
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Ao analisar as ações realizadas no decorrer do primeiro ano, é possível afirmar que 

houve não somente um momento de troca de experiências pelos participantes, como muitas 

vezes, estes expuseram suas frustrações e dificuldades diante do novo contexto que se 

encontram “o ensino remoto”. Foram, ainda, ações que contribuíram para a formação 

profissional dos bolsistas e professores da educação básica. Ações que proporcionam o 

fortalecimento da relação entre pesquisa, ensino e extensão, ao dar voz a licenciandos e 

professores, ao permitir aproximação entre universidade e escola, desenvolvimento de 

pesquisas, autonomia, quebra de barreira para uso de plataformas digitais e produção de 

conhecimento para a práxis docente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todas as adversidades e desafios encontrados no desenvolvimento do Projeto 

acenderam grandes conquistas e toda essa experiência possibilitou conhecer mais os objetivos 

da extensão universitária e sua importância para o ensino e a pesquisa, ampliando as 

possibilidades de produção do conhecimento teórico-prático para atuação docente.  

Consideramos que o trabalho desenvolvido pelo Projeto conseguiu promover interação 

através das telas e ultrapassar os muros da universidade, contribuindo para o aperfeiçoamento 

do trabalho docente, principalmente, de professores alfabetizadores, alicerçado à reflexão 

crítica e coletiva. As atividades desenvolvidas colaboraram na construção de conhecimentos no 

cotidiano das suas vivências, desenvolvendo um processo contínuo de reflexão na formação 

inicial e continuada. 

À guisa de conclusão, constatamos que o PraLEE coloca em prática o compartilhamento 

de saberes junto à comunidade e membros envolvidos, no intuito de fomentar as práticas de 

ensino e aprendizagem. As ações desenvolvidas, principalmente através das lives, 

possibilitaram a produção de novos conhecimentos, reflexão sobre a prática e um olhar mais 

sensível às práticas alfabetizadoras.  

Com as ações desenvolvidas e analisadas percebe-se a troca entre a Universidade e a 

comunidade, comprovando o quanto a extensão universitária é importante, visto que todos os 

envolvidos se beneficiam. Acreditamos que ações extensionistas precisam ser valorizadas e 

fortalecidas, enquanto conhecimentos sistematizados, como: pesquisas, grupos de estudos e 

leituras, pensando que, enquanto profissionais da educação, devemos estar em busca 

permanente de conhecimento e capacitação, pois os capacita e melhora suas habilidades e 

conhecimentos adquiridos ao longo do processo de sua formação, aliando teoria e prática de 

forma relevante. Isto é, o Projeto de Extensão foi imprescindível para a qualificação profissional 

dos professores, pois os leva a refletir sobre a práxis pedagógica em um momento que requer 

muito formação continuada, no período pandêmico. O Projeto possibilita ao futuro docente e 

discente a entender a prática pedagógica e instiga o olhar de pesquisador, evitando assim uma 

modalidade tradicional e burocrática de formação.  
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ENSINO RELIGIOSO E ÉTICA DOCENTE: problematizações sobre a formação em 

Ciência(s) da(s) Religião(ões) 

 
Paulo Cavalcante de Albuquerque Melo1 

Valdicley Euflausino da Silva2 

 

 
RESUMO 

Problematizamos, neste trabalho, sobre o Componente Curricular de Ensino Religioso 

(ER) no sistema público brasileiro de ensino, e de modo mais enfático, sobre a questão 

da Ética docente, tanto no processo de formação inicial, quanto dos(das) profissionais 

já atuantes em sala de aula, principalmente aqueles(as) com Licenciatura em 

Ciência(s) da(s) Religião(ões)(CR). Buscamos, com isso, contribuir para o 

fortalecimento educacional e da democracia brasileira, assim como, aprofundarmos 

na discussão, de âmbito nacional, sobre profissionalização e competência docente, em 

uma área de conhecimento que se caracteriza pelas inúmeras controvérsias. O debate 

sobre este componente e a questão ética dos docentes nesta área são necessários, pois 

ainda persistem aspectos confessionais nas mediações pedagógicas de alguns(mas) 

professores(as), mesmo com a formação em CR. Deste modo, entendemos que estas 

atitudes refletem e reforçam um caráter moral oriundo da dinâmica colonial no sistema 

público de ensino, promovendo inúmeros conflitos, tais como, a oferta do ER nas 

escolas públicas em um Estado caracterizado, supostamente, como laicizante; e, a 

plausibilidade, ou não, da formação inicial em CR para o(a) profissional professor(a) 

da área em debate. Destarte, a disposição do trabalho se encontra da seguinte maneira: 

A) debatemos sobre a pertinência, ou não, do ER em um Estado, aparentemente, laico; 

B) discutimos o contexto atual dos caminhos promovidos pela formação docente em 

ER, tomando como pressupostos os argumentos apresentados pela(s) CR; C) e, por 

fim, problematizamos sobre a temática da Ética docente na formação do(a) 

professor(a) de ER, uma vez que este aspecto exerce influência significativa nas 

práticas pedagógicas. A pesquisa apresenta, enquanto resultado, de um lado, o 

descontentamento com o Componente Curricular no sistema público de ensino, 

evidenciado abertamente por diversos educadores; e, do outro lado, os que enxergam 

enquanto admissível, mediante um discurso pedagógico de ensino pautado nas CR. 

Disso, depreendemos que a formação docente em ER, a partir do discurso das CR, 

traz novos horizontes para o Componente, entretanto, ainda não foi amplamente 

adotado pelos sistemas de ensino. A caráter de considerações finais, entendemos que 

é necessário o aprofundamento no debate sobre a existência do ER no Estado laico, 

devido a persistência das práticas confessionais, assim como, a coexistência de 

diversas práticas de ER, que se fazem presentes no Componente. Por fim, observamos 

que a formação docente em ER busca contribuir para uma abertura moral dos 

docentes do ER, avançar no compromisso ético, e consequentemente, no processo de 

superação das práticas prosélitas, na tentativa de valorização da pluralidade religiosa, 

respeito às diferenças e combate as práticas de intolerância religiosa e racismo 

religioso. Entretanto, ainda é cedo para falar em impactos significativos sobre o 

caráter ético dos(as) docentes, uma vez que o discurso de uma moral aberta, para o 

ER, ainda não ganhou espaço notável nos sistemas de ensino, devido a insistência na 

postura da moral fechada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Religioso; Ética docente; Formação Docente; 

Ciência(s) da(s) Religião(ões) 
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INTRODUÇÃO 

É de amplo conhecimento as críticas que circunscrevem o Componente Curricular de 

Ensino Religioso (ER) no sistema público brasileiro de ensino. Apesar do reconhecimento no 

âmbito legal, prevalecem as recorrentes, e pertinentes, indagações acerca do lugar deste 

componente e dos seus possíveis contributos ao fortalecimento das políticas educacionais. 

Deste cenário, emerge o ponto fulcral de nossa problematização, qual seja: a questão da 

Ética docente, tanto no processo de formação inicial, quanto dos(das) profissionais já atuantes 

em sala de aula, principalmente aqueles(as) com Licenciatura em Ciência(s) da(s) 

Religião(ões)(CR). 

Diante desta delimitação, tomamos como questionamentos iniciais: qual a pertinência 

do ER no Estado laico? Quais são os caminhos promovidos pela(s) CR na superação do 

dogmatismo colonial desta área? Como a discussão sobre a dimensão ética do(a) docente pode 

ajudar na formação do(a) profissional de ER? 

Com essas problematizações, buscamos contribuir tanto para o fortalecimento 

educacional quanto para o sistema democrático brasileiro. Oriundos do projeto de pesquisa 

PIBIC – UERN, intitulado Laicidade, Ética e Formação docente em Ensino Religioso, que 

atualmente se encontra na fase 2, coordenado pelo professor Valdicley Euflausino da Silva, esse 

debate se insere, de modo mais específico, no aprofundamento da discussão sobre Ética 

docente, voltando nossos olhares ao debate nacional sobre profissionalização e competência 

docente, em uma área de conhecimento que se caracteriza pelas inúmeras controvérsias. 

O debate sobre este componente e a questão da postura ética dos docentes desta área são 

necessários, pois, em primeiro lugar, ainda persistem aspectos confessionais nas mediações 

pedagógicas de alguns(mas) professores(as), mesmo com a formação em CR. Em segundo 

lugar, apesar da promoção de critérios de organizações que versam uma postura pedagógica, 

didática e pautados no reconhecimento e valorização da pluralidade religiosa, tais posturas 

ainda não foram assimiladas de modo satisfatório no âmbito escolar. Em terceiro lugar, existe 

uma lacuna imensurável sobre a discussão acerca da dimensão ética da formação docente, tendo 

em vista que uma das principais características da área é a difusão de valores seja confessional, 

seja plural. 

Para além disso, no presente cenário caótico do Brasil, encontramos, em diversas esferas 

sociais, agentes políticos e agentes educacionais que corroboram com a perspectiva dogmática 

deste componente, referendando argumentos teológicos como base de sustentação educacional 

no sistema público de ensino3. 

Deste modo, entendemos que estas atitudes refletem e reforçam um caráter moral 

oriundo da dinâmica colonial no sistema público de ensino, promovendo inúmeros conflitos, 

tais como, a oferta do ER nas escolas públicas em um Estado caracterizado, supostamente, 

como laicizante; e, o questionamento sobre a plausibilidade, ou não, da formação inicial em CR 

para o(a) profissional professor(a) da área em debate, mesmo diante de discursos voltados ao 

reconhecimento da multiculturalidade, da diversidade, e da pluralidade religiosa. 

Destarte, a disposição do trabalho se encontra da seguinte maneira: A) debatemos sobre 

a pertinência, ou não, do ER em um Estado, aparentemente, laico; B) discutimos o contexto 

atual dos caminhos promovidos pela formação docente em ER, tomando como pressupostos os 

argumentos apresentados pela(s) CR; C) e, por fim, problematizamos sobre a temática da ética 

docente na formação do(a) professor(a) de ER, uma vez que esta dimensão exerce influência 

 
3 Cabe lembrar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da votação da ADI 4.439/2010 que permitiu 

o ER confessional nas escolas públicas brasileiras, a partir de 2017. Nesse caso, entendemos que o STF usou de 

uma hermenêutica equivocada de laicidade, para autorizar o Ensino Religioso confessional nos sistemas públicos 

de ensino. 
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significativa nas práticas pedagógicas, seja ligada ao dogmatismo, seja ligada ao pluralismo 

social. 

Diante dessas considerações, é oportuno afirmar que ainda é cedo para falarmos em 

impactos significativos sobre o caráter ético dos(as) docentes, uma vez que o discurso de uma 

moral aberta, para o ER, ainda não ganhou espaço notável de discussão na academia e nos 

sistemas de ensino básicos, devido a insistência na postura da moral fechada. Assim, 

entendemos que é necessário o aprofundamento no debate sobre a existência, ou não, do ER no 

Estado laico brasileiro, devido a persistência do confessionalismo, assim como, a coexistência 

de diversas práticas discursivas de ER que se fazem presentes no âmbito das salas de aulas. 

Por fim, observamos que a formação docente em CR busca contribuir para uma abertura 

moral dos docentes de ER, avançar no compromisso ético social e educacional, e 

consequentemente, no processo de superação das práticas prosélitas, na tentativa de valorização 

da pluralidade religiosa, respeito às diferenças e combate as práticas de intolerância religiosa e 

racismo religioso, levando em consideração a dignidade dos indivíduos durante o processo 

educacional. 

 

QUAL A PERTINÊNCIA DO ENSINO RELIGIOSO NO ESTADO LAICO?4 

 

A sempre recorrente, pertinente e atual indagação acerca do lugar do ER em um Estado 

laico, assim como, sobre os possíveis contributos ao sistema público educacional de ensino, 

sofre renovações constantes, tendo em vista os interesses e os(as) interessados(as) neste debate. 

No Brasil, desde os processos invasivos, até o final do século XIX, os religiosos, 

principalmente de origem Católica Apostólica Romana, detinham o exercício do poder nos 

ditames desta, literalmente, disciplina escolar. Somente a partir desse período histórico, com o 

advento do republicanismo, que essa corrente religiosa, que se tornou hegemônica, devido aos 

múltiplos processos violentos, começou a perder espaço. Contudo, isso não significou perda 

total da gerência organizativa da disciplina. 

Um dos principais elementos históricos que proporcionou a inserção do debate sobre o 

ER no sistema educacional foi a laicidade. Explicitada na Primeira Constituição Republicana 

(1891), a instituição da laicidade, na esfera política, acarretou o advento da separação oficial 

entre a Igreja e o Estado. Isso ocorreu sob fortes influências dos movimentos da Independência 

americana (1776) e da Revolução francesa (1778) (VALENTE, 2018). Este último, prevê três 

espaços para a sociedade “O primeiro é o espaço privado, de foro íntimo. O segundo é público, 

intimamente ligado com a questão política, no qual se encontra o Estado laico. O terceiro é 

também um espaço público, mas é civil ou comunitário, regrado pela secularização” 

(VALENTE, 2018. p. 110). 

Segundo a Valente (2018), a religião, nesta perspectiva, seria de foro exclusivamente 

íntimo, algo que não acontece no contexto brasileiro até o período hodierno. Isso porque a esfera 

política do país tomou rumos sócio-históricos diferentes da França, que passou por um processo 

de secularização da sociedade mais fervoroso. O Brasil, em contrapartida, conservou os seus 

aspectos extremamente religiosos tanto na esfera social quanto na política (VALENTE, 2018), 

presentes desde a sua formação colonial. 

Para tanto, cabe entender que a laicidade é fruto das críticas da modernidade europeia. 

Deste modo, isso implicou em uma passagem do “teocratismo hierárquico ao antropocentrismo 

democrático” (CURY, 2018. p. 316). Ou seja, a religião, que anteriormente era o fundamento 

 
4 Embora o termo laico ou laicidade não apareçam na constituição brasileira de modo explícito, existem artigos e 

princípios nela que caracterizem o país enquanto laico, como o art. 5, no inciso IV, que assegura a liberdade de 

crença e de consciência, a liberdade para realização de cultos e a proteção à locais sagrados. Tem também o art. 

19, inciso I, que veda a promoção de cultos religiosos por instituições públicas (BRASIL, 1988). 
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orientador da vida sociopolítica, passou a influenciar menos nos assuntos concernentes ao 

Estado, que agora intenciona colocar o sujeito e a democracia no centro da discussão política. 

Assim, a religião acabou limitando-se mais a área privada, através das instituições eclesiásticas 

que permanecem presentes nas sociedades (CURY, 2018). 

Diante disso, entende-se que o Estado laico, não deve se valer da utilização da religião 

ou confissão de fé como fundamento do direito para a vida privada das(os) cidadãs(os), assim 

como, postular a adoção de uma política antirreligiosa. Em outras palavras, exige-se que não 

menospreze a escolha religiosa (ou não religiosa) de cada sujeito e nem os privar do seu direito 

de culto (CURY, 2018). Pelo contrário, deve proporcionar as condições necessárias para a 

convivência de diferentes grupos religiosos, ou não religiosos, em uma sociedade democrática 

(VALENTE, 2018; CURY, 2018). 

Assim, segundo Cury (2004, p. 183), “um Estado pode ser laico e, ao mesmo tempo, 

presidir a uma sociedade mais ou menos secular, mais ou menos religiosa”. Dito de outro modo, 

o Estado laico, a partir da interpretação inicial do tipo americano, não impede que as(os) 

religiosas(os) participem da vida pública. E não impossibilita que estes sujeitos possam 

contribuir nos debates políticos, entretanto, é necessário estarem dispostos a dialogar, ao invés 

de impor a universalidade da religião a qual pertencem.  

Diante desse contexto político, como fica a situação do ER, uma vez que tais mudanças 

significativas na esfera política atingiram a esfera educacional? Em princípio, devemos situar 

que o embate em questão promoveu uma arena de combate extremamente acirrada e complexa 

entre opositores e defensores desta disciplina. Os opositores, ligados a educação laica, não 

enxergavam plausibilidade em uma disciplina de origem e com traços ainda coloniais. Os 

defensores, encabeçados pelo clero católico, insistiam na promoção da fé no ambiente escolar. 

Adiante, na primeira constituição republicana, é incluído o princípio da laicidade na 

educação, a partir do entendimento francês, por meio da implementação do art. 72, § 6º onde 

se lê: “será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos” (TORRES, 2012. p. 27). 

A partir dessa ideia, o ER não é constatado constitucionalmente nos sistemas públicos de 

ensino. O seu retorno só ocorrerá na constituição de 1934. 

É desta ocasião que o debate sobre o ER começa a ter envolvimento por parte dos 

educadores, tornando-se fervorosamente acirrada as disputas em torno desse Componente 

Curricular. As primeiras décadas do século XX, apresentaram os escolanovistas como a 

principal corrente de educadores desfavoráveis ao ER. A visão destes educadores, neste 

momento, era de erradicar esse resquício colonial, tendo em vista a explícita manutenção do 

poder religioso na esfera educacional. Dado curioso é que, justamente um escolanovista, 

Francisco Campos, promove o retorno dessa disciplina ao ambiente público, por meio da 

Reforma de n. 19.941 (SAVIANI, 2013). Essa Lei será tomada como base para a constituição 

de 1934, cuja redação afirma o ER como “disciplina obrigatória, porém de matrícula facultativa, 

de acordo com a confissão do aluno, em todas as etapas de ensino” (TORRES, 2012. p. 28). 

Desse momento em diante, o Componente aparecerá nas constituições de 1937, com caráter de 

matrícula e ofertas facultativas, e em 1946, 1967 e 1988, como oferta obrigatória e de matrícula 

facultativa (CURY, 2018). 

É nítido e entendível o cenário conflituoso acerca da permanência constitucional do ER, 

como parte integrante dos currículos escolares, sendo visto com suspeitas, principalmente pelo 

fato de ser o único Componente Curricular citado nas constituições brasileiras. Tal visão reforça 

a entronização dado ao componente (CUNHA, 2016), deixando uma conjectura de transgressão 

da laicidade ou de manutenção do exercício do poder das instituições eclesiásticas, nos sistemas 

públicos de ensino. 

Por essas, e outras razões, o ER é o Componente Curricular que provoca mais debates 

sobre a sua relevância no cenário político-educacional brasileiro. Alguns teóricos da área da 

Educação acreditam que não é conveniente haver o ER nas escolas públicas, pois, sua prática, 
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supostamente, violaria os princípios de laicidade da educação. Nesse imbróglio, Cunha (2016) 

depreende que essa questão envolve o campo religioso, político e educacional, que sofrem 

fortes pressões da Igreja Católica, além do Componente provocar disputas institucionais entre 

as religiões no ambiente escolar. 

No que concerne ao campo religioso, tem-se a presença de grupos, como a Conferência 

Nacional de Bispos do Brasil – CNBB e do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso 

– FONAPER, que sob interesses da Igreja Católica Apostólica Romana exercem influência no 

que diz respeito a permanência do Componente (CUNHA, 2016). Cabe lembrar que, desde o 

Concílio do Vaticano II (1962- 1965), a recomendação, principalmente expressa pela CNBB, é 

de que a Igreja participe ativamente no ER (OLIVEIRA, 2012), como uma forma embutir a fé 

católica no processo educacional dos(as) alunos(as). 

Além do mais, as disputas não se limitam nas concepções e propósitos da Igreja Católica 

sobre o ER, que busca a retomada do monopólio sobre o Componente. Conta, também, com o 

aparato político do próprio Estado, que por vezes, tem legitimado a presença religiosa na 

educação pública, como ficou evidente no art. 11 do Acordo realizado entre a Santa Sé e o 

Brasil, por meio do Decreto Nº 7.107, efetivado em 11 de fevereiro de 2010, permitindo a 

mediação do Componente de forma confessional (CUNHA, 2016). 

Referente ao campo educacional, Cunha (2016) demonstra que, embora a BNCC 

reconheça o ER e o postule como laico – algo que é tido na área como um avanço (TRINDADE 

DA SILVA, 2021) –, os conteúdos ainda dão margem para o proselitismo. Esse fato é 

consequência também dos próprios especialistas responsáveis por formularem o documento 

que, além de serem filiados ao FONAPER, entidade que o autor entende como confessional, 

acabaram deixando sobressair as suas convicções pessoais de origens católicas nos conteúdos 

propostos no referido dispositivo educacional (CUNHA, 2016). 

Ainda sobre os conteúdos, Cunha (2016) alega não haver pertinência no ER como parte 

integrante dos Currículos Pedagógicos do Ensino Fundamental, devido o teor das Unidades 

Temáticas previstas na base para o Componente, pois pressupõe certos conhecimentos em 

Filosofia e Ciências Sociais, que só fazem parte dos Currículos do Ensino Médio. Além disso, 

de acordo com o autor, é incabível a área ser reconhecida entre as Ciências Humanas, pois a 

proposta do ER ignora as intenções teórico-metodológicas de áreas reconhecidas no campo das 

Humanas (CUNHA, 2016). 

Nesse mesmo grupo de autores contrários a permanência do ER, temos o Cury (2004), 

que endossa a compreensão sobre o Componente como algo problemático e carregado de 

debates a serem aprofundados. Das várias críticas levantadas, podemos destacar o seu 

entendimento sobre o art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.474/97, especificamente, na 

redação onde diz que o ER “é parte integrante da formação básica do cidadão”. Na intepretação 

de Cury (2004), tal introdução é inadequada, uma vez que a orientação religiosa é de escolha 

pessoal de cada cidadã(o). Nesta perspectiva, como ficariam os ateus, agnósticos(as), e 

outras(os) cidadãs(os) que optam por filosofias de vida não religiosas? Sua formação não seria 

integral, uma vez que o mesmo texto constitucional atribui caráter facultativo ao ER? 

Referindo-se a mesma lei e não desconsiderando as suas falhas, defensores da 

permanência do ER, com o fundamento teórico-epistemológico das CR, entendem que a LDB 

promoveu avanços para o Componente laico nos sistemas públicos de ensino. Principalmente 

após a alteração do artigo 33, em 1997, sob pressão do FONAPER, que excluiu, pelo menos no 

âmbito teórico, o caráter confessional do Componente. Algo que não era expresso nas redações 

das LBD’s anteriores. 

As críticas levantadas por Cunha (2016) e Cury (2004) são indubitavelmente 

pertinentes. Contudo, cabe ressaltar, que os discursos pedagógicos com intuitos prosélitos, 

destacando-se, dentre eles, os discursos confessionais e teológicos (MELO; SILVA, 2021) que 

violam os princípios de laicidade dos sistemas públicos de ensino, não são os únicos existentes 
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para o ER, e, de igual modo, concordamos que são inviáveis para a educação. Atualmente 

existem propostas que versam uma postura laica e pedagógica para o Componente, como o 

discurso expresso pelas CR, assim como, o modelo pluralista, modelo Fenomenológico e 

modelo da História das religiões ou ainda a diretriz interconfessional. 

Também convém entender que os avanços, no que diz respeito, a superação das práticas 

confessionais no ER, e na própria educação, são recentes. Remontam ao século XX, assim como 

a área que forma o(a) docente na atualidade no Brasil, as CR. Esta área oferece formação para 

atuar no ER com bases epistemológicas e busca valorizar a diversidade religiosa e respeitar os 

princípios de laicidade do país. Todavia, ainda é desconhecida no campo educacional. Um dos 

principais motivos é a própria ausência de autores(as) das CR, em diálogos com outros campos. 

Isso contribui de modo significativamente negativo no que diz respeito ao reconhecimento e 

entendimento acadêmico da área (BAPTISTA, 2015). 

Porém, na medida em as CR avança lentamente na busca por autonomia epistemológica 

para o ER, simultaneamente acontecem retrocessos que acaloram os debates. Podemos citar a 

decisão do STF, em 2017, acerca da votação da ADI 4.439/2010, possibilitando o ER de caráter 

confessional nos sistemas públicos de ensino. Além disso, há decisões políticas locais, como 

por exemplo no Rio de Janeiro, onde a Lei Estadual nº 3.459/00 permite o Componente ser 

ministrado de forma confessional. Tal Lei permanece em vigor mesmo havendo constituições, 

diretrizes e bases que normatizem o ER como laico. 

Com isso, fica explícito o problema. De um lado, percebe-se o interesse educativo por 

parte dos(as) professores(as) de ER, a partir do discurso das CR, buscando não violar os 

princípios de laicidade do país, e do outro lado, na contramão, o STF, o Acordo Federativo 

Brasil-Santa sé e outras leis estaduais asseguram as práticas confessionais. Portanto, como é 

possível praticar o ER laico, sendo que as próprias decisões políticas e educacionais são 

contraditórias e dão margem para a confessionalidade? Nesse contexto atual, o Componente, 

de fato, possui legitimidade e relevância para a educação?  

A legitimidade social do ER é pautada pelo caráter religioso. No entanto, isso não 

implica em legitimidade e relevância docente e social na esfera pública, pois o Componente 

ainda carrega as marcas coloniais em sua perspectiva mais recente, tendo em visto os múltiplos 

discursos que entrelaçam tanto as antigas performatividades (catequético, teológico, 

evangelizador, dogmático, fundamentalista, racistas), como os novos discursos (pautados na 

pluralidade, diversidade, multiculturalidade e dignidade humana). 

Assim sendo, postulamos que a relevância do Componente dependerá do discurso 

pedagógico que ele estará pautado. Se, o ER continuar nas escolas públicas com o viés 

colonizador, entendemos que sua permanência não é adequada a educação. Porque em uma 

sociedade plural, o ER confessional é desmoralizante, pois esvazia e destrói as formas de 

vivências para além da tradição hegemônica que outorga um modus vivendi extremamente 

discriminatório. Desse modo, ao invés de promover avanços, promove retrocessos tanto para a 

educação quanto para a sociedade. 

Dito isto, à medida que aprofundamos na temática em questão, desdobram-se 

questionamentos, tais como: é possível haver um ER sem pressupostos doutrinários nas escolas 

públicas? Quais são as instituições responsáveis por oferecer a formação docente em ER na 

atualidade? Estas instituições de formação docente em ER pautam-se na laicidade, no 

dogmatismo ou na hibridização das duas perspectivas? 

 

FORMAÇÃO DOCENTE EM CIÊNCIA(S) DA(S) RELIGIÃO(ÕES): caminhos para a 

superação das práticas catequéticas do ensino religioso 

 

As críticas levantadas por teóricos da educação deixam explícito as preocupações 

existentes sobre a possível violação da laicidade do Estado com a permanência do ER nas 
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escolas públicas, embora existam diretrizes, constituições e formação docente que, pelo menos 

no campo teórico da discussão, o assegurem como laico. Contudo, devido ao cenário deficitário 

no quadro de docentes licenciados em CR para atuar no Componente, e a constante presença de 

hábitos prosélitos, em uma dimensão prática da docência, as críticas permanecem 

inquestionavelmente relevantes. 

Talvez um dos principais marcos históricos ligados a preocupação em formar 

professores(as) profissionais para serem destinados(as) ao Componente em debate, começam a 

surgir a partir da década de 1990, por causa da publicação do art. 33 da LDB 9.474/97 

(OLIVEIRA, 2012; PIEPER, 2017). A partir deste marco legal, a atuação na Educação Básica, 

passou a exigir formação em nível superior, conforme o art. 61 (BRASIL, 1996). Em vista 

disso, a formação oferecida pelas instituições de nível superior deve ser pautada na ciência, pois 

as universidades não são locais para a perpetuação de dogmas religiosos (CURY, 2018). 

Até então, os atuantes no ER geralmente eram recomendados por alguma autoridade 

religiosa e tinham formação oferecida por instituições eclesiásticas, ou formação acadêmica em 

outra modalidade5 (OLIVEIRA, 2012). Entretanto, essa discussão continua a ser problemática, 

uma vez que ainda existem professores(as) lecionando sem formação específica em CR ou com 

licenciatura em outra área, como no Estado do RN (BENEVIDES et al. 2017). 

 Reconhecida, em algumas localidades, como área que capacita professores(as) para o 

ER, as CR propõem epistemologia laica e o seu discurso oferece uma releitura pedagógica não 

confessional para o Componente. Assim, ela destaca-se no contexto da discussão sobre 

educação pública e laicidade porque estuda o fenômeno religioso sem aparatos confessionais, 

desprovida de intuitos apologéticos e proselitistas (PIEPER, 2017). E não apenas o fenômeno 

religioso, mas também sistemas de crenças e filosofias de vida, sejam religiosas, ou não. 

Embora existam debates sobre a autonomia das CR enquanto área acadêmica, 

metodologia(s) e objeto(s) de estudo, a área objetiva formar profissionais que compreendam a 

pluralidade religiosa presente no mundo, além de valorizar a diversidade e se posicionar diante 

de discursos intolerantes (PIEPER; RODRIGUES, 2017).  

Segundo Pieper e Rodrigues (2017), pode-se evidenciar justificativas e objetivos 

epistemológicos, políticos e pedagógicos que dão ênfase na plausibilidade dos cursos de CR. 

No campo epistemológico, as demandas da Formação em nível Superior e da atuação na 

Educação Básica, sobretudo no ER, conotam a necessidade de se ter formação acadêmica 

adequada para lidar com a diversidade religiosa, principalmente no Brasil, país que é marcado 

pela pluralidade religiosa desde o início da sua invenção. 

Já no campo político, existe o receio, tanto por parte de alguns movimentos 

institucionais contrários a permanência do ER na educação pública, como por exemplo, 

Comunicação em Sexualidade (ECOS) de São Paulo, e o Comitê Latino-Americano e do Caribe 

para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), do Rio Grande do Sul (SANTOS, 2017), 

quanto por teóricos da Educação, como o Cunha (2016) e o Cury (2004), como já apresentados 

anteriormente. Esses movimentos e autores entendem que a permanência do ER infringe os 

princípios de laicidade do Estado (SANTOS, 2017). Contudo, de acordo com Pieper e 

Rodrigues (2017, p. 279) o objetivo político em estudar as religiões e sistemas de crenças é 

contribuir justamente para o fortalecimento da “laicidade e a convivência numa sociedade 

plural”, uma vez que a área evidencia a importância do respeito entre as diferentes religiões, 

sistemas de crenças e filosofias de vida. E mais, “ignorar o fato religioso não promove a 

laicidade, mas contribui para o fortalecimento de fundamentalismos” (PIEPER; RODRIGUES, 

2017. p. 279).  

No objetivo pedagógico, destacam-se os princípios que as licenciaturas em CR buscam 

 
5 Nesse caso, para além da formação acadêmica, a afinidade religiosa também o(a) credenciava a ser professor(a) 

da disciplina. 
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promover – formar professores(as) com fundamentos científicos, didáticos e pedagógicos 

capacitados para trabalhar em sala de aula, no Componente de ER, os conhecimentos históricos, 

filosóficos e sociais nas religiões e sistemas de crenças, desprovidos de intuitos prosélitos 

(PIEPER; RODRIGUES, 2017; MELO; SILVA, 2020). Dessa maneira, as CR oferecem 

alternativas pedagógicas que buscam superar os discursos catequéticos, que entendem o ER 

como ensino para a prática religiosa, e não ensino sobre a religiosidade (ARAGÃO; SOUZA, 

2017). 

A temática da formação em ER é imprescindível para essa discussão porque ela 

acarretará impactos nas metodologias, conteúdos, materiais didáticos, na ética do(a) docente e 

nos propósitos que os(as) professores(as) utilizarão para o Componente. Isto significa que as 

práticas pedagógicas refletirão suas compreensões acerca da área e dos objetivos, durante o 

processo formativo inicial e continuado. No entanto, o Brasil tem um quadro deficitário de 

profissionais do ER licenciados em CR. Esse fato contribui para uma postura moralizante e 

negativa da docência. Por exemplo, no RJ, segundo Cavalieri (2007, p. 319), onde há docentes 

de outras áreas do conhecimento atuando no ER “os dogmas elementares do credo de cada 

professor tendem a predominar, mesmo que de forma não intencional ou explícita”. 

No RN, mais especificamente no munícipio de Natal/RN, que oferece a Licenciatura em 

Ciências da Religião, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, também 

é possível identificar casos de intolerância e imposição religiosa no contexto escolar. De acordo 

com Palhano e Assunção (2017), um adolescente iniciado no Candomblé foi vítima de 

preconceito religioso pelo próprio docente de ER, por escolher falar sobre os instrumentos 

sagrados da sua religião em uma determinada atividade. 

Os casos de intolerância, racismo religioso e violação da laicidade da educação são 

inúmeros. Na maioria das vezes, as religiões e sistemas de crenças afro-brasileiros são os alvos 

(REIS, 2017), devido a própria marginalização que as formas culturais de saberes destes povos 

vêm sofrendo durante a história do Brasil. Infelizmente, também é comum professores(as) não 

ministrarem aulas sobre Umbanda, Candomblé ou algum outro sistema de crença afro-brasileiro 

por iniciativa pessoal ou por orientação de diretores(as) da escola (REIS, 2017).  

Esses casos de racismo, intolerância religiosa e proselitismo são evidentes em várias 

localidades do país. O fato de haver poucos cursos na área das CR no contexto brasileiro 

(PIPER, 2019) contribui significativamente na perpetuação de tais hábitos desmoralizantes. 

A falta de uniformidade nas legislações atuais sobre a admissão de professores(as) do 

ER nos Estados (PIEPER; RODRIGUES, 2017) também corrobora para a permanência das 

práticas intolerantes. Em alguns locais, como no RN, admite-se profissionais de outra área do 

conhecimento para serem responsáveis pelo Componente. O Parecer nº 050/00, emitido pelo 

Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, é o dispositivo legal que legitima esse 

retrocesso educacional. 

Outro fato problemático nesta discussão é que a ideia de formação em CR, enquanto 

área para atuação no ER, é de peculiaridade do contexto brasileiro (PIEPER; RODRIGUES, 

2017). Assim, analisando e levando em consideração todos os entraves políticos sobre a 

permanência do Componente no ensino público, o que aparenta, no seu desdobramento 

histórico no Brasil, é que se trata de alternativas que vão surgindo para ajudar na permanência 

do ER confessional nos currículos escolares. 

E mesmo em regiões que contam com alguns(as) profissionais formados em CR, a 

situação ainda é confusa, pois a área também é marcada por várias controvérsias 

epistemológicas, inclusive no que diz respeito ao discurso pedagógico mais adequado ao ER, 

gerando, dessa forma, a coexistência de discursos pedagógicos (SILVA, 2014; 2016).  

Dito isto, encontramos ainda alguns agentes educacionais defendem o viés confessional, 

interconfessional, pluralista ou ecumênico do ER, acarretando, consequentemente, a falta de 

legitimidade educacional para a área. Deste mote, acrescenta-se, por exemplo, segundo 
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Benevides (2009), o modelo pluralista enquanto proposta pedagógica para o ER. De acordo 

com Passos (2007), o modelo das Ciências da Religião é o mais adequado. Existem também o 

modelo o Fenomenológico, o modelo da História das religiões (CÂNDIDO, 2008; TORRES, 

2009) e a diretriz interconfessional (SOUZA, 2017). 

Dessa maneira, observamos que a coexistência de discursos pedagógicos, não significa 

um avanço expressivo na superação do ER confessional. Pelo contrário, aponta, novamente, a 

incongruência pedagógica, em uma área que supostamente se renova, sem deixar as marcas 

coloniais. 

Ainda sobre o profissional formado na área, isto é, o cientista das religiões, é necessário 

acrescentar que este também possui suas crenças, filosofias de vida e convicções pessoais, 

sejam religiosas ou não. A partir daí segue-se que, além da formação específica na área, é 

imprescindível compromisso profissional e uma visão autocrítica para enxergar em que medida 

suas convicções pessoais têm interferido nas práticas docentes, pois o fato de ter formação na 

área também não impossibilita posturas desmoralizantes, sendo assim, torna-se importante 

discutir sobre a dimensão da ética docente desde a sua formação inicial até o processo de 

formação continuada. 

 

A DIMENSÃO ÉTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE EM ENSINO RELIGIOSO 

 

Nessa seção vamos problematizar e refletir, sucintamente, sobre algumas questões 

relacionadas a dimensão Ética na formação docente inicial e continuada em ER, tendo em vista 

que as práticas pedagógicas desses(as) profissionais, afetam de modo peculiar a sociedade civil, 

colocando em xeque a laicidade do Estado. Neste imbróglio, emergem as seguintes 

problemáticas indagações: como é possível discutir sobre Ética na formação docente em ER? 

E, diante desse emblemático mote, como a discussão sobre a dimensão ética pode contribuir na 

formação do(a) profissional de ER? 

De início, cabe atentar que o tema da ética docente possui pouco, ou nenhum interesse, 

entre os(as) estudiosos(as) das áreas de CR/ER. A precária relevância da problemática, no 

cenário de discussão acadêmica, é atestada, entre outros elementos, pela escassez de trabalhos. 

Esse fenômeno não parece ser simplesmente uma deficiência comum na formação docente das 

áreas em questão. 

De imediato, emergem alguns motivos como sintomáticos dessa lacuna. Em primeiro 

lugar, a longa trajetória da disciplina, refém do dogmatismo religioso, principalmente cristão, 

já mencionados como problema nos tópicos anteriores. Em segundo lugar, diz respeito a ideia 

clássica de dom ou vocação para o exercício da profissão, cuja visão, ainda vigente no campo 

educacional, empobrece e esvazia a discussão sobre profissionalização docente. E, em terceiro 

lugar, apesar da recente promoção discursiva ligada a diversidade, pluralidade e 

multiculturalismo dos sistemas de crença, ainda não houve uma reflexão-analítica mais 

profunda sobre as possíveis consequências da vida religiosa na vida do profissional, levando 

em conta os conflitos morais em uma sociedade, supostamente, (pós)secular e laica. 

Esse desinteresse político-educacional em mudar os hábitos prosélitos neste 

Componente, surgem, no nosso entendimento, enquanto ponto fundamental que contribui para 

o esvaziamento da problemática em uma área cuja promoção de valores é reiterada 

frequentemente, seja a partir dos antigos modelos, seja mediante os atuais discursos 

pedagógicos. 

Ademais, inferimos que essa lacuna, apresenta-se de modo proposital, enquanto aspecto 

fundamental da manutenção e da reprodução de discursos ligados a moral fechada6 presente 

 
6 A evidência desse tipo de discurso é explícita no entendimento do senso comum de que para ser professor(a) da 

área, faz-se necessário professar uma fé, assim como, aos que já cursam, ou já cursaram a área, designam o 
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nas posturas dos(as) docentes atuantes da área. Por moral fechada entendemos a transmissão 

de  
 

[...] conteúdos morais com o objetivo de que a criança os incorpore e já não 

deseja estar aberta a outros conteúdos possíveis; pretende, definitivamente, 

dar-lhe as respostas e evitar que continue pensando: confiná-la em seu próprio 

universo moral, para que não se abra a outros horizontes (CORTINA, 2003. 

p. 66). 

 

Segunda a própria autora, à incumbência deste objetivo educacional é atribuída a figura 

do doutrinador. É importante salientar que doutrinadores não são profissionais educacionais, 

pois carecem de legitimidade moral educativa e, portanto, não promovem benefícios a 

sociedade pluralista (NAVARRO, 2006). 

Diante destas reflexões aqui apresentadas, questionamos se o ER serve a construção de 

um mundo mais justo, ou simplesmente reforça, ainda, as ideologias coloniais e neocoloniais? 

Quem são os interessados na promoção do ER na atualidade? Existe espaço para o ER 

confessional em uma sociedade pluralista? O ER não-confessional é plausível sob quais 

fundamentos? 

O problema da moral fechada na formação docente da área de ER diz respeito aos 

discursos que reforçam o poderio hegemônico europeu colonizador, logo, não existe abertura 

para as discussões em outros cenários do globo, e consequentemente dos respectivos sistemas 

de crenças. Diante disso, observamos o recorrente e insistente entendimento da moral fechada 

no ambiente escolar. 

Deste modo, se os(as) docente de ER, imbuídos de suas convicções religiosas, 

continuam a pautar o exercício de sua profissão sob a égide da moral fechada, não acrescentam 

valores democráticos à sociedade civil. Perpetuam, somente, convicções dogmáticas na esfera 

pública, privilegiando o comportamento moral fechado oriundo da unilateralidade das verdades 

de fé que cada segmento religioso impõe. Ou seja, o ER, desse ponto de vista moralizante, não 

possui respaldo pedagógico no sistema público de ensino, pois conservam costumes de um 

grupo limitado a ser imposto aos demais. 

Ora, as questões morais relativas ao exclusivismo privado não são pertinentes a esfera 

pública porque não são traduzidas e compartilhadas para um discurso público democrático e 

cívico. Servem, apenas, como manutenção de uma concepção ortodoxa da sociedade. Para 

Cortina (2003) a convicção de que, no terreno moral, existem conteúdos inquestionáveis, é 

equivocada, pois o dogmatismo se nega à discussão. 

Destas inferências, é importante entender que não praticar o dogmatismo na esfera 

pública é um dever moral. Conquanto, isso não anula a fé de cada sujeito, que porventura, pode 

ser professada em outros ambientes, de preferência privados, tais como, igreja e residência. 

A partir desse ponto, precisamos alocar a discussão sobre a dimensão ética do docente 

de ER sob a ótica da ética das profissões e não mais na ética religiosa. Partindo dessa 

compreensão, podemos avançar no tocante ao compromisso com as sociedades pluralista e não 

mais com a sociedade teocrática. Deste modo, o primeiro passo é entender que a ética docente 

possui como objeto de estudo, ou pelo menos deveria possuir, as questões morais envoltas da 

profissão, ou seja, isso inclui no debate a ideia do ser professor(a). Esse entendimento deve vir 

atrelado sem a interferência dos segmentos religiosos no exercício da profissão e no 

desenvolvimento da área. Mas, somente isto basta? De fato, essas noções são bem simplórias, 

mas que nos servem de reforço com o compromisso profissional ligado ao interesse público e 

democrático ao invés do privado e religioso. 

 
estereótipo do exercício sacerdotal nas figuras do ser presbítero, apóstolo, padre, freira, diácono, diaconisa, 

pastor(a), reverendo ou missionário(a). 
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Para Martínez Navarro (2006) a ética da prática profissional possui longa história e 

diversas mudanças no que diz respeito a ideia de o que é uma profissão e o correto exercício 

profissional. Essas mudanças são geradoras de tensões que acarretam a chamada crise de 

identidade das profissões. Atentem-se que essa crise identitária diz respeito ao deslocamento 

do entendimento unilateral impositivo, de origem religiosa, para uma interpretação plural da 

sociedade, oferecendo possibilidades democráticas de igualdade de existências ao invés da 

imposição dogmática no exercício da profissão.    

Afirma o autor que  

 
El horizonte ético de las profesiones puede contemplarse como la posibilidad 

de salir de la crisis de legitimidad que atraviesan volviendo a ganarse la 

confianza de la sociedad. Para ello es preciso que una masa crítica de 

profesionales, comprometidos a fondo con los valores de su profesión, sean 

capaces de poner en cuestión las estructuras y hábitos de dominación que 

todavía subsisten en muchas profesiones (NAVARRO, 2006. p. 139). 

 

Nos ditames contemporâneos, as sociedades pluralistas demandam, cada vez mais, que 

cada profissão possua compromisso ético. A partir dessa noção, entendemos a crise de 

identidade que passa a educação, assim como o ER, nos últimos tempos. Os valores universais 

das ideias pedagógicas clássicas não são mais cabíveis no período hodierno. Não obstante, 

diante dessa percepção, a educação deve pautar-se mediante uma ética cívica. 

De acordo com Cortina e Navarro (2005), a educação pretende desenvolver nos(as) 

alunos(as) certos tipos de habilidades técnicas e sociais, tanto para possibilitar a inserção destes 

no mercado de trabalho, quanto para formar cidadãs(os) aptos para as relações sociais existentes 

nas diferentes esferas da vida. Entretanto, apenas essas habilidades não são suficientes para 

construir uma sociedade mais justa e assegurá-la o caráter democrático (CORTINA; 

NAVARRO, 2005). Para isso, é necessário cultivar valores, como por exemplo, autonomia, 

liberdade, solidariedade, respeito e cidadania. Sem tais valores, é “impossível construir uma 

sociedade autenticamente democrática” (CORTINA; NAVARRO, 2005, p. 170). Essa 

construção se dá através de uma educação moral, que tem como propósito ajudar na formação 

do caráter dos(as) alunos(as) (CORTINA; NAVARRO, 2005). 

Essas pontuações devem levar ao entendimento que se faz necessário a difusão de uma 

moral aberta. Essa, somente é possível por meio de um educador, cuja diferença para o 

doutrinador se consolida no objetivo educacional. Nas palavras de Cortina “[...] propõem-se 

como objetivo que uma criança pense moralmente por si mesma quando o seu desenvolvimento 

lhe permita, que se abra conteúdos novos e decida partir de sua autonomia o que quer escolher” 

(2003, p. 66. Grifos da autora). Nesse sentido, educar para uma abertura moral implica educar 

a partir de valores cívicos (CORTINA, 2005; NAVARRO, 2006). 

Diante dessas postulações, a mudança de um ethos moralizante para um ethos pautado 

no exercício pleno da cidadania e da profissão, passa necessariamente por estas condições 

apontadas, com a finalidade de garantir a todos(as) o exercício moral cívico (CORTINA, 1996; 

CORTINA, 2005). Contudo, é importante destacar que a tomada de decisão solitária, as quais 

podem ser denominadas de boas práticas, não é suficiente no que tange uma mudança 

relacionada ao exercício da profissão (NAVARRO, 2006). Os entrelaçamentos da vida social 

exigem uma confrontação para além do individual. No que diz respeito ao exercício da 

profissão, os pares possibilitam e exigem esforços mútuos em prol de formulações necessários 

ao desenvolvimento da área. 

Diante disso, a pergunta sob a égide da ética radical o que estou fazendo da minha vida? 

de Navarro (2006. p. 132), torna-se, indiscutivelmente, pertinente na discussão moral do ser 

professor e se desdobra na questão: como isso afeta minha profissão e a sociedade? Se na 
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política, é o parlamento que tem legitimidade para promulgar leis, no terreno da moral, ou os 

cidadãos assumem a responsabilidade de formular juízos não desumanizadores ou ninguém 

poderá fazê-lo por eles(as) (CORTINA, 1996. p. 40). Do mesmo modo, na área de ER, ou os 

professores(as) assumem a responsabilidade de formular juízos humanizadores, ou 

persistiremos na noção de uma moral pautada no exclusivismo religioso no ambiente escolar. 

Tal fato é interessante, pois põe em análise se os costumes privados podem ou não fortalecer os 

vínculos públicos que atravessam as(os) cidadãs(os). 

Disto, inferimos que questionar os valores universais impostos por essa disciplina não 

são fáceis, porém, necessários. Portanto, o ER não deve servir de aparato ideológico das 

instituições religiosas na esfera educacional. Nesse sentido, a discussão sobre a dimensão ética 

pode contribuir na formação do(a) inicial e continuada do profissional de ER, contudo, 

destacamos que não é essa discussão, ou outra específica, que irá resolver os imensuráveis 

problemas que as permeiam, mas, destacamos, se de fato, existe uma tentativa de desvincular o 

projeto colonial que essa área carrega, passa necessariamente pela questão moral, com foco na 

abertura ao pluralismo social e não somente religioso, caso contrário validaremos o confronto 

entre éticas religiosas e éticas civis. 

A partir dessas formulações, observamos que a formação docente em ER, ligada às CR, 

pode contribuir para mudanças significativas no que diz respeito ao andamento deste 

Componente Curricular no sistema público de ensino, especialmente, no que tange a abertura 

moral tanto do(as) docentes, quanto dos(as) alunos(as). Posto isso, podemos pensar em uma 

relevância significativa e legitimidade da área para além do campo legal. Avançar no 

compromisso ético social e educacional, e na tentativa de valorização da pluralidade religiosa, 

respeito às diferenças e combate as práticas de intolerância religiosa e racismo religioso, 

levando em consideração a dignidade dos indivíduos durante o processo educacional, são 

elementos indispensáveis a área que busca uma plausibilidade significativa para além dos 

valores dogmáticos.  

Por fim, cabe ressaltar que, para além do compromisso social e o compromisso cidadão 

exposto por Navarro (2006), e se existe alguma validade na proposta de moral aberta 

(CORTINA, 2003) apresentada aqui, elas devem permear de modo explícito e urgente, o 

compromisso antirracista nos currículos educacionais como necessário a formação do ser 

professor(a) de ER, caso contrário promoveremos, mais uma vez, apenas a ação teórica em 

detrimento da ação prática. 

Para tanto, não é qualquer atitude que será válida ao ER. Muitos ainda acreditam que o 

ecumenismo é um tipo de discurso válido por reconhecer outras religiões. Esse tipo de discurso 

disfarça, em sua gênese, um falso pluralismo religioso, camuflando em discursos supostamente 

abertos, os ditames comparativos pautados na exclusão de outros sistemas de crenças. Em 

outras palavras, esse tipo de discurso reforça o embate entre a hierarquização e a 

subalternização dos sistemas de crenças, atribuindo valores a umas e ocasionando avarias a 

outras, perpetuando, deste modo, o (neo)colonialismo e esvaziando de sentido os 

desenvolvimentos das particularidades que cada profissão desempenha em seus domínios 

territoriais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A caráter de considerações finais, entendemos que é necessário o aprofundamento no 

debate sobre a existência, ou não, do ER no Estado laico brasileiro, devido a persistência do 

confessionalismo, assim como, a coexistência de diversas práticas discursivas de ER que se 

fazem presentes no âmbito das salas de aulas. Nesse sentido, a legitimidade do ER, carece de 

uma base argumentativa para além do plano legal. Se o Componente Curricular pretende 

contribuir significativamente ao Estado laico, precisa reestruturar totalmente as bases coloniais 



 

  

40 

que a sedimentaram no sistema público de ensino. Para tanto, a discussão sobre a dimensão 

ética do docente é ponto fulcral e urgente, assim como, a necessidade de incorporar-se à luta 

antirracista. 

Deste modo, as discussões levantadas vislumbram a possibilidade do Componente do 

ER nas escolas públicas, desde que as mediações pedagógicas contenham profissionais 

formados em CR e que estes(as) assumam um compromisso ético voltado a abertura moral dos 

sujeitos aprendentes e de si. 

Observamos, também, que a formação docente em CR, apesar das inúmeras lacunas, é 

a que busca contribuir com a proposta de uma abertura moral dos docentes, avançar no 

compromisso ético social e educacional, e consequentemente, no processo de superação das 

práticas prosélitas, na tentativa de valorização da pluralidade religiosa, respeito às diferenças e 

combate as práticas de intolerância religiosa e racismo religioso, levando em consideração a 

dignidade dos indivíduos durante o processo educacional como proposto aqui. 

Por fim, ainda não é possível apresentar os impactos significativos sobre o caráter ético 

dos(as) docentes, tendo em vista o momento incipiente da discussão, uma vez que o discurso 

de uma moral aberta, para o ER, ainda não ganhou espaço notável de diálogo nos sistemas de 

ensino e entre os(as) docentes. Ademais, cabe ressaltar que se faz primordial o compromisso 

antirracista nos currículos educacionais, e do ER/CR, como necessário a formação do ser 

professor(a) de ER, caso contrário, persistiremos, uma vez mais, na contradição de ressaltar 

apenas a ação teórica, escanteando a ação prática. 
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RESUMO 

O ensino de biologia se configura como sendo de grande importância, uma vez que 

direciona o conhecimento científico aos indivíduos que o usarão individual e 

coletivamente em sociedade. É também nessa área em que comumente são 

encontrados diversos assuntos considerados complexos, com grande quantidade de 

conceitos e nomenclaturas. O presente estudo teve como objetivo avaliar quais temas 

de biologia são considerados difíceis de serem ensinados por professores que 

lecionam ou já lecionaram a disciplina de biologia no ensino médio. A pesquisa foi 

realizada virtualmente por meio de redes sociais onde foi compartilhado um 

formulário produzido através do Google Forms, exclusivamente para profissionais 

formados em Ciências Biológicas. Foram recebidas e analisadas 22 respostas e os 

dados revelaram que os três conteúdos marcados com maior frequência pelos 

professores foram: Bioquímica; Biologia Molecular e Genética Mendeliana, 

atribuindo-se como principais motivos, o nível de complexidade destes, a grande 

quantidade de conceitos e a falta de recursos, principalmente de laboratórios de 

biologia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento científico; Ensino de biologia; Ciências 

Biológicas 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Cada vez mais o conhecimento científico tem sido genuinamente exaltado como de 

suma importância para todos os indivíduos em sociedade, sendo super valorizado ao encalço da 

crescente mediação da tecnologia nos dias atuais, atingindo desde questões sociais à ambientais. 

Com o ensino de ciência na educação básica, iniciando desde o Fundamental, e ao mais tardar 

o de Biologia no Ensino Médio, foi possível desenvolver o ensino-aprendizagem ao que se 

refere a relação entre seres humanos e natureza, expandindo esse conhecimento para atingir 

também uma conscientização social e desenvolvimento do pensamento crítico, quando se trata 

de assuntos como desmatamento ou manipulação gênica, por exemplo. Divergindo disto, a falta 

desse conhecimento dentro da educação básica, leva os cidadãos a estarem reféns de 

manipulação midiática, comprometendo a si mesmo e aqueles à sua volta. (BRASIL, 1998).  

 Entretanto, apesar de sua importância, o ensino de ciência e biologia é também 

considerado difícil de se aprender, como é ressaltado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ciências Naturais: 

 
Torna-se, de fato, difícil para os estudantes apreenderem o conhecimento 

científico que, muitas vezes, discorda das observações cotidianas e do senso 
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comum. Por exemplo, o conceito de adaptação dos seres vivos — uma relação 

entre populações de espécies vivas e seu ambiente, como resultado de seleção 

natural — exprime uma ideia diferente do uso cotidiano do termo ao se dizer 

que um vaso de planta está bem adaptado numa janela. {...} Situar o aluno neste 

confronto é necessário, mas não costuma ser simples romper com 

conhecimentos intuitivos. (BRASIL, 1998, p. 26) 
 

Além disso, segundo Leite et al (2017), há uma visão dicotômica da disciplina, que por 

muitas vezes impede que os alunos consigam estabelecer esta relação entre a produção 

científica e o contexto em que ele vive. Por mais que a biologia faça parte do dia-a-dia, o próprio 

ensino dela pode distanciar a percepção deste vínculo com o cotidiano.  

Por outro lado, em conjunto desta observação, evidencia-se também uma certa 

dificuldade no ensino por parte dos professores, no que diz respeito ao seu ponto de vista de 

mediador do conhecimento, atribuindo diversos fatores como possíveis causadores dela, além 

dos já citados anteriormente. Ao ensinar um novo conteúdo de biologia para seus alunos, o 

docente precisa introduzir uma série de novas palavras, conceitos e nomenclaturas que estão 

distantes da linguagem usual e rotineira, além de apresentar também a vasta diversidade de 

mecanismos e processos que envolvem todas as formas de vida conhecidas, novamente tirando 

os alunos de sua zona de conforto, como aprendizes. Fundamentando-se neste princípio, Cid e 

Neto (2005) destacam: 

 
O conhecimento dessas dificuldades e dos contextos em que surgem constitui 

um requisito determinante para que o professor possa ser capaz de organizar, 

estruturar e apresentar os temas aos alunos de forma adaptada aos seus 

interesses e capacidades. (CID e NETO, 2005, p. 1) 
 

Na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, são apontadas algumas competências 

específicas a serem desenvolvidas nas Ciências da Natureza, mais especificamente em Biologia, 

sendo uma delas “Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do 

Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos 

seres vivos e do universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis”.  Em um todo, o 

documento propõe que a partir do ensino dessas áreas, seja possível atribuir aos alunos 

habilidades como a capacidade de descrever, conhecer e perceber aspectos biológicos, 

desenvolver o pensamento crítico, e torná-los capazes de compreender que esses processos são 

essenciais “para um debate fundamentado sobre os impactos da tecnologia nas relações 

humanas e suas implicações éticas, morais, políticas e econômicas, e sobre seus riscos e 

benefícios para a humanidade e o planeta”. (BRASIL, 2018) 

Logo, cabe ao professor a responsabilidade de associar toda essa nova aprendizagem 

com a bagagem de conhecimentos prévios que os alunos têm, sempre questionando-os e 

instigando-os, uma vez que esses novos conceitos serão a base científica para que os indivíduos 

consigam compreender o mundo em que vivem, os tornando-os capazes de atuar criticamente 

para benefício próprio e coletivo, sempre sobrepondo o ensino tradicional, conteudista e 

memorístico (TEODORO, CAMPOS, 2016; DURÉ, ANDRADE, ABÍLIO, 2018) 

Contudo, para sair deste padrão de ensino estagnado, que muitos docentes tendem a 

aderir, é necessária uma mobilização não só deles mesmos e dos alunos, como também de 

diversos outros fatores que regem uma influência na qualidade do aprendizado dos discentes, 

ampliando ainda mais a gama de metodologias. De forma generalizada, é simples citar que 

alguns desses sejam: um espaço físico de qualidade, bom planejamento, recursos e ferramentas 

didáticas, e especialmente em disciplinas como biologia, química e física, o uso de laboratórios 

e outros locais em aulas práticas, uma vez que estas áreas do conhecimento tratam de assuntos 

concretos e mais abstratos, podendo fugir de seu real sentido caso seja trabalhado unicamente 
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de maneira teórica, tornando muitas vezes necessário o maior contato direto possível com o 

material biológico ou experimental, através de ferramentas audiovisuais, digitais e/ou 

laboratoriais. (LEPIENSKI, 2008; TEODORO, CAMPOS, 2017). 

 Dentre as pesquisas já realizadas com o intuito de investigar quais são os temas de 

ciências e biologia apresentam uma maior dificuldade por parte dos professores ao ensiná-los, 

são mais comumente citados aqueles que abrangem as áreas de citologia, como divisão celular, 

glicólise, ciclo de Krebs, respiração celular, metabolismo energético, genética (Leis de Mendel), 

Ciclos biogeoquímicos (deslocamento do carbono, oxigênio e nitrogênio), relações de 

parentesco entre seres e árvores filogenéticas, além de conteúdos relacionados à sexualidade, 

sendo atribuído a isso como principais motivos o fato de serem temas mais abstratos ou 

complexos, com grande quantidade de nomenclaturas, além de ser citada também uma limitação 

quanto ao associá-los com o cotidiano do aluno (PETROVICH et al, 2014; MANO, SARAVALI, 

2016; TEODORO, CAMPOS, 2017). 

Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo fazer um levantamento de quais temas 

ou conteúdos professores que ministram ou que já ministraram aulas de biologia no ensino 

médio consideram mais difíceis de serem ensinados, além disso, analisar quais fatores tendem 

a dificultar este processo de ensino e aprendizagem e se eles utilizam alguma metodologia ou 

recurso didático com o intuito de aprimorá-lo ou facilitá-lo. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo apresenta uma abordagem quanti-qualitativa, que compreende uma 

investigação onde as representações subjetivas dos sujeitos participantes do estudo são 

consideradas, sendo analisadas e discutidas numa perspectiva profunda de entendimento dessas 

subjetivações, já a abordagem quantitativa se faz uma mensuração numérica dos dados das 

questões, traduzindo em resultados objetivos as informações obtidas, para em seguida os 

analisar também a partir de recursos estatísticos, como gráficos, por exemplo. Dessa forma, os 

dois tipos de tratamento puderam ser complementares um ao outro, enriquecendo a análise e a 

discussão final (MINAYO, 2007; SCHNEIDER, FUJII, CORAZZA, 2017). 

Além disso, também foi adotado o método de pesquisa descritiva, com a finalidade de 

levantar dados e informações de acordo com os objetivos iniciais, de listar quais conteúdos os 

professores de biologia tendem a ter uma maior dificuldade de ensinar. Para isso, inicialmente 

foi elaborado um questionário através da plataforma nomeada Google Forms. (RAUPP; 

BEUREN, 2006) 

A escolha do questionário como instrumento de coleta de dados se deu pela sua eficácia 

quanto à obtenção das informações para atingir os objetivos desse estudo, nesse sentido, esse 

instrumento contribui para as respostas mais objetivas que se deseja obter, bem como, atingir 

um número elevado de respondentes Gil (2008). 

O questionário foi divulgado exclusivamente para a população a ser investigada, que 

foram os professores de biologia que ministram e ministraram aulas de biologia no ensino 

médio. Ele foi enviado através das redes sociais, em que todos permaneceram em anonimato, 

não sendo requerida qualquer tipo de informação pessoal. Foi dado um tempo de uma semana 

para que o formulário permanecesse disponível para receber respostas e, ao fim do período, 

foram obtidos 22 questionários respondidos 

O formulário foi composto por 6 perguntas no total, tendo questões objetivas, de 

múltipla escolha e subjetivas. Os dados finais coletados foram analisados nas perguntas 1, 5 e 

6, de forma a evidenciar as opiniões e impressões subjetivas, em que os participantes tiveram 

liberdade total para dissertar em suas respostas, enquanto que as demais foram analisadas sendo 

identificadas as opções que foram marcadas mais frequentemente por eles e quais não foram, 

em seguida organizadas em gráficos para uma melhor interpretação dos resultados finais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nessa seção, serão apresentados e analisados os resultados obtidos com o estudo. A 

primeira questão do questionário referia-se ao curso de formação em nível de graduação dos 

professores participantes do estudo. As respostas dadas pelos professores quanto à sua 

formação, a maior parte deles, equivalente a 21 professores (as), são formados em Ciências 

Biológicas, enquanto apenas 1 deles é formado em Biotecnologia. 

No gráfico - 1, está representado o período de tempo de trabalho que cada um tem como 

docente de biologia, sendo 3 profissionais com duração entre 2 e 5 anos, 4 professores com 

duração entre 6 e 10 anos e, por fim, 15 professores afirmaram ter mais de 10 anos de carreira. 

 
Gráfico 1 – Tempo de docência dos professores 

 
 

O tempo de docência dos professores variou um pouco, porém, uma parte significativa 

afirmou que está na docência há mais de dez anos. Este é um dado importante, porque pode 

evidenciar que mesmo para aqueles professores que já estão há muito tempo em sala de aula 

podem apresentar, ainda, dificuldade de ensinar algum conteúdo específico da biologia. É 

esperado que nessa altura de sua carreira profissional, os professores tenham superado todas as 

dificuldades relativas à sua prática docente, entretanto, de acordo com Teodoro, Campos (2016) 

na prática de sala de aula sempre terá algo novo a ser aprendido, a ser superado, os desafios são 

constantes, o que requer permanente aprendizagem de ambos os sujeitos que estão imersos num 

contexto de ensino. 

Quanto ao tipo de instituição que trabalham os professores inquiridos neste estudo, a 

maioria exerce suas funções em escolas públicas, sendo um total de 11 (onze) professores, 9 

(nove) afirmaram que já trabalharam tanto em escola pública quanto privada e 3 (três) apenas 

na rede privada. 

No gráfico – 2 abaixo, consta o resultado para a pergunta relativa quais os temas os 

docentes consideram mais difíceis de serem ensinados no ensino médio. Sobressaíram nas 

respostas dos professores, bioquímica celular (23,7%), biologia molecular (18,6%), genética 

mendeliana (13. 6%) e bioquímica molecular (10,2%) 
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Gráfico 2 –  Temas difíceis de serem ensinados pelos professores 

 
 

Percebe-se que os temas ditos difíceis de serem ensinados pelos professores, 

compreendem aqueles mais ligados a nível molecular e celular, portanto de alto nível de 

abstração, o que é compreensível, porque nem sempre é possível realizar aulas experimentais 

envolvendo esses assuntos nas escolas. Logo, se torna desafiante para o professor trabalhar 

esses assuntos de modo a superar um ensino que não fique apenas no campo da memorização, 

mas é muito importante que esses temas sejam trabalhados ainda no ensino médio, uma vez que 

considera-se que a genética, por exemplo, é uma das áreas fundamentais dentro da biologia, 

que junto com a evolução, é capaz de se relacionar com qualquer outra, tornando capaz de 

compreender outros processos como os fisiológicos ou aqueles relacionados ao sistema de 

defesa do corpo humano (JUSTINA, RIPPEL, 2003).  

O ensino de genética é um dos maiores desafios para os professores de biologia, por sua 

complexidade e abstração, uma vez que exige dos alunos uma certa bagagem de conhecimentos 

prévios em outras áreas também consideradas complexas, como biologia molecular e citologia, 

por exemplo, além de requerer deles um certo raciocínio lógico para a sua compreensão.  Este 

tema, combinado com a biologia molecular, está repleto de conceitos como “alelos”, 

“homólogo”, “DNA”, “proteínas” ou “genes”, que fogem completamente do cotidiano dos 

alunos, tornando-o caracterizado pelo vasto e complexo vocabulário, dificultando a 

compreensão e a diferenciação dos conceitos por parte dos alunos, o que se torna um problema, 

quando isso afeta diretamente no entendimento de novas tecnologias na área. (CID, NETO, 

2005; LIMA, GONTIJO, CARDOSO, 2019)  

Já a bioquímica também não se distancia dessas dificuldades. Segundo Barbosa et al, 

(2012) esta linha de estudo usa: 

 
A abstração e a imaginação para descrever os fenômenos que acontecem em 

nível molecular, e é difícil representar seus fenômenos somente com o auxílio 

dos instrumentos mais amplamente usados no cotidiano escolar, o quadro negro 

e o retroprojetor. (BARBOSA, 2012, p. 197) 
 

Para Santos e Silva (2013) a biologia celular é a área da biologia que estuda a estrutura 

e função das células do corpo e Segundo Tanajura (2017) os estudantes recém ingressados no 

ensino médio que estão ainda passando pelo processo de alfabetização biológica têm pouco 
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entendimento sobre os conceitos biológicos em nível celular, tendo como causa associada a 

isto, o grau de abstração desses conceitos. Em decorrência desta falta de compreensão que os 

alunos têm com tais conceitos, pode-se surgir a falta de interesse por esse tema. Sobre isso, 

Martins e Braga (2015) dissertam: 

 
Associado a essa ausência de interesse por parte dos alunos, tem recebido 

destaque a busca por mudanças nos métodos de ensino, em especial, porque os 

métodos tradicionais de ensino têm sido cada vez menos atrativos e eficazes, 

não facilitando o processo de ensino-aprendizagem. (MARTINS E BRAGA, 

2015, p. 2) 
 

         Nesse sentido, é muito importante que os professores se sintam seguros e com acesso a 

recursos que possibilitem que o ensino desses temas seja mais interessante e dinâmico, de forma 

que os alunos aprendam de verdade, e não só memorizem nomes e conceitos. De acordo com 

Araújo e Gusmão (2017) o ensino de genética, por exemplo, deve acontecer de forma mais 

prática, onde o aluno possa experimentar e relacionar os resultados com os assuntos estudados 

teoricamente em sala. 

         Sobre os motivos que os professores atribuem as dificuldades para ensinar tais temas, o 

resultado para essa questão encontra-se no gráfico – 3 abaixo e os motivos mais apontados 

foram a complexidade do assunto, seguido da falta de recursos e quantidade de novos conceitos 

e nomenclatura. 

 
Gráfico 3 – Motivos atribuídos às dificuldades para ensinar os temas 

 
 

Recai sobre esse resultado uma questão pertinente, que é o fato dos professores 

considerarem principalmente, que os assuntos em biologia são complexos, ou seja, são difíceis 

de serem ensinados e pelo o que eles responderam em pergunta anterior, são difíceis porque 

apresentam um alto nível de abstração o que torna seu ensino desafiante e, consequentemente, 

sua aprendizagem também. 

         Para Duré, Andrade e Abílio (2018) contextualizar os conteúdos de biologia com a 

realidade do aluno nem sempre é fácil, isso porque os termos complexos e de difícil 

compreensão não são palpáveis para o aluno, porém é necessário para dar significado àquilo 

que ele aprende. Outro ponto bastante apontado pelos professores foi a falta de recursos, de 

fato, ensinar biologia sem recursos mínimos se torna um grande obstáculo para aprendizagem 

do aluno. Sabe-se que os temas citados pelos professores como sendo os mais difíceis de serem 
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ensinados, podem ser realizadas práticas laboratoriais, utilizando-se de materiais simples e de 

fácil acesso, por exemplo, observar a transpiração foliar vegetal, o que pode ser feita no próprio 

pátio da escola. 

         O professor deve buscar meios e alternativas metodológicas que contribuam para o 

ensino experimental em biologia, não é possível um ensino em biologia apenas na exposição 

oral dos conteúdos e se não há grandes aparatos tecnológicos e laboratoriais na escola, é 

possível se fazer pequenos experimentos com uso de material mais acessível. 

         Quanto à questão que perguntava aos professores quais as metodologias e/ou recursos 

de ensino que eles utilizavam para trabalhar os temas difíceis com os alunos, os mais citados 

conforme demonstra o gráfico – 4 abaixo, foram os vídeos e jogos. Esse resultado vai de 

encontro com a ideia de que esses recursos são os mais acessíveis por esses professores, tanto 

no que se refere a possível disponibilidade pelas escolas, quanto ao seu fácil uso em sala de 

aula. 

 
Gráfico 4 – Metodologias e/ou recursos citados pelos professores para trabalhar temas difíceis. 

 
 

As aulas práticas que se esperava ter um índice alto de respostas dos professores, 

apareceu em pequena proporção, o que torna esse dado preocupante, porque como já discutido 

ao longo deste trabalho, o ensino de biologia se torna mais eficaz para aprendizagem do aluno 

quando este ocorre associado com as atividades práticas experimentais, dado o nível de 

abstração e da complexidade do conteúdo teórico desse campo de conhecimento. 

         De acordo com Rosito (2000) a experimentação é essencial para um ensino de ciências 

verdadeiramente eficaz, segundo o autor, as atividades práticas oportunizam o aluno pensar 

sobre os processos da ciência, refletindo como os fenômenos ocorrem e tendo a chance de se 

indagar a partir de coisa que em princípio parecem óbvias, mas que exige um raciocínio pautado 

na ciência para seu entendimento (ROSITO, 2000). 

         Contudo, é necessário insistir na ideia de um ensino de biologia que possibilite, 

principalmente quando o professor encontra dificuldades para trabalhar certos temas, porque os 

consideram difíceis, o aluno a pensar e refletir sobre os conteúdos abordados, numa perspectiva 

que supere a memorização de termos e nomenclaturas que faz o aluno se perguntar porque ele 

precisa aprender sobre isso ou aquilo.  

         Entende-se que as metodologias e/ou recursos mais citados pelos professores estão 

ainda numa perspectiva de um ensino pouco diversificado quanto às estratégias pedagógicas, e 
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isso, pode comprometer o ensino e aprendizagem dos temas considerados difíceis em biologia. 

Além disso, os resultados para essa questão de acordo com as respostas dos professores pouco 

se têm trabalhado com as atividades experimentais, tão fundamentais para o ensino de biologia. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Levando em consideração pesquisas anteriores, já era esperado que a grande maioria 

dos temas em que professores de biologia teriam dificuldade de ensinar estariam relacionados 

a assuntos mais abstratos ou com uma grande quantidade de novos conceitos, que fogem da 

realidade dos alunos. Em virtude dos dados analisados nesta pesquisa, foi possível perceber que 

isso se concretiza, tendo em vista a grande porcentagem que trata de temas de nível celular ou 

molecular, como genética ou bioquímica, conteúdos considerados mais complexos pelos 

professores, e que exigem muito da abstração e imaginação dos alunos, necessitando que sejam 

utilizados de outros recursos didáticos para um ensino de qualidade, com uma melhor 

compreensão deles, como vídeos, algo relatado pelos participantes como sendo um dos recursos 

mais utilizados, contudo também sendo observada uma ausência de recursos mais 

diversificados e eficazes, como as aulas experimentais. 

 

 

REFERÊNCIAS  

  

ARAUJO, B. A.; GUSMÕES, F. A. F. As Principais Dificuldades Encontradas No Ensino De 

Genética Na Educação Básica Brasileira. Encontro Internacional de Formação de 

Professores e Fórum Permanente de Inovação Educacional, v. 10, n. 1, p.1-11, 2017 

BARBOSA, J. U. et al. Analogias para o ensino de bioquímica no nível médio. Rev. Ensaio | 

Belo Horizonte | v. 14 | n. 01 | p.195-208 | jan-abr | 2012 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 138 p. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. 

  

CID, Marília; NETO, António J. Dificuldades de aprendizagem e conhecimento pedagógico 

do conteúdo: o caso da genética. Enseñanza de lasCiencias. Número extra. 2005. 

  

DURÉ, R. Cajú.; ANDRADE, M. J. D.; ABÍLIO, F. J. P. Ensino de biologia e 

contextualização do conteúdo: quais temas o aluno de ensino médio relaciona com o seu 

cotidiano? Experiências em Ensino de Ciências V.13, No.1 2018 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Editora Atlas S. A. 2008. 

 

JUSTINA, L. A. D; RIPPEL, J. L. Ensino de genética: representações da ciência da 

hereditariedade no nível médio. IN: IV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS. São Paulo. 2003. Disponível em: 

http://abrapecnet.org.br/enpec/iv-enpec/orais/ORAL076.pdf. Acesso em: 07/07/2021. 

  

KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 4ª edição. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo. 2008.  

  

LEITE, P. R. M. et al. O ensino da biologia como uma ferramenta social, crítica e 

educacional. RECH- Revista Ensino de Ciências e Humanidades. – Cidadania, Diversidade 

http://abrapecnet.org.br/enpec/iv-enpec/orais/ORAL076.pdf


 

  

51 

e Bem Estar. Vol 1, Número 1, Jul-Dez, 2017, p. 400-413. 

 

LEPIENSKI, L. M. Discussão e análise sobre os recursos didáticos no ensino de biologia e 

ciências na rede pública estadual do Paraná. Dia a dia educação. 2008. Disponível em 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/400-4.pdf. Acesso em 

30/06/2021. 

 

LIMA, L. C; GONTIJO, A. B. P. L; CARDOSO, K. A. K. Ensino de genética molecular: uma 

experiência com iniciação científica júnior. IN: VI CONGRESSO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO. Fortaleza/CE. 2019. Disponível em: 

https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD1_S

A16_ID3148_13082019220152.pdf. Acesso em: 07/07//2021. 

 

MARTINS, Isabel Cristina Pinto; BRAGA, Petrônio Emanuel Timbó. Jogo didático como 

estratégia para o ensino de divisão celular. Acaraú, v. 16, n. 2, p. 2, 06 ago. 2015. 

  

MANO, A. M. ; SARAVALI, E. G. Conteúdos difíceis de ensinar na perspectiva de 

professores de ciências. In: III Congresso Nacional de Formação de Professores, XIII 

Congresso Estadual Paulista Sobre Formação de Educação, 2016, Águas de Lindóia. 

Profissão de Professor: cenários, tensões e perspectivas. Águas de Lindóia: UNESP, 2016. v. 

1. p. 2275-2284. 

  

MINAYO, M. C. S; DESLANDES, S. F; GOMES, R. Pesquisa social: teoria, método e 

criatividade. 26. ed. — Petrópolis, RJ : Vozes, 2007. Disponível em: 

https://cursosextensao.usp.br/pluginfile.php/300166/mod_resource/content/1/MC2019%20Mi

nayo%20Pesquisa%20Social%20.pdf. Acesso em: 05/07/2021.  

  

PETROVICH, A. C. I; ARAÚJO, M. F. F; MONTENEGRO, L. A; ROCHA, A. C. P; 

PINNTO, E. D. J. Temas de difícil ensino e aprendizagem em ciências e biologia: 

experiências de professores em formação durante o período de regência. Revista da 

SBEnBIO. n. 7. Outubro/2014. 

 

RAUPP, F. M; BEUREN, F. M. Metodologia da pesquisa aplicada às ciências sociais. In: 

BEUREN, et al. (org). Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade. 

Teoria e Prática.  São Paulo: Editora Atlas; 3 ed. 2006. Disponível em: 

https://www.academia.edu/9577024/Cap_3_Como_Elaborar?bulkDownload=thisPaper-

topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page. 

Acesso em: 14/07/2021. 

 

ROSITO, B. A. O ensino de ciências e a experimentação. In: MORAS, R. (org). 

Construtivismo e Ensino de Ciências: Reflexões Epistemológicas e Metodológicas. Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 2008. 

                                         

SANTOS, Maria Rosália Ferreira dos; SILVA, José Antônio Novaes da. Ensino de citologia: 

um desafio para o corpo docente na educação básica projeto desenvolvido em um escola 

pública do município de João Pessoa/PB. In: ENCONTRO DE EXTENSÃO, 14., 2013, 

João Pessoa. Anais [...] . João Pessoa: Encontro de Extensão, 2013. p. 1-3. 

 

SCHNEIDER, E. M; FUJII, R. A. X; CORAZZA, M. J.  Pesquisas quali-quantitativas: 

contribuições para a pesquisa em ensino de ciências. Revista Pesquisa Qualitativa. São 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/400-4.pdf
https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD1_SA16_ID3148_13082019220152.pdf
https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD1_SA16_ID3148_13082019220152.pdf
https://cursosextensao.usp.br/pluginfile.php/300166/mod_resource/content/1/MC2019%20Minayo%20Pesquisa%20Social%20.pdf
https://cursosextensao.usp.br/pluginfile.php/300166/mod_resource/content/1/MC2019%20Minayo%20Pesquisa%20Social%20.pdf
https://www.academia.edu/9577024/Cap_3_Como_Elaborar?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page
https://www.academia.edu/9577024/Cap_3_Como_Elaborar?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page


 

  

52 

Paulo (SP), v.5, n.9, p.569-584, dez. 2017. 

 

TANAJURA, Vinicius Silva. Dificuldades no ensino em biologia celular na escola de 

educação média: considerações e apontamentos a partir de depoimentos de 

professores(as). 2017. 108 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação Para A Ciência, 

Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2017. 

 

TEODORO, N. C. CAMPOS, L. M. L. O professor de biologia e dificuldades com os 

conteúdos de ensino. Revista SBEnBio, n. 9, p. 5390-5401, 2016. 

 

TEODORO, N. C.; CAMPOS, L. M. L. Professores de biologia e dificuldades com os 

conteúdos de ensino. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista. Faculdade de 

Ciências, Bauru, 2017. Disponível em: 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/150427/teodoro_nc_me_bauru.pdf?seque

nce=3&isAllowed=y. Acesso em: 02/07/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/150427/teodoro_nc_me_bauru.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/150427/teodoro_nc_me_bauru.pdf?sequence=3&isAllowed=y


 

  

53 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: 

experiências no contexto da pandemia da Covid-19 
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RESUMO 

A formação continuada de professores é um processo permanente e imprescindível na 

vida do docente e que acompanha as transformações modernas da sociedade. Na 

pandemia da covid-19, os professores estão sendo desafiados a se qualificarem para 

tornar as suas práticas correspondentes às necessidades do contexto hodierno. O texto 

em questão se trata de uma pesquisa em andamento tendo como objetivo analisar a 

formação continuada de professores na modalidade de Educação a Distância (EaD) 

no curso de especialização em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância do 

IFRN no contexto da pandemia de coronavírus. Como procedimentos metodológicos 

adotaram-se a revisão bibliográfica sobre os temas recorrentes de autores como 

Belloni (2001); Imbernón (2011); Kenski (2012, 2013), Moran (2000, 2012); Santos 

(2020) etc.; como análise documental, o Projeto Pedagógico do curso de 

especialização (2017) e elaboração de questionários aos professores-cursistas 

envolvidos. Como resultados da pesquisa, encontramos a necessidade dos professores 

em estarem em formação continuada no contexto do enfrentamento das diversas 

dificuldades surgidas pela pandemia e que a educação a distância por meio do curso 

lato sensu, proporcionou a apreensão de novas práticas pedagógicas como seu próprio 

redimensionamento. A tessitura desta pesquisa encontra-se no processo reflexivo da 

formação continuada do professor que acontece no exercício da docência, como 

também na participação de cursos nas mais variadas modalidades de ensino que 

utilizam as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC’s. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada; Professores; Educação a Distância; 

Covid-19 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto é um estudo reflexivo voltado para a formação continuada dos 

professores sobre a temática das tecnologias educacionais dado num contexto das grandes 

transformações na sociedade geradas pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, 

mais conhecidas como TDIC’s, principalmente agora em que a humanidade passa pela crise 

sanitária gerada pela pandemia do coronavírus.  O objetivo é analisar por meio de literatura 

específica, documentos legais e por meio de questionários estruturados a formação continuada 

dos professores no exercício da docência, em particular à formação ofertada pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN através do Campus 

Natal Zona Leste que oferta o curso de especialização em Tecnologias Educacionais e Educação 

a Distância - TE-EAD na modalidade a distância.  

Para a realização desse estudo, foi necessário a consulta e interpretação de um 

referencial teórico que correspondesse à construção de discussões sobre formação continuada 

de professores em relação com as tecnologias educacionais, para isso trouxemos como estudos, 

Belloni (2005), Kenski (2012, 2013), Moran (2000), Libâneo (2011) dentre outros. Trazemos 
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também a análise documental de fontes produzidas pelo IFRN, como o Projeto Político 

Pedagógico do curso de Especialização em TE-EAD que define as diretrizes pedagógicas para 

a organização e o funcionamento do respectivo curso e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB que rege uma política nacional para a formação de professores. 

A primeira parte do artigo intitulado Sociedade, Tecnologia e a Educação: Uma relação 

visível traz a retrospectiva da formação das sociedades humanas ao longo do tempo em 

decorrência da invenção pelo homem de tecnologias artesanais até eletrônicas. Explora de 

forma geral a produção da tecnologia pela inteligência humana como objeto de grande 

influência e modificadora da educação, buscando ascender à discussão sobre o uso das 

tecnologias pelo professor. 

Na segunda parte como título de Tecnologias Educacionais: Formação Continuada em 

Emergência, contextualiza o profissional professor em sua formação continuada voltada para 

as tecnologias digitais. São trabalhados discursos de pesquisadores da área de educação e 

tecnologias quanto a necessidade de o professor estar em atualização com a cultura das 

transformações modernas geradas pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – 

TDIC’s. São analisados os textos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e 

o Projeto Político Pedagógico do curso de TE-EAD do IFRN como dispositivos legais e 

possibilitadores de formação continuada dos profissionais da educação brasileira. 

Na terceira e última parte, Vozes da experiência em formação na pandemia: análise e 

interpretação dos resultados da pesquisa relatamos os argumentos dos professores em 

exercício da docência na educação básica que são alunos do curso de especialização em 

Tecnologias Educacionais e EaD do IFRN que no decorrer do texto os titulamos de professores-

cursistas e/ou questionadores. Através de questionários estruturados eles argumentam sobre três 

questionamentos: a EaD como modalidade de ensino para a formação continuada; quais 

desafios enfrentados pela sua categoria no contexto da pandemia atual e por último quais as 

experiências formativas foram/ainda conquistadas no respectivo curso de pós-graduação do 

respectivo instituto federal. 

 

SOCIEDADE, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: UMA RELAÇÃO VISÍVEL 

 

A relação entre tecnologia e sociedade é bastante antiga, é necessário voltar no tempo e 

observar que a história nos conta que o homem foi dominando os elementos da natureza 

passando a fabricar diversas ferramentas para a sua sobrevivência. Desde o início da 

humanidade diversos tipos de sociedades foram se organizando e o homem através da 

inteligência foi construindo e modificando o espaço à sua volta e de grupos nômades os seres 

humanos foram se tornando sedentários, ou seja, foram fixando em espaços propriamente seus. 

Essa sociedade mais conhecida da caça e da coleta marca o início da fabricação de tecnologias 

manuais geralmente utilizadas para sustento de seus grupos que já se organizavam 

politicamente. O homem primitivo utilizava os objetos que encontravam na natureza, 

geralmente feitos de ossos e pedras que eram modificados a fim de melhorar o seu uso, como 

para a caça ou em sua própria defesa. 

Mais recente na história mundial, encontramos a sociedade pós-industrial, surgida após 

a segunda guerra mundial, marca a época de grandes surgimentos de tecnologias que 

revolucionaram o mundo, trazendo diversas transformações na vida social, econômica, cultural 

etc. As principais características dessa sociedade é que a tecnologia e informação se 

complementam, influenciando na vida dos homens nos diferentes aspectos. Neste sentido, 

Castro (2005), nos diz que: 
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No que se refere às tecnologias de comunicação e da informação, elas podem 

ser consideradas como um dos elementos propulsores das mudanças na 

sociedade, tendo um impacto significativo, não só na produção de bens e 

serviços, mas também no conjunto das relações sociais (p. 14). 

 

Esse tipo de sociedade foi o momento em que as pessoas puderam aderir a trabalhos 

não-manuais e que o trabalho físico passou a ser realizado por grande parte das máquinas e os 

computadores tiveram a sua inserção no trabalho mental. 

O desenvolvimento das tecnologias pelo homem tem marcado a vida das pessoas de 

maneira ambivalente pois, ao mesmo tempo que favorece as relações estabelecidas em 

sociedade também suprime a sua atividade. É notória a existência conflitante de ideias sobre o 

uso das tecnologias na sociedade, quanto aos seus efeitos benéficos e maléficos. No entanto 

essas discussões se posicionam constantemente na percepção de suas ações no meio social 

buscando concluir seus efeitos na sociedade. A construção e a organização das sociedades 

humanas foram registradas na história pelas produções de diversos instrumentos e objetos que 

passaram a facilitar a vida destas nas sociedades que se organizavam, as técnicas foram se 

desenvolvendo ao ponto de a cada tempo a tecnologia se desenvolver. 

No campo educacional, as tecnologias estão presentes modificando cotidianamente a 

maneira de fazer educação. Cada vez mais as instituições de ensino são “afetadas” pelas novas 

tecnologias exigindo uma integração que permita que o conhecimento culturalmente acumulado 

seja administrado da melhor maneira possível. Para Kenski (2012) para que haja uma 

integração, é preciso que os conhecimentos, valores, hábitos, atitudes e comportamentos sejam 

ensinados e aprendidos, que se utilize a educação para ensinar sobre as tecnologias que estão 

na base da identidade e da ação e que façam uso delas para ensinar as bases dessa educação.  

Nesse sentido, o uso significativo das tecnologias em sala de aula deve ocorrer a partir 

de um planejamento sistemático em que o professor tenha conhecimento e domínio das 

tecnologias digitais. Essa premissa é o ponto de partida para que a utilização das TDIC’s 

aconteça de maneira eficiente no ensino em virtude de as transformações tecnológicas afetarem 

os sistemas educacionais. 

As palavras de Kenski (2012) são bastante consideráveis quando se refere que as novas 

tecnologias trouxeram mudanças positivas para a educação que transformam a realidade da aula 

tradicional, dinamizando o espaço de ensino aprendizagem. Traz ainda que para as TDIC’s 

trazerem alterações no processo educativo elas precisam ser compreendidas e incorporadas 

pedagogicamente, significando que é preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria 

tecnologia. 

 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: formação continuada em emergência 

 

É evidente que as transformações sociais vinculadas às tecnologias digitais da 

informação e comunicação - TDIC’s têm modificado as relações entre os sujeitos buscando 

sempre o acesso às informações e conhecimentos. As inovações tecnológicas têm avançado 

sobremaneira à vida do ser humano atendendo as necessidades e desejos individuais e/ou 

coletivos.  

O contexto hodierno desafia o professor a fazer com que os alunos saibam compreender 

o que é informação e conhecimento no meio de tantas transmissões de dados gerados pela rede 

mundial de computadores que é a internet, essa mesma rede em que diversos professores fazem 

uso muitas vezes de forma inconsciente sem analisar a fundo o impacto dessas utilizações, 

sendo imprescindível que passem a ser refletidas cotidianamente. 

São importantes as relações e as mediações que ocorrem entre os professores e seus 

alunos para que em meio às diversas ofertas de informações saibam o que realmente é 
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importante para se aprender e o que precisa permanecer e que seja útil para a vida. O que é 

importante para o desenvolvimento de habilidades e atitudes que vão auxiliar em diversas ações 

do indivíduo, de como, por exemplo, explorar as diversas informações e suas especificidades 

nos meios em que são disponibilizadas, como textos, imagens, vídeos, sons, pensando em 

oferecer condições que respeitem os estilos e níveis de aprendizagem (KENSKI, 2013). 

Em nossa sociedade, repleta de informações por todos os lados, o professor deste século 

encara o dilema de acompanhar o nível de aprendizagem dos alunos que fazem uso constante 

das tecnologias digitais. Quanto mais esses alunos estão imersos na sociedade da informação, 

mais respostas querem, são sujeitos de resultados rápidos que não apreciam a demora. Esses 

alunos, incorporados no mundo digital, buscam na escola algo que os alcance e principalmente 

que os desafie diante dos conhecimentos e habilidades que já possui. Nesse sentido:  

 
[...] o novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais 

ampliada, capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na 

sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional, 

saber usar meios de comunicação e articular as aulas com as mídias e 

multimídias (LIBÂNEO, 2011, p. 12). 

 

É pertinente pontuar que o professor, também inserido nessa cultura digital, compreenda 

o progresso tecnológico que não cessa de crescer e interferir na aprendizagem dos alunos e que, 

antes de tudo, perceba-se como um mediador dos conhecimentos culturalmente acumulados. 

Sobre isso: 

 
[...] numa sociedade da informação, o professor já não pode, com certeza ser 

considerado como o único detentor de um saber que apenas lhe basta 

transmitir. Torna-se, de algum modo, parceiro de um saber coletivo, que lhe 

compete organizar, situando-se, decididamente, na vanguarda do processo de 

mudança (DELORS, 1998, p. 192). 

 

Com acesso e domínio das tecnologias digitais, o professor é um mediador do processo 

de aprendizagem do aluno, um pesquisador em serviço e que aprende na prática quando busca 

utilizar as diversas ferramentas possíveis. No que corresponde ao seu papel de mediador e/ou 

orientador, trazemos quatro pontos de reflexão:  

 
Orientador/mediador intelectual – informa, ajuda a escolher as informações 

mais importantes, trabalha para que elas se tornem significativas para os 

alunos, permitindo que eles as compreendam, avaliem conceitual e 

eticamente, reelaboram-nas e adaptem-nas aos seus contextos pessoais. 

Orientador/mediador emocional – motiva, incentiva, estimula, organiza os 

limites, com equilíbrio, credibilidade, autenticidade, empatia. 

Orientador/mediador gerencial e comunicacional – organiza grupos, 

atividades de pesquisa, ritmos, interações. Organiza o processo de avaliação. 

Orientador ético – ensina a assumir e vivenciar valores construtivos, 

individual e socialmente. Cada um dos professores colabora com um pequeno 

espaço, uma pedra na construção dinâmica do “mosaico” sensorial-

intelectual-emocional-ético de cada aluno. (MORAN, 2000, p. 30-31) 

 

O professor deve estar aberto às novas possibilidades pedagógicas desencadeadas pelas 

tecnologias modernas, organizar seus planos, ser autônomo e estratégico ao mesmo tempo que 

ensina e aprende com seus alunos. Nessa relação dialógica observa-se o professor como alguém 

com mais experiência e capaz de modificar as suas aulas. As diversas mudanças no cenário 

educacional dependem dum professor com diversas habilidades intelectuais e emocionais. 
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Sobre esse tipo de sujeito recorremos a uma citação de José Moran quando nos diz que: 

 
O educador autêntico é humilde e confiante. Mostra o que sabe e, ao mesmo 

tempo, está atento ao que não sabe, ao novo. Mostra para o aluno a 

complexidade do aprender, a nossa ignorância, as nossas dificuldades. Ensina, 

aprendendo a relativizar, a valorizar a diferença, a aceitar o provisório. 

Aprender é passar da incerteza a uma certeza provisória que dá lugar a novas 

descobertas e novas sínteses (2000, p. 16-17) 

 

Diante dessa apresentação do educador/professor autêntico percebe-se a exigência 

educacional e social sobre a sua formação continuada, esta que possibilita ao professor a 

atualização de conteúdos e metodologias de determinadas áreas do conhecimento de modo que 

suas práticas pedagógicas contemplem o uso das tecnologias digitais. De forma geral, o 

professor do contexto atual deve estar em contato com os fatos e acontecimentos do mundo 

tecnologizado, mas, principalmente de novos conhecimentos curriculares, pedagógicos e novas 

tendências na educação. Sobre esses questionamentos da formação do professor, concebemos 

a citação abaixo: 

 
Em uma sociedade democrática é fundamental formar o professor na mudança 

e para a mudança por meio do desenvolvimento de capacidades reflexivas em 

grupo, a abrir caminho para uma verdadeira autonomia profissional 

compartilhada, já que a profissão docente precisa partilhar o conhecimento 

com o contexto. (IMBERNÓN, p. 19, 2011) 

 

A assertiva acima compreende a mudança de comportamentos e relações com os colegas 

profissionais, uma vez que juntos, os professores podem fortalecer as políticas e os objetivos 

educacionais que prescrevem, por exemplo, nos documentos legais da própria escola. Pensar 

sobre a formação continuada do professor, é pensar na criação de “espaços de participação, 

reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se adaptem para poder conviver com a 

mudança e com a incerteza” (IMBERNÓN, p.15, 2011). É necessário também pensar sobre as 

políticas públicas que são destinadas para os professores com a finalidade de progredirem em 

suas carreiras, garantindo a efetividade na mudança de suas qualificações acadêmicas. 

A legislação educacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 traz em seu 

texto no inciso III, artigo 63 a formação continuada dos profissionais da educação em seus 

diversos níveis em que os institutos de educação superior devem manter a oferta de cursos em 

suas variadas modalidades. O decreto 8.752 de 09 de maio de 2016 dispõe sobre a política 

nacional de formação dos profissionais da educação básica. Em seu texto integraliza diversas 

ações para a educação brasileira que dentre elas está a formação continuada como o artigo 8º, 

incisos III e IV que mostra o planejamento estratégico nacional e dos estados em assegurar a 

oferta de vagas em cursos de formação continuada integrados à pós-graduação para professores 

da educação básica; e promover, em associação com governos estaduais, municipais e distrital, 

a formação continuada de professores da educação básica mediante integração ensino-serviço, 

inclusive por meio de residência pedagógica. 

No contexto potiguar, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFRN é 

protagonista em ofertar programas de formação inicial e continuada para professores e 

profissionais da educação. O Campus Avançado Natal Zona Leste é o responsável pelas ofertas 

de atividades de educação a distância e tecnologias educacionais. 

Segundo as autoras Almeida, Cavalcante e Lemos (2019 e 2020), o Campus Avançado 

Natal Zona Leste é uma nomenclatura recente dada pelo instituto no ano de 2018 e que antes 

se chamava de Campus EaD, sendo a principal responsável pela oferta sistêmica de cursos na 

modalidade a distância. As autoras explicam que a mudança para Campus Zona Leste tornou 
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tal campus vinculado diretamente à reitoria do IFRN, permitindo a independência financeira a 

qual os demais campi possam ofertar cursos nessa modalidade como o Zona Leste passar a 

ofertar cursos presenciais. 

Se tratando do Campus ZL, a oferta de cursos à distância ainda é uma realidade 

perceptível, principalmente na capacitação de profissionais da educação para uma atuação nas 

instituições escolares que necessitam de mediadores no processo de ensino e aprendizagem 

utilizando as tecnologias digitais da informação e comunicação. 

Para isso trazemos à tona o curso de especialização em Tecnologias Educacionais e 

Educação a Distância ofertado também pelo Campus ZL. O curso é um dos ofertados na 

categoria lato sensu que promove a formação continuada para o trabalho com as tecnologias 

educacionais e educação a distância em instituições educativas. 

Em seu projeto político pedagógico aprovado pela Resolução Nº 22/2013 -

CONSUP/IFRN, 16/08/2013, com adequação no ano de 2017 apresenta o comprometimento da 

instituição em promover formação continuada de profissionais comprometida com os valores 

fundantes da sociedade democrática, com os conhecimentos referentes à compreensão da 

educação como uma prática social, com o domínio dos conhecimentos específicos, os 

significados desses em diferentes contextos e a necessária articulação interdisciplinar. 

Em justificativa descrita no próprio projeto observa-se uma definição que ultrapassa os 

objetivos de formação continuada do professor, isto acontece quando o documento descreve o 

seguinte ponto: 

 
torna-se fundamental não só capacitar os professores para o trabalho 

pedagógico mediado por essas ferramentas e que atuam em contextos 

presenciais, mas também fazê-los competentes para a compreensão da 

realidade virtual como uma modalidade que se insere no cenário social mais 

amplo e que é portadora de conhecimentos específicos sobre a docência 

pedagógico os quais exigem conhecimento tecnológico para sua efetivação. 

(PROJETO PEDAGÓGICO, 2017, p. 7) 

 

Diante disso é estritamente observável que o curso de especialização em Tecnologias 

Educacionais e Educação a distância não restringe a atuação prática dos docentes nos contextos 

presenciais de ensino, mas abrange outros ambientes de atuação pedagógica que são 

desencadeados pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC’s que 

requerem dos profissionais da educação competências e habilidades para a mediação 

pedagógica que são necessárias também na modalidade de Educação a Distância - EaD. 

 

VOZES DA EXPERIÊNCIA EM FORMAÇÃO NA PANDEMIA: análise e interpretação 

dos resultados da pesquisa 

 

Nossa pesquisa se construiu com base na elaboração de questionários estruturados para 

professores em exercício docente que compõem os diversos segmentos de ensino, como o 

ensino fundamental, séries iniciais e finais e ensino médio, resultando numa visão geral sobre 

a educação básica no contexto desta pesquisa. Desta feita a transcrição dos argumentos de 

nossos cinco questionadores serão intitulados de Professores A, B, C, D e E, tendo em vista a 

preservação de suas identidades. 

Primeiramente questionamos sobre a opinião a respeito da Educação a Distância como 

modalidade de ensino para a formação continuada de professores? Diante das respostas 

apresentadas encontramos unanimemente o argumento de que a EaD é uma das modalidades 

de ensino que corresponde a necessidade de uma formação contínua para os professores uma 

vez que possibilita a formação de sujeitos dispersos geograficamente sendo que muitos 
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trabalhadores não têm condições de deslocamentos para outros locais onde ofertam cursos 

superiores. Outro ponto bastante evidente é sobre a flexibilidade que a modalidade dispõe para 

os professores quanto ao ajustamento de horários para os seus estudos. Os argumentos 

respondidos corroboram no que Belloni (p.3, 2001) descreve na introdução de seu livro 

Educação a Distância que a EaD no “contexto das sociedades contemporâneas, surge como 

uma modalidade de educação extremamente adequada e desejável para atender às novas 

demandas educacionais decorrentes das mudanças na nova ordem econômica mundial”. 

Dentre as questões respondidas encontramos um argumento mais incisivo quanto a EaD 

como modalidade de formação continuada, vejamos abaixo: 
 

O ensino à distância não representa uma joia preciosa que dá ao seu portador 

poderes extraordinários, tal qual o “Um Anel”, criado pelo vilão Sauron e 

mostrado nas obras escritas por Tolkien. Também não devemos forçosamente 

rotular os estudantes e os professores dentro dos caminhos possíveis a serem 

trilhados no processo de ensino-aprendizagem. Dentro de uma perspectiva de 

modernidade líquida, as identidades/subjetividades se constroem e se 

desconstroem nas suas constantes relações com as alteridades, e, assim sendo, 

cada um pode encontrar uma modalidade de ensino que esteja mais em 

sintonia com o momento que cada indivíduo esteja vivenciando. Não 

considero que o ensino a distância deva se tornar uma prática obrigatória 

universal, haja vista que isso seria atentar contra identidades/subjetividades e 

liberdades, tanto de estudantes quanto de professores. (PROFESSOR B) 

 

Diante da resposta percebemos que nosso questionador não ver a EaD como uma 

modalidade que responde a todas as necessidades educacionais, comparando nesse caso a um 

objeto precioso, um anel que possui poderes do filme do Senhor dos Anéis e que é almejado 

por todos. A partir da visão de modernidade líquida em que tudo se faz e refaz, não se deve 

classificar o estudante da EaD tendo em vista as suas identidades/subjetividades que 

correspondam a determinada modalidade de ensino, isto é, que esteja conforme às suas 

necessidades individuais.  

O próximo questionamento direcionado aos professores-cursistas foi sobre os desafios 

enfrentados pela sua categoria (professores da educação) no contexto da pandemia da Covid-

19. Sabemos que no contexto educacional as aulas presenciais foram suspensas em virtude da 

rápida disseminação do coronavírus modificando o ambiente de realização das aulas para o 

ensino remoto. 

Todos os questionadores apontaram que no contexto da pandemia os professores 

tiveram que lidar com a rápida mudança de suas práticas pedagógicas para a utilização intensiva 

de Tecnologias Digitais, devendo cumprir “exigências como usar as plataformas digitais, 

elaborar provas em formulários online, entre outros”. Vejamos outros argumentos a respeito 

disso: 

 
Os primeiros momentos foram muito difíceis, pois foram momentos de 

isolamentos, silêncios, indagações, reflexões e adaptações, tanto para nós 

como para as famílias. Embora viéssemos utilizando de forma esporádica 

ferramentas tecnológicas próprias do professor, porque não dispomos de 

laboratório de informática na escola, seria uma prática insuficiente para 

lidar com a brusca mudança das aulas presenciais para as remotas. Adquirir 

habilidades em tempo hábil para trabalhar de forma online, gravar vídeo 

aulas, áudios, utilizar ferramentas tecnológicas para ter essa interação com 

as crianças foi um dos maiores desafios. Mesmo sabendo que algumas 

crianças não disponibilizam recursos tecnológicos, fomos nos adaptando e 

utilizando diferentes meios. (PROFESSOR C) 
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É nítido o retrato das dificuldades apresentadas acima e que revela uma parte da 

realidade das escolas públicas do país, principalmente pela carência de diversificados recursos 

tecnológicos, como por exemplo, a disposição de laboratórios de informática que poderiam 

auxiliar os professores na mediação do conhecimento. A citação do Professor C revela também 

que os docentes tiveram que subitamente adquirir habilidades com as tecnologias digitais e 

mídias para transmitir suas aulas, sem as quais não poderia haver ensino por conta da restrição 

do isolamento social estabelecido pelos órgãos de vigilância sanitária. 

Outro ponto de interessante discussão é a "dificuldade de acesso à internet que alguns 

alunos têm, impossibilitando-os de acompanhar as aulas remotas tanto no formato síncrono 

como no assíncrono” (PROFESSOR A). Compreendemos que a internet é um importante 

instrumento de uso de professores e alunos que sem a sua existência, não seria possível o acesso 

de ambos no processo de ensino e aprendizagem. 

É pertinente perceber a grande atração que a internet exerce sobre os sujeitos não por 

ela ser algo relativamente recente, mas pela possibilidade de reunir em um só suporte diversas 

formas de expressão, como a escrita, o som e a imagem, além da rápida veiculação aliada à sua 

flexibilidade linguística. (RIBEIRO e ARAÚJO, 2009). 

As questões de impossibilidade para o acesso à internet e de boa qualidade, pois assim 

garante a transmissão necessária, estão direcionadas a vários fatores como falta de condições 

financeiras da família e o alcance da cobertura da internet a determinadas regiões onde o aluno 

reside.  

As formas encontradas pelos professores de mediar o conhecimento acumulado pela 

humanidade utilizando das TDIC’s a partir de suas formações iniciais e do notório saber 

tecnológico, coaduna com o discurso de Boaventura de Sousa Santos (2020) em seu livro A 

cruel pedagogia do vírus quando nos diz que: 

 
A pandemia e a quarentena estão a revelar que são possíveis alternativas, que 

as sociedades se adaptam a novos modos de viver quando tal é necessário e 

sentido como correspondendo ao bem comum. Esta situação torna-se propícia 

a que se pense em alternativas ao modo de viver, de produzir, de consumir e 

de conviver nestes primeiros anos do século XXI. Na ausência de tais 

alternativas, não será possível evitar a irrupção de novas pandemias, as quais, 

aliás, como tudo leva a crer, podem ser ainda mais letais do que a actual. (p.29) 

 

Ainda sobre os desafios enfrentados pelos professores na pandemia, recorremos ao 

modelo de educação de hoje a partir da visão de um dos nossos questionadores quando nos 

descreve o seguinte: 

 
De fato, tudo parou! Daí veio à tona a dificuldade dos colegas que não 

dominam as tecnologias. Ainda predomina em nosso meio o modelo arcaico 

de uma educação que remonta à época dos Jesuítas. Todos nós, nascidos no 

século XX aprendemos através do quadro-negro, giz, caneta e caderno. 

Alunos desmotivados e o aumento explícito da desigualdade social entre os 

alunos. (PROFESSOR-CURSISTA E) 

 

Pela descrição supracitada ainda se destaca o despreparo dos professores quanto ao 

domínio das tecnologias digitais para o ensino e relacionado com isso percebe-se a visão sobre 

uma educação pautada nos modelos tradicionais do ensino quando o Professor E contextualiza 

a época do Brasil colônia. Em seguida, nos põe a pensar sobre os instrumentos tecnológicos 

que ainda são utilizados na sala de aula e que foram responsáveis por transmitir nossa 

aprendizagem no século passado, subentendendo que outros recursos tecnológicos podem ser 
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utilizados para diminuir o número de desmotivação e desigualdade social entre os alunos. 

O terceiro e último questionamento direcionado aos professores-cursistas foi 

direcionado sobre quais experiências formativas foram conquistadas por eles no curso de 

especialização em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância no atual momento da 

pandemia. As opiniões foram as mais diversas que corresponderam à importância da utilização 

das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC’s no presente momento de 

ensino remoto. Dentre os questionários respondidos, elencamos abaixo alguns argumentos: 

 
Compreender a importância das TDICS no processo de ensino e aprendizagem 

e usar nas aulas com mais precisão e conhecimento, principalmente nesse 

momento de crise sanitária mundial. A apropriação de conhecimentos 

importantes para minha carreira profissional e vida pessoal. (PROFESSOR-

CURSISTA D) 

 

Para ser sucinto e elencando alguns: a adaptação às plataformas virtuais e os 

novos métodos de ensino, conhecimentos de novos softwares dentro de nossa 

área como docente, adequar o horário de estudo com os afazeres domésticos 

e profissionais e transformar o nosso quarto, sala, cozinha em uma sala de aula 

virtual onde pessoas que você nunca viu, invadem seu lar para estudar junto 

com você. (PROFESSOR-CURSISTA E) 

 
Os professores-cursistas supracitados reiteram as contribuições do curso a partir dos 

estudos teóricos desenvolvidas pelas leituras no decorrer das disciplinas e pelas práticas de 

utilização de novas plataformas digitais, softwares, metodologias de ensino, dentre outros. Os 

contextos pessoal e profissional concomitantemente foram modificados para novas 

apropriações de uso das tecnologias digitais em espaços e tempos diversos, pois os professores 

transformaram os seus lares em ambientes de ensino, se aproximando o máximo possível da 

sala de aula tradicional, mas, customizando com aparelhos digitais, como câmeras, notebooks, 

lousa digital e outros instrumentos tecnológicos. 

É pertinente observar que as contribuições desenvolvidas pelo curso afirmam sobre uma 

formação de professores tanto para o ensino a distância como para o ensino presencial. Belloni 

(2001) descreve um ponto de vista que se baseia na nova posição do professor como parceiro 

do aluno, que estabelece a mediação do aluno com o conhecimento:  

 
Para fazer frente a esta nova situação, o professor terá necessidade muito 

acentuada de atualização constante, tanto em sua disciplina específica, quanto 

em relação às metodologias de ensino e novas tecnologias. A redefinição do 

papel do professor é crucial para o sucesso dos processos educacionais 

presenciais ou a distância. Sua atuação tenderá a passar do monólogo sábio da 

sala de aula para o diálogo dinâmico dos laboratórios, salas de meios, e-mail, 

telefone e outros meios de interação mediatizada; do monopólio do saber à 

construção coletiva do conhecimento, através da pesquisa; do isolamento 

individual aos trabalhos em equipes interdisciplinares e complexas; da 

autoridade à parceria no processo de educação para cidadania (p.82-83) 

 

Para finalizar com os discursos de nossos professores-cursistas trazemos uma discussão 

correlata sobre o contexto pandêmico em que estamos vivendo e a situação dos professores no 

intercurso das aulas remotas:  

 
O curso serviu para me dar suporte teórico importante para reforçar aquilo que 

eu já dizia em reuniões de planejamento escolar: nossos gestores públicos e 

privados estão cometendo vários erros nessa forçada aplicação de um suposto 
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ensino a distância ou remoto, e praticamente não estão nem entendendo do 

que se trata o ensino híbrido, ignorando totalmente as realidades das escolas 

públicas e privadas no Brasil. Os professores que estão na ativa continuam não 

sendo ouvidos, sendo forçados a “trocar um pneu do carro com ele em 

movimento”. A reificação dos professores da rede pública e privada no Brasil 

é ainda mais evidente e cruel, adoecendo e matando ainda mais profissionais 

da educação nessa pandemia. (PROFESSOR-CURSISTA B) 

 

Nosso professor-cursista revela o grande reforço curso de especialização para com a 

reflexão sobre o ensino a distância e o remoto e com isso comenta sobre o não entendimento 

dos gestores sobre o que seja esses dois processos de ensino vigentes no contexto da pandemia 

de forma abrupta. Através do seu olhar na prática docente, declara que os professores não estão 

sendo ouvidos e que além de cumprir obrigações estão aprendendo na prática. O termo 

reificação dos professores repercute na interpretação de que os docentes estão agindo a partir 

da alta produção de aulas, do aspecto mais quantitativo do que qualitativo. Que a classe docente 

tanto no âmbito público quanto da privada apresenta processos de adoecimento em decorrência 

da pandemia que automatiza grande parte dos processos de ensino e aprendizagem. 

 

(IN) CONCLUSÕES 

 

Concluímos com esse texto que as sociedades que se formaram durante a história foram 

resultados da ação humana que produziram e reproduziram diversas tecnologias modificando 

os comportamentos dos povos e o meio social que estes viviam. É pertinente considerar que a 

inteligência humana foi propulsora do desenvolvimento de técnicas criativas que permitiram a 

exploração dos recursos naturais disponíveis e que ao longo dos tempos encontramos 

tecnologias nos mais variados formatos. 

Com o desenvolvimento das tecnologias pelas sociedades, a vida das pessoas foi sendo 

modificadas de distintas maneiras e ao passo que são influenciadas por uma cultura digital 

encontramos diversas reações quanto a sua utilização, de um lado encontramos sujeitos que 

acreditam no benefício de seus usos enquanto outros resistem e promovem o embate para os 

riscos e malefícios das tecnologias. 

A partir da compreensão da escola como uma instituição social, compreendemos que as 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC’s têm postos desafios para sua 

reestruturação pedagógica que corresponda às diversas necessidades da sociedade. Neste 

sentido, essa correspondência só acontecerá a partir da valorização e do conhecimento destas 

ferramentas protagonizadas pelos sujeitos da educação. 

No protagonismo educacional o sujeito responsável pela interpretação dos efeitos das 

tecnologias encontra o professor que é desafiado a repensar as suas práticas pedagógicas para 

que ocorra uma integração entre escola e sociedade. A sala de aula não é a mesma que anos 

atrás e necessita da inclusão das tecnologias para também corresponder a cultura digital em que 

vivem os alunos. 

Para a mediação pedagógica utilizando as tecnologias digitais é imprescindível o 

professor ser receptivo e continuamente um pesquisador das inovações desencadeadas pela 

modernidade permitindo que seus planejamentos estejam abertos às novas possibilidades 

pedagógicas. Um outro ponto preponderante é que o professor esteja participando de formações 

que permitam essa atualização profissional que são ofertadas por instituições acadêmicas. 

No que tange à formação continuada, a legislação educacional oferece aos professores 

por meio da LDB e do decreto 8.752/2016 a garantia de pós-graduação para professores da 

educação básica e de cursos em suas várias modalidades. Essa política nacional permite a 

reflexão dos docentes sobre a sua prática, reforçando a construção da educação de qualidade no 
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país. 

Como apresentado no segundo ponto do texto, o Campus Natal Zona Leste através do 

IFRN constitui em um dos seus vários cursos, formação continuada para professores 

relacionado às tecnologias, ofertando o curso de especialização em Tecnologias Educacionais 

e Educação a Distância na modalidade EaD. É um curso comprometido com as questões das 

tecnologias educacionais concernente às práticas pedagógicas dos professores nos contextos 

presenciais e virtuais. 

Os questionários respondidos pelos professores-cursistas da especialização apontam que 

a modalidade de Educação a Distância é uma forma encontrada de formação continuada para a 

sua categoria a partir de fatores relacionados aos diferentes contextos de realidades, entretanto 

necessário observar que tal modalidade deve ser analisada a partir das identidades e 

subjetividades que são construídas e desconstruídas pelas relações dos sujeitos de nossa 

modernidade. Um dos pontos triviais é que a EaD corresponde aos desejos de formação dos 

sujeitos que por diversas impossibilidades, sejam elas de acesso ao espaço e tempo, sonham 

com uma formação acadêmica ou de atualização como nos casos dos cursos de especialização 

ofertados sob a forma semipresencial ou a distância. Quanto aos desafios enfrentados pelos 

professores, então cursistas durante a pandemia, percebemos inúmeras dificuldades quanto a 

utilização dos recursos tecnológicos para a mediação dos conhecimentos com os alunos. Essa 

mediação acontece quando o professor necessita de competências técnicas para transpor 

determinados conteúdos formativos, em outras palavras, os professores foram surpreendidos ao 

gravar vídeos, áudios com câmeras dos seus celulares ou filmadores e realizarem upload em 

plataformas digitais para que seus alunos tivessem acesso. Tais desafios insurgem sobre uma 

formação constante do professor direcionado às tecnologias digitais da informação e 

comunicação que exigem o seu uso intensivo no ensino remoto atual. 

Na condição de cursistas de uma pós-graduação com área de concentração em 

tecnologias educacionais e concomitante exercendo à docência na educação básica, as 

experiências obtidas agregam para o enriquecimento teórico e apreensão de competências 

práticas para utilizar diferentes tecnologias digitais no ensino remoto. O curso ofertado na 

modalidade EaD permitiu adequar os horários de estudos com as tarefas domiciliares e 

principalmente o fazer docente das aulas mudarem da escola para a casa de cada professor. 
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RESUMO 

Nosso artigo tem como objetivo discutir a promoção da formação continuada dos 

professores das escolas públicas no âmbito do espaço escolar, percebendo a (in) 

existência de uma gestão democrática a partir da organização da proposta formativa, 

considerando as ações e as estratégias preconizadas para destinar as horas de 

planejamento, bem como para estudos, visando a melhoria da prática pedagógica, em 

uma perspectiva que articule as compreensões obtidas por meio dos fundamentos 

teóricos desde Nóvoa (1997), Tardif (2012), Lück (2008) e Canário (2009). Para isso, 

realizamos uma pesquisa de cunho qualitativa, nos debruçando em leituras de diversos 

materiais, tais como livros, artigos e revistas que resgatassem elementos vinculando a 

formação continuada à gestão democrática, sendo possível produzirmos leituras e 

fichamentos, na intenção de tecer reflexões em torno da necessidade da efetivação de 

um processo formativo alinhado com práticas gestoras igualitárias. Assim, baseados 

em uma revisão de literatura acerca da formação continuada de professores no 

contexto da gestão escolar democrática, consideramos que é imprescindível a 

permanência de espaços formativos na escola, que promovam a construção e a 

ressignificação dos saberes docentes, percebendo o professor como um profissional 

crítico, reflexivo e autônomo, dado que a escola como ambiente de trabalho, constitui-

se em um exímio lugar potencializador da formação docente, uma vez que as 

pesquisas são impulsionadas pelo cotidiano, disparando  inquietações sobre questões 

didáticas, acadêmicas, pedagógicas, dentre outras que aproximam cada vez mais a 

prática docente ao percurso formativo, em uma relação dialética. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada; Gestão democrática; Espaço escolar 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores enquanto temática de pesquisa, vem sendo disseminada nas 

investigações com certa notoriedade entre os estudiosos da área. Para que isto se tornasse 

possível, destacamos dois grandes marcos que abriram os caminhos para a temática ser 

frequente nos debates educacionais, os quais se materializam por meio da Conferência Mundial 

de Educação para Todos, realizada em Jomtien na Tailândia em 1990, e da aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em 1996.  

Nessa concepção, segundo Nóvoa (1997), a formação de professores é inerente ao 

desenvolvimento profissional, considerando a perspectiva do desenvolvimento na esfera tanto 

individual, quanto coletiva. Ainda de acordo com o autor, o trabalho docente deve possibilitar 

e favorecer espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, promovendo 

assim, os saberes docentes e a abertura para a inovação das práticas pedagógicas. 
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Entretanto, é papel da gestão escolar desenvolver mecanismos que superem o desafio 

de favorecer uma educação de qualidade, transformando a instituição educacional em um 

espaço de múltiplas aprendizagens, voltando o seu olhar para o professor no aspecto formativo, 

uma vez que “[...] formar professores na própria unidade escolar mediante um programa de 

capacitação contínua, visa desencadear um programa de formação que supere as tradicionais 

dificuldades  sentidas pelos professores nas modalidades formativas extraescolares” (NADAL, 

2012, p. 07), lançando mão de ações democráticas, as quais congreguem constantes percursos 

de estudos, reflexão e ressignificação da prática pedagógica, permitindo assim, que o docente 

tenha a possibilidade de agregar conhecimentos a partir do seu ambiente de trabalho, estando 

ainda, em colaboração com os seus pares, e obviamente, à luz de aportes teóricos. 

Nesse aspecto, o nosso olhar volta-se para o tema, pois, na nossa trajetória profissional 

na educação, tivemos diversas experiências na educação pública como professora da Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Por outro lado, também exercemos cargo 

de supervisão e de coordenação, mesmo em outras modalidades educacionais, e no setor 

privado, era necessário priorizar entre outras coisas, a formação continuada dos educadores em 

exercício. Nesse sentido, entendemos que elaborar e executar um projeto formativo, torna-se 

fundamental para a melhoria não só das práticas pedagógicas, mas das práticas de gestão. 

As inquietações apresentadas, revelam também inquietações iniciais de uma pesquisa 

ainda em desenvolvimento, porém, coerentes com as motivações mencionadas anteriormente. 

Sendo assim, nosso objetivo nesse artigo, é discutir a promoção da formação continuada dos 

professores das escolas públicas no âmbito do espaço escolar, percebendo a (in) existência de 

uma gestão democrática a partir da organização da proposta formativa, considerando as ações 

e as estratégias preconizadas para destinar as horas de planejamento, bem como para estudos, 

visando a melhoria da prática pedagógica. 

Tendo em vista contemplar este objetivo, nos detemos em realizar leituras de diversos 

materiais, tais como livros, artigos e revistas que resgatassem elementos essenciais para a 

compreensão de aspectos inerentes à temática abordada, por meio de uma revisão bibliográfica. 

Para dialogar com as nossas colocações, recorremos a um aporte teórico que abranja as 

tessituras desta pesquisa, possibilitando assim, percebermos o nosso objeto de estudo sob o 

enfoque de múltiplas facetas, estando em conformidade com Nóvoa (1997), Tardif (2012), Lück 

(2008) e Canário (2009). 

Para tanto, o artigo está dividido em duas partes. A primeira, apresenta discussões 

alinhando diálogos sobre a formação continuada de professores, às tessituras encontradas nas 

principais políticas públicas que regem a temática em questão, reafirmando assim, o direito da 

promoção desse processo no espaço escolar, o qual agrega contribuições não só para o docente, 

mas principalmente, para os alunos, mediante o desenvolvimento de uma atuação pedagógica 

mais efetiva. Na segunda parte, discutimos sobre as relações entre formação docente e gestão 

democrática, partindo da perspectiva de que, enquanto gestão, é necessário articular ações e 

estratégias para que a formação continuada possa ser uma realidade nas escolas públicas, 

baseando nossa fala também em um breve panorama acerca do cenário mais recente. 

 

METODOLOGIA    

 

Para realizarmos a pesquisa, nos fundamentamos teoricamente em livros e artigos que 

trouxessem elementos relacionados ao enviezamento da gestão democrática à formação 

continuada de professores na perspectiva da educação pública, sendo possível empreendermos 

leituras e fichamentos, na intenção de tecer reflexões em torno da organização de uma proposta 

formativa, considerando as ações e as estratégias adequadas para tal fim, acarretando como 

resultado final, a melhoria da prática pedagógica.  

Diante disso, os caminhos investigativos propostos para esta pesquisa são permeados 
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pelos pressupostos da pesquisa qualitativa, a qual considerará uma abordagem voltada para 

articular as ações gestoras à formação continuada. Para Minayo (2001), este tipo de pesquisa 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

A metodologia utilizada para a produção deste trabalho foi a metodologia da pesquisa 

bibliográfica. Segundo Gil (2007), este tipo de pesquisa se adequa a investigações sobre 

ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições com relação um 

problema, partindo do pressuposto de que a gestão da informação e do conhecimento científico 

sobre um dado assunto, permitirá identificar o que foi produzido de conhecimento pela 

comunidade científica sobre esse tema e, ao mesmo tempo, avaliar as principais tendências da 

pesquisa sobre ele. 

Dessa forma, tudo o que está sendo discutido, publicado e gerado de conhecimento nessa 

temática deve ser mapeado para a construção do conhecimento a ela relacionado, possibilitando 

a pesquisa em livros, artigos e revistas, assegurando assim, a investigação por parte do 

pesquisador, dado que “ a pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental em todo trabalho 

científico que influenciará todas as etapas de uma pesquisa, na medida em que der o 

embasamento teórico em que se baseará o trabalho” (SANTOS, 1993, p. 21), consistindo no 

levantamento proporcionado por meio de seleções, fichamentos e armazenamento de 

informações concernentes ao estudo.  

Portanto, na pesquisa bibliográfica, é imprescindível realizar uma revisão de literatura 

crítica, baseada em critérios metodológicos que assegurem a confiabilidade do material a ser 

analisado, de maneira que a nova pesquisa possibilite contribuições significativas para o campo 

científico, bem como, para a sociedade acadêmica.  

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: contextualizando diálogos iniciais à 

luz das políticas públicas 

 

No contexto atual, a docência situa-se em um espaço em que a formação inicial não é 

mais suficiente para abarcar uma prática docente alinhada às necessidades educacionais da 

sociedade contemporânea, sendo de suma importância o docente priorizar a formação 

continuada, compreendida como contínua, dialética e em constante modificação. A esse 

respeito: 

 
A formação contínua tem como finalidade última o aperfeiçoamento pessoal 

e social de cada professor, numa perspectiva de educação permanente. Mas tal 

aperfeiçoamento tem um efeito positivo no sistema escolar se se traduzir na 

melhoria da qualidade da educação oferecida às crianças. É este efeito positivo 

que explica as preocupações recentes do mundo ocidental com a formação 

contínua de professores. (FORMOSINHO, 1991, p. 238). 

 

Nesse sentido, o aprofundamento dos conteúdos pedagógicos mediante a formação 

continuada, pode contribuir para o aperfeiçoamento da experiência profissional, alinhando 

teoria e técnica a fim de que os alunos internalizem aprendizagens significativas, propiciando 

assim, uma melhoria da qualidade da educação e dos fazeres e saberes necessários às práticas 

educativas, objetivando, ao mesmo tempo, que o educador se aproprie cada vez mais do seu 

campo de trabalho, avançando em direção à aquisição de novas habilidades, caminhando sob a 

direção da ação-reflexão-ação (FREIRE, 1996), ao passo que se vale do seu poder de 

problematização, para se auto questionar de forma crítica, em um processo contínuo e 

formativo. 
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Para garantir o direito do professor à formação continuada, ou seja, a se inserir em 

atividades de capacitação e de aperfeiçoamento internacionalizando alcançar progressos no 

cotidiano profissional, algumas políticas educacionais têm sido implementadas. Dentre elas, 

destaca-se a Lei n.º 12.056, de 13 de outubro de 2009, que altera a Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, prevendo que a União, o Distrito Federal, o Estado e os Municípios devem, 

em regime de colaboração, promover a formação inicial e continuada e a capacitação do 

magistério (BRASIL, 2009).  

Apesar da reafirmação ao direito mencionado, vale salientar que a Lei n.º 9.394/96 já 

evidenciava em seu texto que os sistemas de ensino deveriam promover a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, sobretudo, o período destinado a estudos, 

planejamento e avaliação, já incluso na carga horária de trabalho, destinando 1/3 da jornada 

para as atividades denominadas como extraclasse, como a Lei n.º 11.738/08 de 16 de julho de 

2008 dispõe reforçando essa assertiva, se referindo ao destino desse percentual de tempo de 

trabalho para: reuniões pedagógicas na escola; atualização e aperfeiçoamento; atividades de 

planejamento e de avaliação; além da proposição e avaliação de trabalhos destinados aos/as 

estudantes. 

 Devido a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) por meio da Lei n.º 11.494 de 20 de 

junho de 2007, é regulamentada a inclusão da oferta da formação continuada para os professores 

das redes municipais, porém, esse procedimento pode se estender igualmente para os setores 

estaduais e federais, dentro ou fora da escola, a partir de cursos, palestras, reuniões pedagógicas 

ou administrativas, e até mesmo, à outra atividade que o professor considere formativa, como 

por exemplo, a leitura de um livro que seja do seu interesse para contribuir com o seu 

aprimoramento.  

 Portanto, no campo da educação, há um amplo leque de políticas públicas que dão 

destaque ao processo formativo docente, tanto no que se refere às construções iniciais durante 

a graduação, quanto aos saberes internalizados no âmbito da profissão.   Todavia, “[...] pela 

participação e gestão do trabalho escolar, os professores podem aprender várias coisas, [...] mas 

principalmente aprendem sua profissão [...]. É no exercício do trabalho que, de fato, o professor 

produz sua profissionalidade. Esta é hoje a ideia chave conceito de formação continuada” 

(LIBÂNEO, 2001, p. 34).  

Nessa lógica, o espaço escolar é um exímio ambiente potencializador do processo de 

formação continuada, a partir do princípio de que privilegia o desenvolvimento profissional do 

professor, a partir da ressignificação da sua prática pedagógica, fazendo com que este se permita 

a refletir acerca das suas concepções teóricas e metodológicas, constituindo um paralelo entre 

ambas, no sentido de redimensionar práticas coerentes, bem como incorporar inovações 

pedagógicas aos seus saberes e aos seus fazeres (TARDIF, 2000), do ponto de vista individual, 

mas também do coletivo. 

Enquanto política mais recente, temos o Decreto n.º 8.752, de 9 de maio de 2016, que 

dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. Entre suas 

atribuições, é perceptível a garantia da existência de um padrão de qualidade nos cursos de 

formação inicial e continuada para os professores, bem como a articulação entre o tripé 

formação inicial, formação continuada e ensino, além da presença da concepção de formação 

inicial e continuada, percebidas como elementos intrínsecos à profissionalização docente 

(BRASIL, 2016).  

Diante desse contexto, temos uma via de mão dupla: de um lado, a atribuição imposta 

por lei para que os sistemas educativos promovam cursos que formem e capacitem os 

professores, e do outro lado, a necessidade dos docentes de se manterem atualizados e buscarem 

uma formação continuada que atenda às suas inquietações profissionais. Essa temática, apesar 

de não ser recente, é uma nova referência que desafia cotidianamente os profissionais da 



 

  

69 

educação à estarem dispostos a ingressar em análises, reflexões, leituras, estudos e demais 

estratégias que permitam a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, alvo final da ação 

educativa.  

Diante disso, a seguir, conduziremos discussões que sustentam a existência de uma 

gestão democrática, na qual insira na sua pauta, a articulação de meios que culminem na 

efetivação de ações voltadas para a execução da formação continuada de professores no chão 

da escola pública. 

 

TECENDO REFLEXÕES ENTRE FORMAÇÃO DOCENTE E GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 

 

Ao longo do tempo, o mundo passou por diversas transformações nos mais diversos 

âmbitos, tais como o econômico, político, social, cultural, entre outros, acarretando mudanças 

também na realidade educacional. Ramificadas dessa demanda, as esferas de formação 

continuada, tal como da gestão democrática, acompanharam o ritmo das alterações, no que diz 

respeito às concepções que regem as suas proposições em favor do magistério. Dessa forma, 

Nadal (2012) aponta que o contexto socioeconômico, cultural e político vivenciado pelas 

sociedades na contemporaneidade, revelam influências para as práticas escolares e, dentre elas, 

para as iniciativas de formação dos educadores. 

 Pensar em formação continuada de professores, não pode ocorrer de forma dissociada 

da gestão. Esta, por sua vez, precisa agir coerentemente com práticas democratizadas nos 

diversos elementos que compõem o seu fazer, sem descartar a formação docente. Isto posto, 

percebe-se que a relação dialética existente entre ambas, de acordo Luck (2008), configura uma 

concepção de que, nessa perspectiva, a liderança é primordial no trabalho escolar, tendo o seu 

surgimento desde a segunda metade da década de 1990, com a universalização do ensino 

público. 

 Assim, os debates voltados para a figura do gestor, ganham ênfase conforme se 

evidencia o reflexo dos fazeres democráticos na proposta pedagógica da escola, logo que não 

há como mensurar um determinado tipo de gestão, sem considerar a sua proposta, sendo assim, 

indissociáveis (SILVA, 2001). Dessarte, a escola democrática acontece muito antes das suas 

ações, pois é nas entrelinhas documentais que ocorre o seu início, de forma que há a 

possibilidade de transmitir o seu conceito político antes mesmo de ser executado. Porém, vale 

ressaltar que não é um itinerário instantâneo, mas sim, resultado de todo um percurso em prol 

de estreitar cada vez mais os laços não somente entre política e ação, mas entre participação/ 

ação (LIBÂNEO, 2001), na intenção de alcançar as metas e os objetivos traçados. 

 Mediante a tríade proposta pedagógica, formação continuada de professores e gestão 

democrática, concordamos com Militão e Leite (2012, p. 11) quando eles argumentam que: 

 
Defendemos que somente por meio de uma gestão democrática, podemos 

fomentar o processo de desenvolvimento profissional, entendendo que 

formação contínua é efetivada quando os professores passam a ser 

proponentes e agentes das transformações a partir do seu local de trabalho. 

Para tanto, defendemos que são os gestores escolares (diretor, vice-diretor, 

coordenadores e orientadores educacionais) que desempenham papel 

fundamental para a efetivação da melhoria da qualidade da escola pública. 

 

 Além do diretor, ampliamos as discussões aos demais colaboradores da equipe gestora, 

na tentativa de descentralizar a responsabilidade formativa como algo exclusivamente 

pertencente às atribuições do gestor. Vice diretor, coordenadores e supervisores pedagógicos, 

mesmo portando distintos papéis no espaço escolar, no aspecto de gerir as ações formativas de 
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professores, partilham de um objetivo comum, todavia, cada um atuando com as habilidades e 

as competências inerentes ao seu cargo, operacionalizando, assim, o processo educativo da 

instituição rumo à um único alvo, mas unindo diferentes estratégias. 

 Nessa concepção, Luck (2008) sinaliza que a administração, a supervisão escolar e a 

orientação educacional como um todo, se caracterizam como três áreas essenciais no processo 

educacional, devido a posição de liderança a qual ocupam em relação às demais atividades 

executadas na escola dar essa abertura. Articulados de maneira harmônica, sabendo os limites 

e as possibilidades que podem desempenhar para que o percurso formativo docente venha ser 

uma realidade com continuidade, é necessário estipular como prioridade a criação de condições 

favoráveis ao máximo, para promover um ambiente de estudos acerca das problemáticas do 

cotidiano educativo, estando ao mesmo tempo, em meio à um processo democrático de tomada 

de decisões, buscando “[...] eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, 

rompendo com a rotina do mundo impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as 

relações no interior da escola [...]” (VEIGA, 1995, p. 13). 

 Para isto, sair da esfera pessoal e partir para a esfera profissional, é um grande avanço 

para que as relações profissionais possam ir dando forma à um projeto fruto de um planejamento 

coletivo, partindo para a execução de ações intencionais, tencionando o encaminhamento de 

estratégias em benefício do aprimoramento do magistério, evitando, consequentemente, 

atitudes opressoras e burocratizadas, à medida que se constrói uma proposta de formação 

continuada compreendendo os professores como protagonistas (IMBERNÓN, 2010) dessa 

idealização. 

Sabemos que não há uma receita pronta. Contudo, a literatura que trata sobre esta 

temática, traz reflexões pontuais no tocante à formação continuada de professores vista pelo 

prisma de uma gestão que considere elementos democráticos, principalmente no que se refere 

ao que a legislação educacional recomenda. Para Canário (2009), a ação das lideranças é 

decisiva para que cada escola se transforme em uma organização qualificante para os 

educadores, mediando a administração pública aos professores. 

Em vista disso, Nóvoa (2009) orienta que a elaboração de uma formação contínua, deve 

contribuir para a mudança educacional e para a redefinição da profissão docente, considerando 

o professor não isoladamente, mas, como um sujeito inserido em um corpo profissional e em 

uma organização escolar, requerendo da equipe gestora, a superação do uso da “lógica dos 

catálogos”, o que o autor classifica como a oferta diversificada de cursos e ações de formação 

frequentadas por professores, lançando mão da construção de novos dispositivos considerando 

todos os atores envolvidos no andamento das atividades, definindo dois eixos estratégicos de 

formação, a saber, a pessoa do professor e a organização democrática da escola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No percurso da formação continuada docente, é imperativo considerar os saberes 

atrelados à experiência, dado que a formação perpassa o cotidiano do professor no exercício de 

sua prática (TARDIF, 2012), a partir da construção dos saberes constituídos e ressignificados 

no processo de reflexão, para suprir as competências não adquiridas no contexto da 

universidade, no intuito de responder as necessidades decorrentes do exercício da prática. 

Entretanto, refletir acerca do contexto formativo do professor, requer também pensar em um 

processo que dialogue com os saberes consolidados na universidade, na profissão e nas 

pesquisas realizadas, na tentativa de configurar o desenvolvimento profissional, e 

consequentemente, as ações didáticas. 

Com relação aos saberes constituídos na profissão, salientamos a necessidade de 

práticas gestoras que, além de outras coisas, visem o exercício de atribuições voltadas para uma 

formação continuada de professores alinhadas com a gestão democrática, visto que, não basta 
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apenas as políticas públicas educacionais garantirem os planos de carreira do magistério 

público, mas, é essencial que o corpo diretivo da instituição escolar pública, tais como o diretor, 

o supervisor e o coordenador pedagógico, adote medidas que efetivem com vigor e com 

constância, a utilização das horas destinadas às atividades extraclasse, oportunizando um 

trabalho individual e coletivo, dentro de espaços e tempos favoráveis, dado que, em diversas 

conjunturas, ainda é possível encontrarmos uma certa disparidade entre estes últimos, fazendo 

com que o desenvolvimento profissional dos professores ocorra de forma dissociada do que 

está previsto.  

 Em face disso, os professores podem e devem se articular na busca de uma mobilização 

que abarque novas propostas para reforçar a garantia de seus direitos frente à consolidação de 

diálogos permanentes, que apontem a primordialidade da concretização de uma política gestora 

democrática, evidenciando assim, um dos elementos chave que caracteriza esse tipo de gestão, 

a saber, a participação.  

Nessa perspectiva, Militão e Leite (2012) afirmam que a potencialidade de uma escola 

transformadora, está diretamente vinculada à mudança no sistema de autoridade e de 

distribuição do trabalho no interior da instituição, demandando que o seu papel, e, sobretudo, 

de gestores e professores, esteja pautado em relações democráticas norteadas pelo ato 

participativo, o que requer a permanência de espaços formativos na escola, promovendo a 

construção e a ressignificação dos saberes docentes, percebendo o professor como um 

profissional crítico, reflexivo e autônomo, dado que a escola como ambiente de trabalho, 

constitui-se em um exímio lugar potencializador da formação docente, uma vez que as 

pesquisas são impulsionadas pelo cotidiano, disparando  inquietações sobre questões didáticas, 

acadêmicas, pedagógicas, dentre outras que aproximam cada vez mais a prática docente ao 

percurso formativo, em uma relação dialética. 

Por isso, defendemos uma gestão democrática como fio condutor para que repense a 

formação profissional do professor priorizando a superação das lacunas encontradas 

historicamente nos modelos de formação, por intermédio de uma continuidade formativa que 

possa de fato, abarcar todas as especificidades advindas da prática docente, com vistas a 

elaborar novos trajetos frente ao desafio de enxergar a possibilidade da escola ser um lugar 

onde exista um trabalho mútuo, em prol da melhoria e do desenvolvimento de aprendizagens 

não só satisfatórias, mas significativas para todos os envolvidos no andamento do ensino e da 

aprendizagem. 
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ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E (RE)SIGNIFICAÇÕES DE PRÁTICAS DE 

LETRAMENTOS DIGITAIS DE PEDAGOGAS/OS EM FORMAÇÃO INICIAL 

 

Priscila do Vale-Silva1 

 

 
RESUMO 

O uso de tecnologias digitais nas práticas cotidianas das pessoas tem se ampliado de 

forma considerável no século XXI. Contudo, a escola ainda caminhava em passos 

curtos rumo à inserção de recursos digitais para a prática pedagógica. Com a mudança 

ocasionada pela pandemia da Covid-19, pudemos vivenciar uma verdadeira “virada” 

no processo de ensino-aprendizagem. Diante de tantas mudanças, não somente 

estudantes da educação básica alteraram a forma de lidar com as tecnologias em sala 

de aula (agora virtual), mas também os do ensino superior. Nesse contexto, 

acompanhando o processo formativo de estudantes de uma turma do Plano Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), do curso de pedagogia, 

objetivamos, neste trabalho, refletir acerca de práticas de letramentos digitais 

desenvolvidas por pedagogas/os em formação inicial, a partir da experiência do ensino 

remoto emergencial. Para tanto, fundamentamos este estudo com base na abordagem 

sociorretórica de gêneros (BAZERMAN, 2011; MILLER, 2012), nos estudos do 

letramento de vertente etnográfica (KLEIMAN, 1995; 2016), e nos letramentos e 

práticas digitais (BARTON & LEE, 2015; ROJO & MOURA, 2019), dentre outros. 

Metodologicamente, assumimos, para análise dos dados gerados, a abordagem 

qualitativa e o tipo pesquisa-ação. Os caminhos percorridos na pesquisa demonstram 

significativas mudanças ocorridas no novo formato de ensino emergencial, sobretudo 

no que diz respeito ao uso de tecnologias digitais por pedagogas/os em formação 

inicial, o que impulsionou a realização de novas práticas de letramento, como o uso 

da Classroom, do Google Meet, e a ampliação de antigas práticas, a exemplo da leitura 

de textos em PDF e do uso de e-mails para interação acadêmica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino remoto emergencial; Pedagogas/os em formação 

inicial; Práticas de letramentos digitais 

 

 

PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES: visão geral da pesquisa 

 

O cenário vivenciado a partir de 2020, motivado pela pandemia da Covid-19, se estende 

até o momento e ainda não sabemos qual será a sua nova configuração e quais as implicações 

futuras de todas as mudanças ocorridas, sobretudo na educação.  Contudo, o que sabemos e 

podemos constatar é que houve significativas mudanças que afetaram a forma de ensinar e de 

aprender, em especial no que diz respeito ao uso da linguagem, tanto da educação básica como 

no ensino superior, envolvendo estudantes, professores, pais e demais agentes da comunidade 

escolar.  

No processo de formação inicial de professores essa realidade não foi diferente. Com o 

ensino remoto emergencial, o que antes era visto como um recurso opcional se tornou o centro 

das interações. As tecnologias digitais, as mídias, se configuraram como ferramentas e suportes 

basilares para o ensino e têm modificado também, desde antes do contexto pandêmico, as 

formas como as pessoas lidam com a linguagem, em especial com a escrita.   

Vivenciando essa realidade, ao assumirmos o componente Alfabetização e Letramento, 

no semestre letivo 2020.1 e, posteriormente, Ensino de Língua Portuguesa, em 2021.1, do curso 

de Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte  (UERN), no Plano Nacional 

 
1 Mestra em Letras. Docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Avançado de 

Assú (CAA) e da Prefeitura de Macau/RN – E-mail: priscilavale@uern.br.  
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de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), Campus de Assú, começamos a 

nos indagar sobre como as/os pedagogas/os2 em formação estavam lidando com as práticas de 

linguagem, incluindo leitura, escrita, oralidade, nos ambientes virtuais, mediadas pelas 

tecnologias digitais, isto é, que práticas de letramentos digitais estavam sendo utilizadas no 

contexto de ensino remoto emergencial? 

Partindo dessa problematização, elaboramos esta pesquisa com o objetivo de refletir 

acerca de práticas de letramentos digitais desenvolvidas por pedagogas/os em formação inicial, 

a partir da experiência do ensino remoto emergencial3. Considerando o letramento digital como 

uma capacidade importante para a aprendizagem no século XXI, entendemo-lo como uma das 

práticas de letramento que as pessoas têm desenvolvido cada vez mais, quer seja dentro ou fora 

do espaço escolar.  

Dito isso, corroboramos a tese que defende que as práticas de linguagem se realizam em 

atividades situadas, constituídas por agências (BAZERMAN, 2011) nas quais os sujeitos 

participam ativamente na relação com o outro. 

Assim, no caminho percorrido durante o estudo, a presente pesquisa fundamenta-se, 

metodologicamente, no campo da Linguística Aplicada, doravante LA, com abordagem 

qualitativa, assumindo a metodologia da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011). Implicados no 

processo de ensino-aprendizagem das/os pedagogas/os em formação, mapeamos diferentes 

práticas de letramentos digitais que ocorreram em dois períodos letivos, realizadas por 53 

estudantes, em dois componentes que ministramos na turma. O primeiro foi o de Alfabetização 

e letramento, em 2020.1 e o segundo Ensino de Língua Portuguesa, em 2021.1.  

Com instrumento para a construção dos dados, elaboramos um questionário online e 

aplicamos com a turma referendada nos dois períodos citados. Por meio da análise das respostas 

dadas pelos/as participantes da pesquisa, pudemos observar alguns aspectos que se revelaram 

como ações que (re)significaram as práticas de letramentos digitais das/os estudantes do curso 

de Pedagogia, o que nos permite afirmar que o ensino remoto emergencial trouxe, para a 

mencionada turma, significativas mudanças em relação às formas de lidar com as tecnologias 

digitais no processo de ensino-aprendizagem.  

Contudo, ao mesmo tempo que constatamos alguns progressos frente ao 

desenvolvimento de letramentos digitais, a pesquisa também fez emergir fatores que 

dificultavam, e ainda dificultam. o processo de ensino-aprendizagem das/os pedagogas/os em 

formação, nesse cenário de mediação pelas tecnologias digitais. A realidade, o contexto 

formativo, as relações com as tecnologias digitais, dentre outros fatores subjetivos, interferem 

significativamente nas formas como essas/es estudantes lidam com a linguagem em espaços de 

escrita (BARTON; LEE, 2015) mediados pelas mídias digitais.  

Desafios como a falta de acesso à internet, aos recursos tecnológicos digitais, 

dificuldades com o manuseio de ferramentas online, tudo isso se insere no rol de problemas 

elencados pelas/os estudantes.  

Na prática pedagógica docente, buscamos, nos dois semestres letivos, diversificar e 

aproximar algumas práticas de letramentos digitais para a realidade das/os pedagogas/os em 

formação, a fim de que pudéssemos intervir no processo de ensino-aprendizagem de forma 

significativa e coerente com a realidade da turma. 

 

PRÁTICAS DE LETRAMENTOS DIGITAIS NO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 
2
Assumimos a predominância no feminino pelo fato de que, majoritariamente, o quadro de estudantes no curso de 

pedagogia e também na profissão formado por mulheres. 
3
Ensino remoto emergencial regulamentado de acordo com o Parecer n. 19, do Conselho Nacional de Educação, 

de 08 de dezembro de 2020. 
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O conceito de práticas de letramento se insere no campo dos estudos do letramento, que 

compreendem a escrita como uma prática social, situada, produzida no/para agir socialmente e, 

segundo Kleiman (1995, p. 20), “[...] extrapola o mundo da escrita qual ela é concebida pelas 

instituições que se encarregam de introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita”, 

como a escola, por exemplo.   

Ao encontro da perspectiva de alfabetização, na acepção de Paulo Freire, o letramento 

é compreendido como um conjunto de ações centradas na escrita, mas não somente nela, para 

situações específicas da vida cotidiana das pessoas (KLEIMAN, 1995;2016). 

De acordo com Bazerman (2011, p. 11) “[...] a escrita fornece-nos os meios pelos quais 

alcançamos outros através do tempo e do espaço, para compartilhar nossos pensamentos, para 

interagir, para influenciar e para cooperar”. Dito de outra forma, é por meio da escrita que 

interagimos socialmente, que nos relacionamos com os outros, que construímos e 

compartilhamos conhecimento. A escrita também, nesse viés, é um marco histórico cultural, 

pois reflete as formas como as pessoas fazem uso da linguagem ao longo do tempo, 

determinando-a por suas ideologias, crenças, perspectivas políticas, dentre outros aspectos que 

se circunscrevem a ela.   

Ao interagirmos socialmente por meio da escrita, estamos agindo no mundo, pois na 

vida cotidiana, real, as pessoas leem, escrevem, falam e participam de discursos orais por meio 

de gêneros que são produzidos com uma finalidade específica, dentro de um contexto de 

interesse dos sujeitos, isto é, “[...] se gênero representa ação, ele tem que envolver situação e 

motivo, uma vez que a ação humana, seja simbólica ou não, só é interpretável num contexto de 

situação e através da atribuição de motivos” (MILLER, 2012, p. 23). 

Dessa forma, no campo dos estudos da linguagem e, no nosso caso, demarcando o 

espaço da Linguística Aplicada ao problematizar questões que envolvem o uso escrita, em 

particular interesse, assumimos que  

 
As práticas de letramento são um conceito-chave para os pensadores de 

estudos de letramento. O conceito engloba as formas práticas de utilizar a 

leitura e a escrita, mas também inclui, de modo crucial, os sentidos situados 

na base das práticas. A noção de “práticas” é importante na medida em que é 

tanto empírica e próxima de dados quanto, ao mesmo tempo, invoca uma 

teoria e ajuda a ligar atividades a conceitos mais amplos (BARTON; LEE, 

2015, p. 40). 

 

Os sentidos situados na base prática da linguagem se dão, alinhado ao que afirmam os 

pesquisadores acima citados, nas diversas formas de produção e uso da leitura, da escrita e da 

oralidade, em situações que mobilizam a relação entre locutor e interlocutor. Além disso, o fator 

empírico das práticas de letramento evidencia a situacionalidade em que elas se realizam e 

colocam em relevo o caráter responsivo da linguagem. Ao mesmo tempo, esse viés demanda 

olharmos para a leitura, a escrita, a oralidade como representações sócio históricas que se 

alinham às mudanças da sociedade, de forma que, com as mudanças que ocorrem nas formas 

como as pessoas lidam com as linguagens, elas se ampliam e se diversificam também, 

suportando assim a sua pluralização.  

As práticas de letramento, quer realizadas em contextos escolares ou não, são 

constituídas, na maioria das vezes, numa situação comunicativa que envolve diferentes agentes, 

com objetivos definidos pela circunstância, centradas, sobretudo, na escrita. Esse contexto em 

que as práticas de letramento se realizam é denominado evento de letramento que, segundo 

Kleiman, corresponde a 

 
[...] uma situação comunicativa única realizada em um contexto físico 

específico de uma determinada esfera de ação, com participantes singulares 
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engajados em atividades que os motivam, as quais estes realizam mobilizando 

práticas de letramento para lidar com o texto escrito e outros artefatos culturais 

(computadores, mapas, papel etc.) e fazer sentido da situação, na qual o texto 

escrito circula ou está como pano de fundo, subentendido (KLEIMAN, 2016, 

p. 13). 
 

Os eventos de letramento mobilizam e catalisam diversas práticas de letramento, mas 

também diversificados gêneros, que são as formas pelas quais as pessoas utilizam a linguagem 

para a interação com o outro, para a agência social. Se atentarmos para as múltiplas formas de 

interação que a sociedade atual tem nos proporcionado, sobretudo com o uso das tecnologias 

digitais, vamos perceber que o letramento se amplia para outros contextos, o que, para alguns 

pesquisadores, provoca a necessidade de pluralizar o conceito, como indicam Rojo e Moura 

(2019, p. 16): “[...] numa sociedade urbana moderna, as práticas diversificadas de letramento 

são legião. Por isso, o conceito passa ao plural: letramentos”. 

Ao assumirmos que utilizamos a escrita, mas não somente ela, também outras formas 

de linguagem, para agirmos na/com a sociedade, inserimos nas práticas as interações mediadas 

por recursos ou ferramentas digitais que, mais do que nunca, no século XXI, têm se ampliado 

e alcançado diversas esferas comunicativas.  

Se antes os recursos e ferramentas digitais ficavam, na maioria das vezes, à margem da 

escola, hoje, por causa do formato de ensino remoto, eles se tornaram um meio imprescindível 

para o processo de ensino-aprendizagem. Essa inserção, evidentemente, não se deu e nem tem 

se dado sem embates, que se justificam por perpassarem pressupostos teóricos e metodológicos 

no campo da educação, mas também por conflitarem com construções identitárias, formativas, 

ideológicas de professoras/es e alunas/os.  

 
Em relação à globalização, o exame das práticas de letramento oferece uma 

forma de estabelecer elos entre as práticas locais e globais e de documentar 

formas locais de apropriação e resistência. Ele também pode mostrar as 

maneiras como novas práticas de letramento são geradas a partir das já 

existentes (Barton e Hamilton, 2012. Essa área, em grande parte inexplorada, 

precisa do trabalho empírico de compreender as práticas das pessoas, para 

compreendermos e termos algum controle sobre esses futuros possíveis 

(BARTON; LEE, 2015, p. 27). 

 

Nesse sentido, entendemos que a ampliação das práticas de letramentos dos indivíduos 

se dá pela necessidade de uso de linguagem demandadas no seu dia a dia. Nos espaços virtuais, 

online ou off-line, síncrono ou assíncrono, não é diferente. Além do domínio das práticas, o 

domínio dos suportes e das ferramentas também se mostra fundamental. Nesse campo, o 

letramento se adjetiva para letramento digital, carregando consigo diversos conceitos e 

definições que se complementam e se voltam para as interações com as linguagens, sobretudo 

a escrita, nos ambientes virtuais.  

Neste estudo nos pautamos em dois conceitos, o de Dudney, Hochly e Pegrun (2016, p. 

17) que entendem que o letramento digital diz respeito a “habilidades individuais e sociais 

necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito 

crescente dos canais de comunicação digital”. E o de Zacharias (2016, p. 21), que afirma que o 

conceito de letramento digital traz necessidades que vão além do uso ou do domínio de 

determinadas tecnologias ou mídias, ele “[...], vai exigir tanto a apropriação das tecnologias – 

como usar o mouse, o teclado, a barra de rolagem, ligar e desligar os dispositivos – quanto o 

desenvolvimento de habilidades para produzir associações e compreensões nos espaços 

multimidiáticos.” 

Assim, as habilidades demandadas nas interações com as tecnologias digitais em 
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situações de ensino-aprendizagem se mostram como pontos importantes para serem inseridos 

nas discussões que envolvem práticas pedagógicas de professores, seja na educação básica ou 

no ensino superior. Ao entendermos que a escola é uma agência basilar para o processo 

educativo, e que age ou deve agir em interação com as demais agências de letramento 

constituídas na sociedade, assumimos que não podemos abrir mão de discutir e centralizar 

questões que envolvam as necessidades formativas dos estudantes. Nesse caminho é que 

desenvolvemos esta pesquisa, olhando para as práticas de letramentos das/os pedagogas/os em 

formação inicial a partir dos pressupostos do letramento digital, como veremos a seguir.  

 

(RE)SIGNIFICAÇÕES DA LEITURA E DA ESCRITA NO CONTEXTO DE ENSINO 

REMOTO: o que dizem as/os pedagogas/os em formação? 

 

O ensino remoto emergencial, motivado pela pandemia da Covid-19, trouxe, 

inegavelmente, muitas mudanças para as práticas escolares. Além da mudança de espaço, do 

físico para o virtual, as formas de interação, de leitura e de escrita também sofreram alterações. 

Os suportes e plataformas digitais tornaram-se os meios mais utilizados para o processo de 

ensino-aprendizagem e isso fez com que desafios antes não explícitos emergissem nesse 

contexto. 

Partindo de um questionário realizado com estudantes do curso de Pedagogia do 

PARFOR/UERN/CAA, nos semestres 2020.1 e 2021.1, conforme apresentado, destacamos um 

primeiro ponto abordado, que foi a comparação entre como se davam as interações e as aulas 

antes e agora, durante o formato de ensino remoto. Com base nisso, a partir das respostas 

obtidas, resumimos os principais apontamentos no quadro 1 a seguir. 

 
Quadro 1 – Formato de aulas antes e durante a pandemia da Covid-19 

ANTES DURANTE 

Aulas presenciais. Aulas remotas, síncronas e assíncronas. 

Contato presencial ou por WhatsApp. Contato por WhatsApp ou via Classroom. 

Uso do e-mail para envio de atividades pontuais. Uso constante do e-mail para acesso às plataformas 

digitais. 

Uso de materiais impressos, predominantemente. Uso predominante de materiais digitais, via e-mail, drive, 

Classroom e plataformas interativas.  

Fonte: dados gerados na pesquisa 

 

 Como podemos observar no quadro 1, as aulas no formato presencial utilizavam-se, de 

forma esporádica, das tecnologias digitais, e o uso do e-mail, por exemplo, acontecia, segundo 

relato e experiência nossa com as/os estudantes, em atividades pontuais, sobretudo para as de 

recuperação.  

 A alteração do formato de ensino trouxe para as/os estudantes mudanças que começaram 

na organização da carga-horária das disciplinas, que passou a ser dividida em aulas síncronas, 

online, ou assíncronas, off-line. Além disso, o contato com as/os estudantes entre si ou com 

as/os professoras/es também foi alterado. O que antes se dava de forma intercalada, entre 

presencial e via aplicativos de conversação ou e-mails, agora ocorre somente via plataformas 

digitais.  

 Outro destaque que fazemos se refere aos materiais para estudos. No formato presencial, 

as/os alunas/os xerocopiavam os textos ou pegavam livros emprestados na biblioteca da 

Universidade. No formato remoto, os textos passaram a ser enviados por e-mail, 

disponibilizados na Classroom ou por meio de links, nos formatos interativos ou em PDF, na 

sua maioria. Essa mudança altera também as condições de leitura do texto, visto que nem todos 

conseguem imprimir o material e, além disso, muitos leem em aparelhos celulares, o que 

dificulta ainda mais esse processo.  
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 A fim de identificarmos práticas de letramentos digitais das/os pedagogos em formação, 

dentre as perguntas do questionário, indagamos como estavam lidando com o ensino remoto 

emergencial. Fizemos as mesmas perguntas nos dois períodos em que ministramos as 

disciplinas, com o intuito de perceber se houve alguma alteração na recepção das/os 

pedagogas/os em formação quanto ao ensino remoto emergencial. No quadro 2, a seguir, 

apresentamos os pontos positivos e negativos indicados por elas/eles sobre a experiência com 

o ensino remoto.  

  
Quadro 2 – Experiência com o ensino remoto 2020.1 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

A aula online é boa, mas seria melhor presencial; Metodologia da professora.; 

Dificuldade para acessar com o celular; Demandou mais estudo e mais esforço. 

Sinal de internet ruim;  

Falta de habilidades com as tecnologias;  

Dificuldade para acompanhar as aulas síncronas;  

Timidez para ligar a câmera;  

Não poder se reunir em grupo.  

Fonte: dados gerados na pesquisa 

 

 As respostas no quadro são o resumo do que a maioria respondeu. Assim, no quadro 2 

podemos verificar que em relação aos pontos negativos do ensino remoto, há ainda um maior 

apego ao formato de ensino presencial, uma vez que a formação base daquelas/es estudantes se 

deu nesse formato. Porém, o que nos chamou mais atenção diz respeito às próprias tecnologias, 

ao manuseio, mas sobretudo ao acesso, ou melhor, à falta de acesso à internet e dispositivos de 

qualidade.  

 Infelizmente a má qualidade da internet ofertada nos municípios onde residem os/as 

estudantes (no interior do Rio Grande do Norte), sobretudo nas zonas rurais, prejudica a garantia 

do acesso ao formato de ensino remoto, quer seja nas atividades síncronas quer seja nas 

assíncronas, pois, por vezes, nem sequer baixar os materiais ou assistir a vídeos essas/es 

estudantes conseguem.  

 Dos pontos positivos, que foram poucos, as/os estudantes indicaram que a forma como 

a disciplina foi ministrada facilitou um pouco mais o processo, muito embora reconheçamos 

que tantos estudantes, quanto a professora, estavam em fase de adaptação, de ressignificação 

da prática educativa mediada pelas tecnologias digitais.  

 O reconhecimento de que no formato remoto houve uma exigência de uma autonomia 

maior, de mais empenho em relação aos estudos, também é algo para se refletir. Temos 

percebido que muitas/os estudantes têm alegado que nesse formato estudam, leem e fazem 

atividades mais do que no presencial. É possível que a essa questão esteja atrelada ao fato de 

que a falta de encontros presenciais entre professores e estudantes faça com que elas/eles se 

sintam mais cobradas/os/estimuladas/os a lerem os materiais, a buscarem outras fontes, com a 

preocupação de não conseguirem dialogar o suficiente nos encontros síncronos ou durante as 

atividades assíncronas.  

 Em continuidade, a fim de compararmos, diacronicamente, no quadro 2 sintetizamos as 

respostas à mesma questão, no semestre 2021.1, decorrido quase um ano da disciplina anterior. 

É possível perceber, a partir de então, que há a manutenção dos mesmos pontos negativos, com 

a ampliação da percepção dos problemas causados pela divisão de espaços (familiar e de estudo) 

e também pela falta de condições ou de apoio financeiro, por parte da Instituição, para a compra 

de equipamentos, por exemplo.  
 

Quadro 3 – Experiência com o ensino remoto 2021.1 

PONTOS NEGATIVOS PONTOS POSITIVOS 

Falta de equipamento (celular, computador, Familiarização com as tecnologias, no segundo 
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notebook); semestre, em detrimento do primeiro; 

Dificuldade em manusear as plataformas; Suporte dos professores e as metodologias utilizadas; 

Sinal de internet ruim; Aulas mais atrativas que as presenciais. 

Dificuldade de se concentrar na aula por estar no 

ambiente familiar; 

 

Falta de apoio financeiro para as/os estudantes.  

Fonte: dados gerados na pesquisa 
 

 Em relação aos pontos positivos, percebemos que houve uma ampliação no segundo 

semestre que ministramos aula na turma. Primeiro, as/os pedagogas/os em formação 

perceberam que conseguiram se adaptar melhor ao novo formato, mesmo com as dificuldades 

apresentadas. Além disso, as metodologias e o suporte dos professores aparecem como de 

fundamental importância, visto que dessa forma as/os pedagogas/os em formação se sentiram 

mais seguras/os nas atividades síncronas e assíncronas. Contudo, o que mais nos chamou 

atenção foi a nova comparação entre as aulas presenciais. No semestre 2020.1, percebemos que 

mesmo com alguns elogios, as/os estudantes sempre utilizavam a conjunção adversativa “mais” 

para dizer que “as aulas remotas eram/foram boas, mas se fosse presencial seria melhor”. 

Agora, o discurso se volta para a percepção de que as aulas no formato síncrono e assíncrono 

estão sendo mais atrativas.  

 É possível que essa “reação” se dê em virtude do empenho dos professores em conseguir 

manter a qualidade do ensino atrelada a metodologias que pudessem propiciar uma 

aprendizagem mais significativa, diante das condições atuais com o ensino remoto emergencial, 

e também ao perceberem e tentarem minimizar as dificuldades com as tecnologias digitais 

apresentadas pelas/os estudantes.  

 A organização dos dados, pautada na questão de como as/os pedagogas/os em formação 

lidaram com o ensino remoto emergencial nos permitiu, além da nossa própria experiência com 

elas/eles no período de aulas, verificar algumas práticas de letramentos digitais emergidas no 

atual contexto de ensino. Essas práticas se relacionam diretamente com as dificuldades e 

também com os posicionamentos que avaliam como positivo o formato remoto.  

 Diante disso, a fim de mapearmos algumas práticas de letramentos mais explícitas nas 

atividades das disciplinas, selecionamos o gênero e-mail, a plataforma Google Meet e a 

Classroom e o aplicativo do gênero bate-papo, que foi o WhatsApp. A escolha desses 

dispositivos se deu pelo fato de eles serem os mais utilizados para interação nas aulas no 

formato remoto. Contudo, o que a figura 1, a seguir, nos mostra é que eles atuam como 

catalizadores de tantos outros gêneros e mobilizam diversas práticas de letramentos digitais 

também. 

 
Figura 1- Práticas de letramentos digitais mobilizadas no ensino remoto emergencial, via plataformas digitais. 
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Fonte: dados gerados na pesquisa 

 

 A figura 1 apresenta, de forma sintética, algumas práticas de letramentos digitais 

mobilizadas pelas/os pedagogas/os em formação durante as aulas no formato de ensino remoto 

emergencial. Podemos verificar que cada gênero ou espaço de interação virtual demanda 

algumas ações que envolvem atividades de linguagem, em especial, atividades de leitura e de 

escrita. 

  Dessa forma, ao considerarmos os letramentos digitais como a capacidade de os sujeitos 

lidarem com a linguagem mediada por diferentes ferramentas, instrumentos, mídias, além de 

saber lidar com as informações contidas e produzidas nesses espaços, de interagir ativamente 

com eles, constatamos que todas essas ações demonstradas a partir da figura 1 se enquadram 

como práticas de letramentos digitais. 

 Com o ensino remoto emergencial, as práticas que antes ocorriam esporadicamente, 

passaram a ser basilares no processo educativo, o que demandou habilidades específicas para 

que essas/es estudantes pudessem lidar com as ferramentas e os suportes digitais. Nos quadros 

1 e 2 foi possível perceber como o novo formato alterou a vida das/os pedagogas/os em 

formação, não apenas na esfera acadêmica, mas também na pessoal - e nas duas 

simultaneamente-, visto que o espaço da sala de aula adentrou a rotina das pessoas. Ao mesmo 

tempo que muitos estão nos seus afazeres domésticos, dividem o espaço e o tempo com as aulas, 

as leituras, as atividades online.  

 A educação sempre foi um campo de múltiplos desafios, seja durante as suas atividades 

presenciais, seja nas mudanças nos seus formatos, como no ensino remoto emergencial. Porém, 

o que não podemos negar é que, enquanto professoras, professores, estudantes, somos capazes 

de nos reinventar, de nos fortalecer diante das dificuldades, pois é assim que, historicamente, 

temos construído a educação no nosso país. O que este momento ratifica, mais uma vez, é a 

necessidade tácita de investimento na educação, nas estruturas das instituições, na formação de 

professores, no suporte aos estudantes, nos projetos educacionais, na (re)formulação de 

currículos e nos documentos normativos.  

 A pandemia da Covid-19 mostrou, novamente, que a educação não para e nem pode 

parar, que ela é fundamental para nação, mas que infelizmente ainda há muito o que se fazer 

para que tenhamos as mínimas condições para um processo de ensino-aprendizagem pautado 

numa educação crítica e libertadora.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A reflexão em torno das práticas de letramentos digitais desenvolvidas por pedagogas/os 

 

 
Classrroom 

 
Google 
Meet 

 

E-mail 

 

WhatsApp 

 
 

Acessar o aplicativo; 
Interagir nas conversações; 
Enviar e receber links, bem 

como acessá-los; 
Compartilhar contatos, fotos, 

vídeos etc. 

 

Acessar a plataforma; 
Postar atividades (texto 

online ou anexadas); 
Responder a fóruns; 
Visualizar as notas; 
Acessar o drive da turma. 

 

Acessar a plataforma; 
Interagir no chat; 
Solicitar a fala com o 

ícone da mão; 
Acionar os comandos de 

áudio, vídeo; 
Compartilhar telas. 

 

Acessar a plataforma; 
Enviar e-mails; 
Ler e responder aos e-mails; 
Anexar arquivos. 
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em formação, no contexto do ensino remoto emergencial, possibilitou a nós, professores, 

redimensionar a nossa prática educativa e perceber que mesmo diante de inúmeras tecnologias 

e mídias digitais disponíveis, nem todos têm a garantia de acesso e de condições mínimas para 

o seu manuseio, e isso ocorre nos mais diferentes níveis educacionais. 

 Com essa pesquisa pudemos verificar que diversas práticas de letramentos digitais que 

faziam parte do cotidiano das/os pedagogas/os em formação inicial foram ampliadas, postas 

como centro do processo de interação e de ensino-aprendizagem no contexto acadêmico. 

Impulsionadas pelo ensino remoto emergencial, essas práticas alteraram também as formas de 

lidar com a leitura, a escrita e a oralidade, uma vez que demandou o uso de artefatos digitais 

que eram pouco utilizados para as finalidades atuais, como o celular para postar atividades, ler 

textos, preencher documentos, o uso de plataformas virtuais para reuniões síncronas em grupo, 

dentre outras ações de linguagem.   

 Contudo, ao passo que estamos numa busca por inserir esses estudantes ao novo formato 

de ensino, por vezes, o que podemos estar fazendo é excluir alguns do processo formativo. A 

falta de acesso à internet ou a falta de condições financeiras para a aquisição de equipamentos, 

bem como a dificuldade para lidar com as tecnologias digitais precisam ser preocupações dos 

governos e da sociedade geral também. Dar acesso à internet, equipar os estudantes é garantir 

a eles o direito à educação são pequenos passos que se fazem fundamentais para a sociedade 

que estamos construindo na era digital. Dessa forma, é preciso que o governo brasileiro tome 

para si essa responsabilidade, juntamente com os demais entes federativos.  

 Enquanto professores, a nossa ação se dá no inconformismo, na reação diante de tais 

evidências, na exposição desses fatores, mas também na prática pedagógica. Nessa pesquisa 

verificamos a importância do suporte oferecido aos estudantes, da busca por desenvolver 

metodologias que pudessem alcançar um maior número deles, mas isso apenas não é o 

suficiente. Precisamos, enquanto sociedade, cobrar mais investimento na educação. 

Parafraseando Paulo Freire, precisamos transformar as pessoas, por meio da educação, para que 

elas transformem o mundo.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARTON, David; LEE, Carmen. Linguagem online: textos e práticas digitais. Tradução 

Milton Camargo Mota. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. 

 

BAZERMAN, Charles. Gênero, agência e escrita. Judith Chambliss Hoffnagel; Angela 

Paiva Dionisio (orgs.) Trad. Judith Chambliss Hoffnagel. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

DUDENEY, Gavin; HOCKLY, Nicky; PEGRUM, Mark. Letramentos Digitais. Tradução: 

Marcio Marcionilo. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2016. 

 

KLEIMAN, Angela B. (Org.). Os significados do letramento: uma perspectiva sobre a 

prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995. 

 

KLEIMAN, Angela B; ASSIS, Juliana Alves. Significados e ressignificações do 

letramento: desdobramentos de uma perspectiva sociocultural sobre a escrita. Campinas, SP: 

Mercado das Letras. 2016. 

 

MILLER, Carolyn R. Gênero textual, agência e tecnologia: estudos.  Paiva; DIONÍSIO, 

Angela Paiva; HOFFNAGEL, Judith Chambliss (organizadoras). São Paulo: Parábola 

Editorial, 2012. 



 

  

83 

 

ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. Letramentos, mídias, linguagens. São Paulo: Parábola, 

2019. 

 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 18ª edição. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

ZACHARIAS, Valéria Ribeiro de Castro. Letramento digital: desafios e possibilidades para o 

ensino. In. COSCARELLI, Carla Viana (Org.) Tecnologias para aprender. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2016. 

  



 

  

84 

 

O DIREITO À LEITURA DE LITERATURA NO ENSINO SUPERIOR:   

reflexões nos Cursos de Pedagogia do RN 

 

Emanuela Carla Medeiros de Queiros1  

 

 
RESUMO  

O artigo discute a formação leitora do professor (pedagogo) no tocante à leitura de 

literatura no Ensino Superior. É um recorte da pesquisa de doutorado de Queiros 

(2019). Parte do pressuposto de que, nos Cursos de Pedagogia do Estado do Rio 

Grande do Norte, essa formação apresenta lacunas que podem refletir negativamente 

na prática pedagógica e, consequentemente, na formação de outros leitores no 

contexto escolar. Vista pela ótica social e dialógica que possibilita caminhos para a 

construção consciente do destino da humanidade, a leitura é um direito capaz de 

incluir o sujeito na cultura letrada. A literatura é defendida como via de acesso ao 

imaginário. Ela educa, comunica e transforma o leitor a partir das narrativas de toque 

poético, ficcional ou dramático. Para guiar o estudo, partimos da seguinte questão: 

como a formação em literatura aparece nos cursos de Pedagogia no RN? O objetivo é 

analisar o lugar da literatura na formação inicial do pedagogo a partir das experiências 

vividas em três cursos de Pedagogia do RN. Alinha-se à vertente quali-quantitativa 

com base em princípios da pesquisa de campo, descritiva e interpretativa (BOGDAN, 

BIKLEN, 1994; BAUER, GASKELL, 2002). Os dados foram gerados por meio de 

questionário e entrevista – instrumentos previamente planejados e autorizados. O 

aporte teórico está pautado em Amarilha (2013), Imbernón (2011), Castrillón (2011), 

Candido (2017), Queiros (2019) entre outros. Resultados apontam o reconhecimento 

dos estudantes acerca do potencial da leitura de literatura como uma prática geradora 

de transformações, que resulta em autonomia do leitor para além da formação 

educacional, constituindo-se em um caminho propício para a inserção ativa na 

sociedade por meio do conhecimento. As práticas de leitura dos estudantes destacam-

se como insuficientes no contexto da formação inicial, intensificadas pelas condições 

socioeconômico e cultural, ainda desiguais em torno do ato de ler, sendo oportuna a 

formação ofertada pela única disciplina obrigatória e de áreas afins, nos três cursos. 

Para muitos, as únicas fontes de contato com o texto literário na universidade. Por 

fim, formar professores-leitores continua um desafio atual.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Literatura. Formação inicial. Pedagogia.  

 

 

PRIMEIROS FIOS DE IDEIAS: contextualizando a pesquisa   

 
 

[...] Manhãs e tardes ele se senta num recanto do quarto onde está 

internado o menino. Quem passa pode escutar a voz pausada do filho do 

mecânico que vai lendo, verso a verso, o seu próprio coração. E o médico, 

abreviando silêncios: 

— Não pare, meu filho. Continue lendo… 

 
(Mia Couto, em “O fio das missangas”) 
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O trecho do conto de Mia couto, em epígrafe, convocam-nos a pensar sobre a 

transformação que a leitura de literatura causa em nós, além de nos fazer refletir acerca da 

necessidade de compreendermos a formação de leitores como um caminho necessário e urgente 

para às novas gerações. Ler é um ato de resistência para tempos difíceis, entretanto, é preciso 

(re) conhecer o seu potencial formativo.  

Ao discutirmos a formação leitora do pedagogo em formação inicial, estamos 

convocando uma problemática que há tempos se esgota em iniciativas simplistas que respingam 

do desconhecido valor da palavra no contexto da escola, distanciando cada vez os leitores dos 

livros. Em discursos vazios, a prática da leitura na escola fica, muitas vezes, a cargo do viés 

didático e/ou pelo entretenimento.  

Aos estudantes de Pedagogia, futuros professores-mediadores da leitura, essa 

formação merece um cuidado especial quando se trata dos saberes sobre a literatura, afinal são 

eles os formadores de outros leitores, portanto, devem conduzir uma bagagem de 

conhecimentos em torno dessa temática para fortalecer e, ampliar as práticas de leitura no 

ambiente escolar com seu devido valor formativo.  

Nesse sentido, a motivação que nos move para este estudo, é de que a ler literatura é 

um direito e que a formação inicial do pedagogo congrega um espaço para aprimorar essa 

prática no território fértil da palavra. Assim, o artigo estuda a presença da literatura ao longo 

desse processo nos cursos de Pedagogia em três universidades do Estado do Rio Grande do 

Norte – Brasil. É um recorte da pesquisa de doutorado “Tecendo saberes sobre a formação 

inicial em literatura no Curso de Pedagogia: as vozes dos graduandos” (Queiros, 2019), em que 

destacamos as vozes dos estudantes no tocante à formação em literatura durante o curso. Tem 

por objetivo analisar o lugar da literatura na formação inicial do pedagogo a partir das 

experiências vividas em três cursos de Pedagogia do RN.  

Os fundamentos teóricos baseiam-se nos estudos de Petit (2010), Amarilha (2013), 

Imbernón (2011), Castrillón (2011), Candido (2017), Queiros (2019) dentre outros, que nos 

fazem refletir sobre a presença da literatura na formação inicial do futuro professor/mediador e 

da prática da leitura de literatura como elemento fundamental dessa formação.  

Em abordagem quanti-qualitativa, os caminhos de pesquisa estão fundamentados, 

especialmente nos estudos de Bogdan e Biklen (1994). Utilizamos como campo de estudo, os 

três cursos de Pedagogia que mais se destacam no RN: Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e Universidade 

Potiguar – UNP. Como instrumentos de geração de dados, foi aplicado um questionário com 

20 sujeitos em cada uma das três universidades que participaram da pesquisa, bem como uma 

entrevista para complementar os dados. A pesquisa foi construída ao longo de 4 anos, no 

período entre 2015 e 2019, tendo como princípio base para o estudo dos dados, a análise do 

discurso, defendida por Bardan (2011). Ao longo desse período, os estudantes participantes 

autorizaram os dados, bem como sua utilização para fins de pesquisa. Dentre as categorias 

organizadas, o recorte para este estudo é o que corresponde a compreensão dos estudantes no 

tocante a formação em literatura, destacando sua compreensão e as experiências vividas ao 

longo do curso. Para uma melhor compreensão dos dados, foram produzidos gráficos, bem 

como quadros com o destaque para as vozes do processo.  

No que concerne ao embasamento teórico, entrelaçamos fios que partem de estudos 

recentes sobre leitura, literatura e formação inicial – eixos que sustentam as discussões e que 

contribuíram para o aprofundamento do tema em dicussão.  

Das muitas descobertas deste percurso, registramos o reconhecimento do quanto a 

literatura nos alcança e nos modifica. E essa é uma revelação que nos chega pela observação do 

encontro do leitor com o texto literário, seja no espaço escolar, na universidade, em qualquer 

lugar propício para o desenvolvimento da leitura em que haja acesso, mediação e convicção de 

que ela educa, forma e transforma o sujeito leitor.  
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Ainda que os estudantes, participantes da pesquisa, não apresentem um perfil 

autônomo em torno da formação em literatura no espaço da univerisdade, por inúmeros 

motivos, especialmente de ordem social, econômica e cultural, é louvável o reconhecimento do 

quanto a realização das leituras em sala (único tempo muitas vezes disponível e acessível ao 

texto literário), aquece o desejo pela literatura. E, mesmo em poucos momentos de contato com 

as narrativas em sala de aula, esses se constituem em memórias formativas que os estudantes 

destacam com entusiasmo, servindo de impulso para uma reflexão em torno da formação em 

literatura nos cursos de Pedagogia.  
 

PELO DIREITO À LEITURA DE LITERATURA  
 

Ler não deve ser uma atividade passiva ou entendida apenas pelas vias de lazer, ao 

contrário, tem profundo sentido e valor. Por séculos esse direito foi negado integralmente aos 

sujeitos, fazendo parte da vida de uma minoria autoritária, que detinha o poder e o controle dos 

textos.  

Hoje, ainda vivemos resquícios desse passado. Porém, já é possível sinalizar muitas 

práticas de leitura ao longo das últimas décadas. São iniciativas que destacam a literatura como 

leitura potencializadora para os leitores, conforme cita Petit (2010). A autora narra vários 

episódios em que a prática da leitura se faz presente na vida das pessoas, em diversos lugares, 

com situações desoladoras muitas vezes, e que a leitura surge como caminho para sobreviver.   

Em um desses exemplos, a autora destaca um episódio que aconteceu durante a 

Segunda Guerra Mundial. O depoimento de um leitor sobrevivente, nos comove ao encontrar 

na palavra um abrigo em meio ao inverno frio em Nice, França: [...] “Não podíamos sair, era 

demasiadamente perigoso. Os caminhos e os campos estavam minados. [...] Assim era 

impossível vadiar. Não tínhamos muitos amigos, vivíamos confinados. Era preciso ocupar 

aquele vazio, e os livros estavam lá para isso”. (PETIT, 2010, p. 19).  

O relato nos impressiona. Claramente a leitura “aquece o leitor” em meio ao caos. Ela 

aparece como motivação para escapar dos desafios e isso pertence ao sentido de leitura que 

defendemos nesta produção: uma prática social e dialógica que ultrapassa o viés simplista. 

Enquanto um direito universal, muitos leitores recorrem hoje à leitura para além da 

ideia de codificar de codificar, ou seja, para pensar, questionar e ainda viver o devaneio. É o 

caso da leitura de literatura. Ela atua como uma forma de ressignificar os desafios que permeiam 

as sociedades, no caso do relato acima, o terror vivido nos campos de concentração, em que 

muito presos recorriam aos livros para alimentavam suas mentes. 

Outro exemplo parecido, conhecido mundialmente, é o da menina Anne Frank – autora 

de um diário que narra os horrores da guerra durante a ocupação nazista em Amsterdam na 

Holanda. E assim foram muitos os registros de leitores em tempos difíceis, sua contribuição é 

valiosa em tempos de guerra ainda é, por vezes, desconhecida. Daí a necessidade de revisitar 

os conceitos de leitura e literatura. Afinal, a resistência da cultura letrada é um direito.   

Ainda que o conceito de ler tenha perpassado muitos estágios ao longo da história da 

humanidade, é preciso entendê-la hoje como uma necessidade que beneficia os sujeitos no 

tocante a participação ativa.  

Sobre isso Castrillón (2011, p. 16) explica que: “[...] somente quando a leitura 

constituir uma necessidade sentida por grandes setores da população, e essa população 

considerar que a leitura pode ser um instrumento para seu benefício e for de seu interesse 

apropriar-se dela, poderemos pensar uma democratização da cultura letrada”. Todavia, a 

realidade que nos cerca ainda é marcada pela desigualdade, pela falta de acesso e, 

principalmente, de políticas efetivas de leitura, que chegue de fato aos leitores na base, 

especialmente aqueles das camadas mais populares.  

O caráter assistencialista dado a leitura em campanhas e programas que insistem em 
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se basear apenas no lúdico, gera ainda mais distanciamento dos leitores que se deparam com os 

livros, pois precisam se esforçar para compreender o que leem, pensar, portanto,  é descartada 

a ideia de que ler é uma ação inútil, pois sua ação requer um leitor que crie significados para as 

palavras, que amplie seu olhar frente ao mundo, em especial, pela leitura de literatura, por ser 

fonte de criação poética, aparece claramente como manifestação da vida.  

O próprio Candido (2017, p. 176) dizia que “não há povo e não há homem que possa 

viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contacto com alguma espécie de 

fabulação”. Daí a necessidade de repensar as ideias sobre leitura que estão fincadas nos 

discursos vazios, incompatíveis com a realidade dos leitores de cada recanto desde país.  

Assim, a literatura é um direito universal. Ela nos educa. Por possuir um papel 

formador da personalidade, enriquece nossa percepção de mundo. Os exemplos citados 

anteriormente e a epígrafe do artigo, são arquétipos claros do potencial humanizador da palavra 

na vida do leitor. Por tudo isso, “a literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na 

medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 

semelhante” (CANDIDO, 2017, p. 182).  

Ela aparece claramente como “[...] un lujo de primera necesidad” (MOLINA, 2008, p. 

20). Compreendê-la em sua essência se faz necessário para garantir seu papel formativo, 

principalmente na educação literária das nossas crianças, uma tarefa que concentra-se na prática 

pedagógica do professor – um dos atores nesse processo que acontece quando as primeiras 

histórias são contadas e lidas no chão da escola.  
 

LITERATURA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO  
 

Pensar a formação docente é como pensar uma viagem em busca do desenvolvimento 

pessoal e profissional, que vai sendo construída em função das múltiplas experiências 

vivenciadas pelos estudantes no contexto do ensino superior, em que os novos conhecimentos 

emergem da tríade: ensino, pesquisa e extensão – saberes que se somam para compor a 

formação inicil e dar suporte para a formação continuada.  

Para pensar a formação em literatura nos cursos de Pedagogia do RN, tomamos por 

base o contexto social, político e cultural em que estamos inseridos. O lugar de onde falamos é 

um ambiente redefinido pelos moldes de uma educação que visa promover o sujeito.  

De acordo com Queiros (2019. p. 97) 

 

 
[...] abandona-se totalmente a visão, predominante no século XIX, de uma 

educação essencialmente pautada na mera transmissão do conhecimento. Em 

oposição a esse discurso, prima-se pela idealidade de uma educação plural, 

democrática, participativa, enfim inovadora; em tudo avessa às velhas práticas 

centralizadoras, individualistas, seletivas.  

 

 

Esse perfil permite-nos avaliar que a educação ainda permanece como o principal meio 

de acesso à emancipação, da promoção do saber, da inserção social e, consequentemente, 

política e cultural na sociedade.  

Nesse sentido, Imbernón (2011), defende que há, portanto, a necessidade de se 

repensar a formação realinhando-a às constantes transformações por que passa a educação. 

Neste trabalho, de forma específica, a formação leitora pela ação docente dos pedagogos que 

atuam diretamente na Educação Infantil e Ensino Fundamental, tendo em vista sua formação 

inicial pautada em um currículo que possibilita a docência nesses níveis.  

Sobre isso, é importante destacar que nos cursos pesquisados, vimos a partir do 

currículo de cada um deles, apenas uma disciplina aparece como obrigatória nessa área da 
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literatura, mesmo ficando nítidos nos dados que, em 60h não é possível dar conta de todos os 

saberes necessários (QUEIROS, 2019). Pensando nisso, a formação em literatura também é 

vista com muita fragilidade por Saldanha (2018), quando em pesquisa recente, reafirma as 

lacunas nos cursos de Pedagogia das IES federais com o mesmo problema diagnosticado por 

Queiros (2019), especificamente em três cursos de Pedagogia do RN. Sendo a escola a principal 

agência de fomento a educação literária pelas práticas pedagóicas do professor, é clara sua 

participação e responsabilidade nesse processo e o que essas pesquisas marcam, é justamente 

uma lacuna em torno de saberes que são fundamentais para formar leitores.  

Sobre essas reflexões, ressaltamos a importância do pedagogo na formação leitora em 

sua prática docente, uma vez que ele é o responsável pela introdução da leitura, conforme já 

afirmamos no início. Portanto, é preciso enxergar esse estudante como aquele que vai mediar a 

leitura no espaço da escola.  

 

 
Mesmo porque, como sabemos, a formação de novos leitores ocorre 

justamente no espaço escolar, por meio do trabalho pedagógico de 

professores. E, certamente, a escola é o principal cenário para o 

desenvolvimento do gosto pela leitura durante os primeiros anos de 

escolaridade da criança (QUEIROS, 2019, p. 30). 

 

 

Para reafirmar a necessidade de investimento da formação em literatura nos cursos de 

formação de professores, o pesquisador inglês Chambers (2007), explica por meio do círculo 

de leitura que, se faz necessária a participação do professor na condução da formação leitora 

dos sujeitos. Segundo o autor, esse processo formativo gira em torno de uma mediação 

desenvolvida a partir de um esquema em que são ativadas as relações entre mediador, texto e 

leitor, comforme explica o gráfico abaixo:  

 

 

Gráfico 01: Círculo de leitura  

 
 

Nessa interação, ganha destaque a atuação do professor, a quem cabe selecionar o texto 

literário com base em critérios que sejam compatíveis com os anseios de uma boa formação em 

literatura, prevalecendo a sensibilidade e a disponibilidade desse mediador na hora da 

abordagem do texto.  

Essas condições só serão possíveis a partir de conhecimentos sobre o que é texto 

literário e não literário, o que caracteriza um texto de qualidade para formar leitores, quais os 

conceitos de leitura, literatura e mediação que o professor possuí, dentre outros saberes que 
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devem ser de conhecimento dos professores, de modo especial, os pedagogos – dada sua 

condição primeira de mediar a leitura (CHAMBERS, 2007).    

Ao assumirmos a formação em literatura como imprescinvíel ao pedagogo, é valido 

lembrar que esse desvelamento propiciado pela literatura “[...] só se realiza quando entram em 

sintonia aqueles que nela interagem: o leitor, o texto e a condição em que se dá a sua leitura 

[...]”, como bem esclarece Amarilha (2013, p. 62).  

Assim, o a formação é um passo importante, mas isso esta ancorado em outros aspectos 

que, mesmo não sendo o foco deste trabalho, merecem ser citados, pois aparecem de forma 

implicita nas vozes dos sujeitos de pesquisa, como as leitura dos textos literários na íntegra feita 

em sala de aula, do acesso ou não acesso aos textos, da mediação do professor nesse processo 

formativo, ou seja, elementos que compõe a relação estabelecida por Amarilha (2013) como 

decisiva para formar leitores.  

 

O QUE DIZEM OS ESTUDANTES SOBRE A FORMAÇÃO EM LITERATURA NOS 

CURSOS DE PEDAGOGIA DO RN?  

 

Para a formação de professores formadores de leitores, é válido ressaltar que se tenha 

uma concepção de leitura e de literatura coerente com aquilo que defendemos anteriormente. 

Para entender o que os estudantes dos três cursos de pedagogia entendem por leitura de 

literatura, organizamos o gráfico abaixo com o números de respostas que foram surgindo nos 

instrumentos.   

Conforme observamos no gráfico a seguir, os aspectos “fonte de conhecimento” e 

“contribuição para a formação crítica” aparecem como principal compreensão, sendo 54% e 

20% das respostas, respectivamente. A formação em literatura como “fonte de prazer e fruição” 

aparece em 18% das respostas e, apenas 8% entendem que esses saberes podem “contribuir 

para o desenvolvimento da escrita e do vocabulário”.  

Esse dados são até difíceis de se interpretar, tendo em vista que esses estudantes 

estavam imsersos em um contexto de pobreza, dificuldades de acesso aos livros literários e 

acesso aos espaços de leitura. Todavia, o que eles entendem é uma ideia de leitura que foge 

totalmente daquele viés que ainda aparece com frequência nas escolas. Nos chama atenção uma 

certa maturidade na compreensão teórica dos termos, o que nos faz pensar em uma nova geração 

de professores que está por vir, com novas ideias em torno dessa temática importante.  

 

Gráfico 1 – Compreensão de leitura de literatura 

 
Fonte: Dados da pesquisa (QUEIROS, 2019) 

 

Reconhecer o potencial da formação em literatura como acesso ao conhecimento e 

possivelmente uma formação crítica por meio da leitura, é um grande passo para a compreensão 

da formação de leitores que necessitamos formar, conforme defendido por muitos estudiosos. 
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Partindo desses dados e corroborando com Candido (2017), os estudantes reconhecem o valor 

da leitura de literatura, em que à medida que “confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e 

combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas” (CANDIDO, 

2017, p. 177).  

Para ampliar esses dados, destacamos duas falas que ainda reforçam essa compreensão 

positiva:  

 

 Quadro 01 – Compreensão da leitura de literatura  

 

 

 

 

  
 Fonte: Dados da pesquisa (QUEIROS, 2019) 

 

As vozes acima traduzem aquilo que Petit (2010) tanto defende, de uma leitura que 

apresente a condição humana, ativa e participativa dos sujeitos. Quando os estudantes destacam 

esse ato como possibilidade de mudança e essencial para não correr riscos de uma compreensão 

manipuladora, estamos diante de uma ideia que se aumeija na formação do professor-leitor: que 

se reconheça de fato o valor da leitura e da literatura, conforme Castrillón ( 2011), nos 

impulsiona a buscar.  

Para ampliar os dados que ilustram essa reflexão, apresentamos a seguir, um reflexo 

da formação em literatura vivenciada pelos estudantes pesquisados na única disciplina ofertada 

pelos cursos. São relatos que nos enrique enquanto professores, ao mesmo tempo em que nos 

convoca a intorduzir cada vez mais práticas de leitura na formação inicial dos pedagogos. 

Afinal, somos responsáveis pela formação desses futuros professores e, se os cursos não 

entendem esses saberes como fundamentais na formação dos futuros mediadores da leitura e do 

gosto pela literatura, estaremos contribuindo para os aumentos das lacunas já expostas por 

pesquisas recentes sobre essa problemática.  

 

Quadro 02 – Literatura em sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (QUEIROS, 2019) 

 

É sabido afirmar que não se pode formar leitor se não somos professores leitores. Se 

não desenvolvemos o gosto pela palavra, que suscita em nós sentimentos, sonhos, entre outros 

comportamentos. Seria impossível contribuir com a formação de outros leitores. Em cada 

mergulho nos livros, nos deparamos com episódios da nossa própria vida e fazemos dessa 

experiência um encontro com a mudança ao permitir que o texto nos envolva.  

As vozes acima apresentam entusiasmo, além das muitas descobertas de mundo. 

Mesmo sendo notável a leitura de textos destinados às crianças, os estudantes, todos adultos, 

vivem a experiência literária de forma exitosa, quando se dá o encontro com as histórias. Na 

Sujeito 01: “A leitura é o caminho para compreendermos os fatos e tentarmos justificar o porquê das 

coisas, para não cometer o risco de acreditar apenas no que o outro diz”. 

Sujeito 02: “Porque a leitura nos possibilita conhecer novas possibilidades de mudança da nossa 

realidade”. 

Sujeito 01: “[...] toda aula ele [o professor] trazia um texto, ele fazia um momento de leitura com a 

gente [...]”.  

 

Sujeito 02: “[...] eu nunca soube que Chapeuzinho Vermelho era a safadinha da história (risos)... de 

onde eu ia saber que a safadinha era ela?! Que o lobo mal que todo mundo desenhava, que era ela. Aí, 

você passa o tempo todinho falando e, depois disso, pronto, eu não conto mais a história da 

Chapeuzinho Vermelho, infelizmente. Porque, sei lá... parece que eu fico com a culpa na minha 

cabeça. Ficar só colocando a culpa pro coitado do lobo mal, sendo que não é só dele [aqui se remete 

à versão de Charles Perrault]. Então, assim, teve muitas coisas que a gente aprendeu.  

 



 

  

91 

primeira fala, o professor aparece claramente como uma espécie de herói. Sim, pois ele 

proporciona algo que vislumbra o estudante na aula de literatura. Ele leva textos e lê na sala de 

aula junto com os estudantes, prática fundamental que colabora não somente com a formação 

leitora, mas amplia o repertório de textos, o conhecimento de autores, dentre outros pontos 

positivos. Ler literatura na formação do pedagogo é demarcar as possibilidades que ele precisará 

para exercer a docência com êxito, principalmente na formação de outros leitores 

(AMARILHA, 2013).  

Já a segunda fala, ainda mais revestida de encantamento, apresenta um leitor que acaba 

de conhecer a “verdadeira história” de Chapeuzinho Vermelho, um clássico que muita gente 

desconhece na íntegra e ao passo dessa descoberta, refletimos sobre a formação em torno desse 

gênero literário e tantos outros saberes que são necessários para formar leitores na escola. 

Essa surpresa acontece com freqência na sala de aula do ensino superior, com adultos 

lendo contos de fadas e se surpreendendo com as narrativas milenares. Assim, o relato destaca 

nas entrelinhas, um leitor sedento de outras leituras, de outros contos, de outros livros para 

serem lidos em sala, pois conforme pesquisado por Queiros (2019), grande parte dos estudantes 

de pedagogia dos cursos aqui estudados, apontam apenas uma disciplina que, com frequência, 

realiza esse trabalho de leitura de literatura em sala.  

Os próximos gráficos complementam a responsabilidade da única disciplina no tocante 

à literatura nos cursos, embora apareçam outras que aparecem nas vozês dos estudante, ainda 

que em menor proporção.  

 

 Gráfico 02 – Formação em Literatura na UFRN 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Aqui os estudantes da UFRN, destacam a disciplina Teoria e Prática da Literatura I, 

seguida de Ensino de Língua Portuguesa e Alfabetização e Letramento, como possíveis 

encontros com a literatura, com destaque para a primeira, já que é aquela que concentra os 

estudos acerca da literatura e da infância.  

No curso de Pedagogia da UERN a realidade não é diferente.   

 

Gráfico 03 – Formação em Literatura na UERN 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Aqui temos praticamente a mesma proporção de dados. Os estudantes apontam a 

disciplina de Literatura e Infância como aquela que se destaca nessa formação, seguida de 

Ensino de Língua Portuguesa e Alfabetização e Letramento. E por fim, os estudantes da UNP, 

também destacam a disciplina responsável, Teoria e Prática da Literatura seguida por Língua 

Portuguesa.  

 

Gráfico 04 – Formação em Literatura na UNP 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nos três gráficos fica nítida a responsabilidade da disciplina para com a formação em 

literatura dos futuros professores. Destacamos ainda a ausência da literatura em outras 

disciplinas que não são dá área das linguagens, mesmo sendo a literatura considerada um saber 

interndisciplinar. Nesse sentido, finalizamos a análise dos dados com um sentimento de que 

ainda precisamos repensar essa formação de forma ainda mais presente no curso que forma 

professores que atuam diretamente na formação do leitor.  

Quando os Cursos de Pedagogia e a universidade como um todo, enxergar a leitura e 

a literatura como saberes imprescindíveis para um projeto de vida que pretende superar os 

desafios cotidianos, talvez a mudnaça que tanto desejamos em torno da formação leitora, seja 

um feito possível de ser alcançado. Para isso, a prória educação, conforme destacou Imbernón 

(2011), precisa ser repensada a partir das situações concretas em torno dos seus sujeitos e seus 

contextos.  

Vimos nesse recorte caminhos um tanto quanto distindo entre a prática e a teoria. 

Vimos estudantes com grandes perspectivas em torno da leitura e da literatura, compreensões 

plausíveis em meio aos desafios, com os quais parecemos conviver com tranquilidade. Todavia, 

os resultados de outras pesquisas estão sempre apontando falhas para os brasileiros em torno 

das práticas leitoras e, quando visualizamos as experiências vividas na formação incial, 

destacamos pontos negativos e preocupantes: apenas uma disciplina ocupa essa 

responsabilidade de concretizar os conhecimentos sobre literatura; muitos estudantes ainda 

chegam ao curso de pedagogia sem ao menos conhecer na íntegra os textos que fizeram parte 

da infância de muitos de nós.  

Sobre os pontos positivos, podemos elencar com vislumbramento, o poder da leitura 

em sala de aula, sendo ela um dos momentos mais ricos da aula, com destaque para a mediação 

do professor, bem como a compreensão de leitura e de literatura, compatível com os anseios, 

destacada pelos estudantes em sua maioria, nos dando esperança de que ainda podemos efetivar 

um lugar de destaque a literatura nos curos de formação de professores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A reflexão em torno do objetivo proposto para esta produção, é no mímino um campo 

minado de descobertas infinitas. O terreno fértil da palavra, por vezes é interpretado de uma 

forma ainda incompatível com a grandeza que provoca em nós leitores.  
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Aqueles sobreviventes que citamos no início, certamente preenchiam com palavras os 

vazios existentes em cada um deles, realçando o terror da guerra com a poética das narrativas.   

Já os estudantes da pesquisa, impulsionaram novas reflexões sobre a presença da 

literatura na formação inicial que eles vivenciam ao longo de quatro anos na universidade, 

despertando em nós, curiosidades que emergem de detalhes vividos na experiência de leitura 

com os textos literários em sala de aula, sob a mediação do professor.  

E o que fica em nós? Fica a certeza de que ler ainda aparece como alimento da vida 

humana em meio aos desafios da humanidade, ao  mesmo tempo em que cada vez mais 

acentuamos a preocupação com a formação leitora dos estudantes de pedagogia, que breve 

formarão outros leitores em suas salas de aula na escola. Assim, provocar reflexões e ações 

voltadas para a leitura de literatura nesses cursos, já é uma realidade e uma necessidade urgente, 

pois vimos a responsabilidade dessa formação sobre uma única disciplina, o que certamente, 

não é possível de dar conta de todos os saberes necessários.  
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