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NAS REDES DA LITERATURA:  

as experiências do projeto de letramento literário na escola 

 

Juliana Estanislau de A. Mantovani1 

Larissa Dantas Oliveira2 

Luciane Cristina Eneas Lira3 

Maria Eneida Matos da Rosa4 

 

 
RESUMO 

O presente artigo visa apresentar um relato das experiências decorrentes do projeto de 

pesquisa intitulado “Escritores brasileiros e a noção de autoria: a tecnologia como 

aliada no letramento literário na escola”, cujo surgimento estava ligado à preocupação 

com uso recorrente de citações equivocadas de autores nas redes sociais virtuais. 

Dessa ideia inicial, desenvolveram-se as possibilidades de discussão sobre os 

fenômenos que poderiam ser avaliados, tais como o tema da leitura e a influência 

tecnológica, o incentivo à leitura a partir dessa influência digital e, por fim, a questão 

da autoria. A pesquisa se organizou inicialmente a partir do estudo de um campo 

semântico ligado ao tema da leitura, letramentos múltiplos, passando pela figura do 

autor até culminar no receptor, qual seja, o leitor. A proposta visa compreender a 

história que a leitura percorreu até chegar à sua difusão nas mídias digitais e 

contribuir, a partir das oficinas que dialogam com recursos retirados da web, para a 

construção do letramento literário e digital. Devido à quantidade de alunos 

participantes no ano de 2020, 9 bolsistas e 3 voluntárias, e em 2021, 9 bolsistas e 4 

voluntárias, decidimos desde o início criar subprojetos que dialogassem com o projeto 

e oferecessem um leque maior de possibilidades: “A linguagem dos memes”, 

“Literatura, artes e mídias”, “O jogo e o conto”, “A voz da juventude: podcast, 

argumentação e letramento literário”, “Literatura na escola: multimodalidade e 

letramento”. O trabalho possui uma divisão em semestres de encontros coletivos do 

grupo, que conta com a participação dos docentes orientadores e alunos, procurando 

discutir os textos teóricos e literários pertencentes ao referencial teórico, mas também 

promovemos encontros formativos com palestrantes externos, que contribuem para a 

formação inicial e continuada e fazem parte do cronograma da primeira parte das 

atividades do projeto. No segundo semestre, as oficinas são construídas e aplicadas 

nas turmas de ensino médio interessadas. As atividades do projeto no primeiro ano 

culminaram no I Webinário: "Nas redes da literatura: entre Clarices e Carolinas - 

homenagem às escritoras brasileiras", nos dias 01 e 02 de dezembro de 2020 e o "FIC 

em Letramento literário e novas tecnologias na escola", que ocorreu de janeiro a 

março de 2021. 

 

PALAVRAS-CHAVE: letramento literário; ensino; letramento digital; 

multiletramentos   

  

 

INTRODUÇÃO 

  

 O presente artigo surgiu do projeto de pesquisa intitulado "Escritores brasileiros e a 

noção de autoria no século XXI: a tecnologia como aliada no letramento literário na escola", 
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contemplado no ano de 2018, no edital de demanda espontânea da FAPDF, recebendo 

recursos, que compreendiam valores para 9 bolsas de pesquisa de iniciação científica por ano, 

perfazendo um total de 18 bolsas ao final do projeto. No ano de 2020, contamos com a 

participação de 9 bolsistas e 3 alunas voluntárias do curso de Letras e, em 2021, com 7 bolsistas 

do curso de Letras, 2 bolsistas do curso de Pedagogia e 4 voluntários. Além do valor de custeio 

para as bolsas, recebemos recursos financeiros para a compra de notebooks no intuito de 

implementarmos as oficinas propostas no projeto em outras escolas, bem como livros que 

pudessem ser utilizados ao longo das atividades previstas no cronograma e posteriormente.  

  Antes, cabe mencionar que o projeto surgiu da ideia de analisar, num primeiro 

momento, o uso recorrente e indiscriminado de citações equivocadas de autores nas redes 

sociais virtuais, bem como os fenômenos que também poderiam ser avaliados, como o tema 

da leitura e a influência tecnológica, o possível incentivo à leitura a partir dessa influência 

digital e, por fim, a questão da autoria. Para tanto, tínhamos como intenção trabalhar de forma 

conjunta com alunos de ensino médio integrado do Instituto Federal de Brasília - Campus São 

Sebastião, nas turmas de EMI Administração e de outras escolas do GDF, e contar também 

com a participação dos nossos alunos de licenciatura em Letras, que produziriam e 

executariam as oficinas. 

O trabalho se organizou inicialmente a partir do estudo de um campo semântico ligado 

ao tema da leitura, associado ao letramento literário e digital, passando pela figura do autor até 

culminar no receptor, qual seja, o leitor. Pretendíamos, portanto, compreender a história que a 

leitura percorreu até chegar à sua difusão nas mídias digitais e contribuir, a partir das oficinas 

elaboradas com o auxílio de recursos retirados da web, para a construção do letramento 

literário e digital.  

Em relação ao tema letramento literário, interessante chamar atenção para as discussões 

trazidas no texto "Letramento literário: uma proposta para a sala de aula" (2011) de Renata 

Junqueira e Rildo Cosson, cujo ensaio chama atenção para alguns conceitos como “letramento”, 

“letramento literário” e “letramento literário em sala de aula”. Sobre o termo "letramento", os 

autores destacam o fato de que a expressão foi pensada "para entendermos como a escrita 

atravessa a nossa existência das mais variadas maneiras" (p. 103), sendo algo que vai além do 

saber ler e escrever.  

Para eles, o letramento feito com textos literários proporciona um modo privilegiado de 

inserção no mundo da escrita, pois conduz ao domínio da palavra a partir dela mesma. Sendo 

algo que necessita da participação mediada pela escola para se concretizar. Asseveram que "é 

uma experiência de dar sentido ao mundo por meio de palavras que falam de palavras, 

transcendendo os limites do tempo e espaço" (p. 103). As considerações expostas pelos 

estudiosos vão ao encontro da proposta do projeto que desde o início revelou o interesse em 

promover um diálogo entre literatura e o universo digital, mas priorizando, sobretudo, o 

letramento literário, a fim de que o conhecimento de mundo de todos os agentes envolvidos se 

ampliasse.  

Devido à quantidade de alunos participantes, 9 bolsistas e 3 voluntárias no ano de 2020, 

decidimos criar 5 subprojetos que pudessem ser abrigados no projeto e promovessem um leque 

maior de possibilidades: “A linguagem dos memes”, que depois se aprofundou com a produção 

de zines (professora Maria Eneida M. da Rosa), “Literatura, artes e mídias” (professora Juliana 

Estanislau de A. Mantovani), “O jogo e o conto” (professor Pedro Henrique C. Torres), “A voz 

da juventude: podcast, argumentação e letramento literário” (Luciane Lira) e “Literatura na 

escola: multimodalidade e letramento” (Larissa Dantas).  

Após essa divisão, organizamos um cronograma para a apropriação e a compreensão 

do projeto, de seus objetivos e de sua dinâmica e fizemos encontros coletivos, com a 

participação dos docentes orientadores e dos alunos, procurando discutir os textos teóricos e 

literários que foram disponibilizados na página do projeto no “Google Sala de aula”. Os textos 
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de estudo, a princípio, tratavam do tema do letramento literário e digital e sugerimos a leitura 

de textos teóricos e literários que contemplassem a noção de autoria, bem como filmes, clipes, 

curta-metragem que se relacionam com os temas do projeto. 

Contudo, a partir das nossas reuniões sentimos necessidade de trabalharmos os temas 

do projeto de forma mais estratégica com vistas ao lúdico, de forma interativa e prazerosa, 

tendo em vista o grave momento de crise sanitária provocada pela pandemia COVID 19, que 

impactou não só o cenário das aulas e atividades presenciais, mas também na saúde física e 

mental da sociedade como um todo, incluindo os integrantes do projeto. Por esse motivo, 

elaboramos, inclusive, um questionário diagnóstico para que nossas alunas bolsistas e 

voluntárias (a maioria composta de mulheres) falassem acerca das condições de acesso aos 

meios tecnológicos para não incorrermos na exclusão digital das próprias integrantes do 

projeto. 

O diagnóstico foi importante para mudarmos um pouco o foco das ações e decidimos 

sugerir que assistissem narrativas fílmicas como curta-metragem ou clipes musicais, que não 

exigissem, portanto, uma internet muito potente - um dos problemas apontados pela quase 

maioria dos participantes - e lessem obras acessíveis e indicadas nos encontros e que 

chamassem atenção para um vasto campo semântico ligado aos temas propostos no projeto 

tais como: (Re)escrita da obra, intertextualidade, metalinguagem, intericonicidade, citações, 

releitura, plágio.  

É importante ressaltar que tivemos também que mudar o cronograma de nossas 

atividades, uma vez que o projeto cotejava com o ano letivo do IFB, mas fomos obrigadas a 

nos adaptar à reorganização do calendário escolar. Devido à pandemia de COVID 19, o 

Ministério da Educação publicou a portaria que autorizava, em instituições de educação 

superior, aulas em meios digitais como substituição às aulas presenciais. A Medida Provisória 

nº 934/2020 isentou de obrigação, em caráter excepcional, que se efetivasse pelas instituições 

de ensino, a quantidade de dias letivos previstos em lei, desde que cumprida a carga horária 

mínima exigida. Apesar de relevantes as medidas para a continuidade e término do semestre, 

o projeto sofreu muitos impactos, sobretudo, na aplicação da parte prática, que deveria ser 

adaptada ao calendário acadêmico.  

Dessa forma, as oficinas inicialmente pensadas para serem trabalhadas nas turmas do 

ensino médio do IFB, campus São Sebastião e também do GDF, tiveram que ser readequadas, 

tendo em vista a reorganização e o atropelo do calendário, uma vez que nossa instituição não 

acompanhou o calendário proposto pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Sobre a metodologia empregada, envolveu a princípio o estudo bibliográfico sobre 

escritores e obras selecionados, compondo a pesquisa qualitativa, mas também, conforme 

percebemos ao longo das atividades e encontros, nossa prática compreende sobretudo a 

“pesquisa-ação crítica” pelos objetivos que propõe no projeto. Segundo Maria Amélia Franco 

(2005), esse tipo de pesquisa decorre “de um processo que valoriza a construção cognitiva da 

experiência, sustentada por reflexão crítica coletiva, com vistas à emancipação dos sujeitos 

(...)” (p. 485).  

Para ela, “a pesquisa-ação crítica considera a voz do sujeito, sua perspectiva, seu 

sentido, mas não apenas para registro e posterior interpretação do pesquisador: a voz do sujeito 

fará parte da tessitura da metodologia da investigação” (FRANCO, 2005, p. 486). Nesse caso, 

assevera que a metodologia não se faz por meio das etapas de um método, mas se organiza 

pelas situações relevantes que emergem do processo. 

Entendemos assim o caráter de pesquisa-ação crítica da nossa proposta, seja pelos 

objetivos e pela natureza das nossas ações, seja pelo evidente caráter formativo do nosso 

projeto e pela promoção do intercâmbio entre teoria e prática. De nosso projeto resultam 

reflexões e práticas pedagógicas que auxiliam no desenvolvimento dos professores em 

formação, mas também dos docentes envolvidos, porquanto, de acordo com David Tripp 
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(2005), a pesquisa-ação não deixa de ser igualmente “uma estratégia para o desenvolvimento 

de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar 

seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos” (TRIPP, 2005, p. 445).  

Desse modo, essa proposta pressupõe a participação ativa dos professores e dos 

estudantes e, por isso, tem o forte potencial de impactar diretamente no engajamento em 

direção à comunidade externa ao curso superior de Letras e na transformação dos saberes de 

todos os agentes envolvidos.            

O artigo se estruturou no sentido de apresentar as etapas realizadas ao longo do 

primeiro ano de execução do projeto, isto é, do ano de 2020, que culminou com a promoção 

de um evento e de um curso de formação inicial e continuada, chamando atenção para as 

práticas de ensino utilizadas, que contribuíram para a reflexão e ampliação do conhecimento 

de mundo e do capital cultural dos envolvidos. As atividades se desenvolveram a partir da 

realização de encontros que visaram sobretudo proporcionar o cotejo entre teorias, obras 

literárias e objetos culturais, uma vez que, como sabemos, o livro literário não é um campo 

fechado para as outras artes e mídias.    

 

ENCONTROS FORMATIVOS: MOMENTOS DE TROCA E AMPLIAÇÃO DO 

CAPITAL CULTURAL  

 

Conforme mencionado, para tratarmos dos temas propostos, a dinâmica dos trabalhos 

foi organizada por semestres, nos quais pensamos em encontros coletivos do grupo, que 

contaram com a participação dos docentes orientadores e dos alunos, procurando discutir os 

textos teóricos e literários pertencentes ao referencial teórico, mas também contribuir para a 

formação inicial e continuada dos envolvidos, haja vista que os encontros, denominados 

“Encontros formativos”, aconteciam tanto internamente, com a mediação dos docentes 

coordenadores, quanto com a participação de palestrantes externos, que contribuíram, na 

primeira parte das atividades do projeto. Todas essas atividades fizeram parte do cronograma 

da primeira parte das atividades do projeto no ano de 2020.  

Fizemos, pois, vários encontros formativos, restritos ao grupo de pesquisa, com o 

propósito de promover a reflexão, a partir da apresentação de gêneros textuais relevantes para 

a produção dos materiais didáticos que poderiam ser utilizados nas oficinas. Procuramos, 

dessa forma, oferecer a oportunidade de alunos e docentes conhecerem e compartilharem 

impressões a respeito das temáticas da autoria, da metalinguagem, do letramento literário e 

digital e dos campos semânticos referentes aos temas. 

Nos dois primeiros encontros, o tema da autoria foi tratado por meio da sugestão da 

leitura de um conto e de um curta-metragem no primeiro, e no posterior um capítulo teórico e 

outro conto. O primeiro encontro formativo intitulou-se “Metalinguagem, intertextualidade, 

reescritura ou morte do autor”, realizado em 20/04/2020 por via remota, foi apresentado pela 

professora Maria Eneida, com o auxílio da professora Juliana Mantovani. Nesse encontro de 

formação, os alunos falaram de suas impressões sobre o curta-metragem “O sanduíche” 

(2000), de Jorge Furtado, e o conto “Pierre Menard, autor de Quixote” (1939), de Jorge Luís 

Borges, retirado do livro Ficções, que tratam justamente sobre metalinguagem e a noção de 

autoria.  

Em relação ao curta-metragem, contamos com muitos comentários que revelaram o 

quanto os participantes ficaram intrigados com a construção do roteiro que promoveu uma 

confusão entre ficção e realidade. Esses comentários nos possibilitaram o aprofundamento da 

noção de autoria, pois os estudantes puderam fazer várias associações e refletir sobre o tema, 

como os que observamos e seguem abaixo: 
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E.O. (aluna) - 16:15: “No curta eu achei que a ficção e a realidade se 

confundem bastante”. 

E.O.  (aluna) - 16:15: “Somente o sanduíche ali parece real” 

M. C. (aluna) - 16:12: “Eu gostei bastante, a metalinguagem do 

documentário é bem interessante, pois me pareceu metalinguagem dentro da 

metalinguagem. E sobre o texto eu achei um pouco difícil mas busquei 

alguns comentários e consegui entender melhor!” 

E.O. (aluna) - 16:28: “Lembrei da metáfora da cebola, em camadas”. 

 

Foi importante chamar atenção, na ocasião, para um conceito denominado de mise-en-

abyme. Tal expressão, segundo o Dicionário de termos literários: 

 
(...) André Gide usou-o para referir essa visão em profundidade e com 

reduplicação reduzida sugerido pelas caixas chinesas ou pelas matrioskas 

(bonecas russas), promovendo o deslizamento do conceito para o campo dos 

estudos literários e das artes plásticas (...) consiste num processo de 

reflexividade literária, de duplicação especular. Tal autorrepresentação 

pode ser total ou parcial, mas também pode ser clara ou simbólica. Na sua 

modalidade mais simples, mantém-se a nível do enunciado: uma narrativa 

vê-se sinteticamente representada num determinado ponto do seu curso. 

Numa modalidade mais complexa, o nível de enunciação seria projetado no 

interior dessa representação: a instância enunciadora configura-se no texto 

em pleno ato enunciatório. Mais complexa ainda é a modalidade que abrange 

ambos os níveis, o do enunciado e o da enunciação (...) denuncia uma 

dimensão reflexiva do discurso, uma consciência estética ativa ponderando 

a ficção, ou um aspecto dela, e evidenciando-a através de uma redundância 

textual que reforça a coerência e (...) a previsibilidade ficcionais. 

 

É importante destacar que os momentos foram enriquecidos por meio de associações 

com obras de arte, leituras e filmes que os alunos e docentes tiveram contato ao longo da vida, 

ampliando assim o capital cultural de todos e todas. Mostramos nesse primeiro encontro, como 

exemplo de metalinguagem, os quadros “As Meninas” (1656), de Diego Velázquez (Museu 

do Prado, Madrid), que apresenta, aliás, o próprio pintor (autor) retratado na pintura, e “As 

Meninas” (1957), de Pablo Picasso, que é a releitura, intertextualidade ou a “reescrita” da obra 

de Velázquez. 

 

  
Figura 1 - Quadro: As Meninas (1656) - Diego 

Velázquez.https://www.culturagenial.com/qu

adro-as-meninas-velazquez/ Acesso em 

01/04/2020. 

Figura 2 - ‘As Meninas’. Pablo Picasso, 1957 

https://www.saiacomarte.com/obra/as-

meninas/Acesso em 01/04/2020. 

 

https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/visao/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/auto/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/representacao/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/modalidade/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/modalidade/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/enunciado/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/narrativa/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/enunciacao/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/instancia/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/texto/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/discurso/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/estetica/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/ficcao/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/redundancia/
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Em seguida, foi discutido o conto “Pierre Menard, autor de Quixote” (1939), de Jorge 

Luís Borges, originalmente lançado na revista Sur em maio de 1939. O lançamento ocorreu 

na publicação do livro Os Jardins de Veredas que se bifurcam, mas posteriormente foi 

incluído na obra Ficções em 1944. 

No conto, o autor chama a atenção do leitor para a própria escrita da narrativa, bem 

como para sua autoria. O narrador, que reescreve a obra de Cervantes, idêntica ao original, 

considera o seu “Quixote” muito mais rico e elaborado do que o “Quixote de Cervantes”, uma 

vez que se encontra num momento posterior à 1602, indo ao encontro da temática explorada 

por nosso projeto sobre a noção de autoria e um vasto campo semântico que se amplia à 

medida que temos contato com narrativas, textos teóricos e objetos culturais que promovem a 

reflexão dos participantes, tais como intertextualidade, apropriação, metalinguagem, plágio, 

reescrita entre outras. 

Sobre o conto, após os discentes verificarem as associações e o diálogo entre os 

gêneros textuais apresentados no encontro, emitiram suas impressões que cotejaram com 

conceitos teóricos próximos à Estética da Recepção, proposta por Hans Robert Jauss, ou às 

Teorias do Leitor e até mesmo a teoria da enunciação na linguística, as quais destacamos a 

seguir: 

 
A. P. (aluna): Repetir algo não quer dizer que vai ter a mesma interpretação. 

R. M (aluna): A ideia geral de autoria do conto deu pra (sic) entender, no 

sentido de querer replicar a obra original. 

A. P. (aluna): livros que eu li no passado tenho uma interpretação diferente 

hoje. 

J. G. V. (aluno): "Talvez a ideia do Menard seria fazer uma releitura da obra 

de Cervantes, já que a linguagem mudou através dos séculos, talvez a 

interpretação possa ser diferente também”.  

M. C. (aluna): “Os tempos são diferentes e, por isso mesmo iguais, são 

interpretados diferentes”. (No caso de Dom Quixote de Cervantes e o de 

Menard). 

Luciane L. (professora): “O processo de enunciação nunca será novo, pois 

as condições de produção mudam”.   

A. P. (aluna): “a cada tempo a leitura muda”. 

J. G. V. (aluno): "Nessa linha que vcs (sic) falaram, de diferentes 

interpretações do texto, pode aplicar em uma pintura. Por ex (sic), estamos 

diante de uma pintura e cada um de nós pode interpretar de uma forma, 

devido a nossas experiências de vida mesmo".  

 

No final tivemos um momento de troca, muito rico, com recomendações de filmes 

pelos próprios discentes como “O Poço” (2020) e “A origem” (2010), e também foi possível 

inserir como destaque uma citação retirada do conto, para refletirmos, inclusive, sobre nossa 

prática docente: "Não há exercício intelectual que não seja afinal inútil”. 

No segundo encontro, no dia 27 de maio de 2020, foi solicitada a leitura do capítulo 

“Posse, apropriação e propriedade”, de Antoine Compagnon, retirado do livro O trabalho da 

citação, e do conto “Artes e ofícios”, de Rubem Fonseca. Sobre esse encontro, é interessante 

mencionar algumas das reflexões que os participantes puderam construir sobre os temas da 

autoria, intertextualidade, citação, apropriação e a criação de discursos: 

 
A. P. (aluna): [sobre o capítulo de Antoine Compagnon] “o que eu entendi é 

que este capítulo questiona quem pertence (sic) a autoria de um texto, pois é 

difícil diferenciar o que é próprio do autor e o que é apropriação, já que 

somos influenciados pelas diversas leituras e experiências que temos em 

nossas vidas, seja através de livros, discursos, filmes, etc.”  
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Juliana M. (professora): “O nosso discurso se constrói em redes… É um 

entrelaçamento. [...] A nossa construção de discurso [...] ele [o discurso] é 

na verdade uma rede [...] ele é totalmente permeado de vários e vários outros 

autores que falam junto conosco”.  

E. O. (aluna): “O nosso discurso é carregado de vários outros discursos e ao 

escrevermos trazemos textos de outrem para agregar o nosso texto”.  

R.M (aluna): [citando Compagnon] “Apropriar-se seria menos tomar que 

retomar, menos tomar posse de outrem do que de si”  

A. P. (aluna): [retomando a leitura de “Pierre Menard, autor de Quixote”] 

No caso do conto que lemos do Borges, o Pierre Menard não foi reconhecido 

pela reescrita de Dom Quixote porque essa obra já é conhecida por ter sido 

escrita por Cervantes, mas se fosse uma obra desconhecida, Pierre poderia 

ter recebido a fama.  

E.Q (aluna): Achei interessante essa pergunta que ele [Compagnon] faz no 

texto “Mas se retira do livro as alegações, os empréstimos, as citações, as 

paráfrases, as alusões, o que resta de propriamente seu?” Fico pensando 

nessa citação dele, “o que resta de propriamente seu?” É o que resume o 

texto todo, a questão da propriedade da escrita.  

 

Além desses e outros encontros com o(a)s estudantes bolsistas, tivemos encontros 

formativos externos, ao longo do ano de 2020, que conforme mencionado foi oferecido e 

disponibilizado para a instituição em parceria com a coordenação pedagógica do campus, 

reforçando o compromisso dos integrantes envolvidos no projeto de pesquisa em contemplar 

o tema proposto e oferecer uma formação inicial e continuada aos participantes. 

Como parte do cronograma elaborado, o projeto ofereceu tanto para os estudantes 

integrantes quanto para o público externo, palestras importantes para a construção do 

conhecimento e necessárias para a elaboração das oficinas que deveriam ser desenvolvidas no 

segundo semestre do calendário letivo de 2020. O primeiro encontro formativo ocorreu no dia 

10 de junho de 2020, intitulado "Oficina de Podcast", ministrada pelo professor José Ribamar 

Jr e pelo estudante Jarod Mateus (CTF UFPI/https://labproducaotextual.com/), que contou 

com a participação expressiva de docentes do próprio instituto e vários discentes interessados 

no tema. 

Em seguida tivemos o segundo encontro que ocorreu em 17 de junho de 2020, tratou 

justamente de um tema que contribuiu para dialogar sobre metodologias possíveis de serem 

adotadas num universo impactado pela pandemia, a partir da palestra "Multiletramentos na 

Escola", ministrada pela Profa. Dra. Veruska Machado Ribeiro, docente do IFB, campus 

Taguatinga. 

 

CULMINÂNCIA DO PROJETO EM 2020: práticas de ensino, webinário e oferta de 

FIC  

 

As atividades do projeto culminaram no I Webinário: “Nas redes da literatura: entre 

Clarices e Carolinas - homenagem às escritoras brasileiras”, nos dias 01 e 02 de dezembro de 

2020, que fez parte da VI Semana de Ciência, arte e cultura, do campus IFB/São Sebastião. O 

Webinário contou com a realização de 5 oficinas oferecidas a todo o campus, produzidas e 

ministradas pelos alunos participantes do projeto: Oficina 1 - (Re)Lendo contos no podcast; 

Oficina 2 - O jogo e o conto; Oficina 3 - Ler (e ouvir) poesia no podcast; Oficina 4 - Oficina 

de Zine: O Olhar de Carolina diante da Vulnerabilidade Social/ Relações entre o quarto de 

despejo e saneamento básico; Oficina 5 - Do papel para a tela: o inst@poema. 

As atividades e a programação do evento estão disponíveis no site 

https://www.even3.com.br/semanacienciaartecultura2020 e nas redes sociais do próprio 

grupo no Facebook e no Instagram, cujo nome e a logomarca foram escolhidos pelos membros 

https://labproducaotextual.com/
http://www.even3.com.br/semanacienciaartecultura2020
http://www.even3.com.br/semanacienciaartecultura2020
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do projeto: Nas redes da literatura. Contamos ainda com a palestra de encerramento do 

Webinário, em homenagem aos 60 anos de publicação da obra Quarto de despejo: diário de 

uma favelada, de Carolina Maria de Jesus, ministrada pelo Professor Dr. Tigana Santana 

(UFBA) e Professora Ma. Jaqueline Coelho (IFB). A transmissão se deu pela TV IFB 

(https://www.youtube.com/channel/UC23eWxl4L_Uzx9w8tFDfoEw), no dia 02/12/2020. 

A própria VI Semana de Ciência, Arte e Cultura do Campus São Sebastião do Instituto 

Federal de Brasília foi importante para a aplicação dos resultados e a divulgação do projeto, 

pois abrigou todas as atividades de pesquisa, ensino e extensão e dialogou com todos os eixos 

de trabalho do campus e com a comunidade externa.  

Dessa forma, entendemos que, no contexto da grave crise sanitária que o mundo ainda 

atravessa, esse foi um momento em que a comunidade pôde acessar diferentes eixos de 

atuação nos eixos da pesquisa, da extensão e da formação docente, sempre tendo como 

perspectiva a superação de problemas sociais por meio das contribuições do campo 

acadêmico. A semana funcionou como um guarda-chuva para seis eventos que ocorreram 

entre os dias 1° e 5 de dezembro de 2020 por meio de conferências virtuais no Google Meet. 

Foram estes os eventos: 1) Webinário “Nas redes da literatura: entre Clarices e Carolinas - 

homenagem às escritoras brasileiras”; 2) Webinário Empreendedorismo e Inovação em 

Tempos de Crise; 3) II Festival Paulo Freire de Curtas-Metragens do IFB em parceria com a 

V Feira de Países; 4) III Jornada do PIBID do IFB; 5) I Jornada de Iniciação Científica do 

Campus São Sebastião; 6) II EnegreSer. 

As oficinas ministradas pelos bolsistas ao longo do Webinário “Nas redes da literatura: 

entre Clarices e Carolinas - homenagem às escritoras brasileiras” contaram com ampla 

participação de estudantes do Ensino Médio do IFB e também de estudantes de outras 

instituições de ensino, e mesmo de professores e membros da comunidade em geral. As 

oficinas foram realizadas por via remota, com auxílio das plataformas Google Sala de Aula e 

Google Meet, por meio das quais pudemos ministrar as oficinas, interagir com os participantes 

inscritos e compartilhar materiais diversos e vídeos. As oficinas foram: Oficina 1 - (Re)Lendo 

contos no podcast; Oficina 2 - O jogo e o conto; Oficina 3 - Ler (e ouvir) poesia no podcast; 

Oficina 4 - Oficina de Zine: O Olhar de Carolina diante da Vulnerabilidade Social/ Relações 

entre o quarto de despejo e saneamento básico e Oficina 5 - Do papel para a tela: o 

inst@poema. 

As Oficina 1 e 3, “(Re)Lendo contos no podcast” e “Ler (e ouvir) poesia no podcast”, 

aplicadas no webinário, via webconferência, foram conduzidas por duas orientandas cada, sob 

orientação da professora Luciane Cristina Eneas Lira. Ambas as oficinas foram idealizadas 

pelas bolsistas, estudantes do curso de Letras Língua Portuguesa, e destinadas a estudantes do 

ensino médio, com o objetivo de explorarem o uso do podcast como ferramenta pedagógica 

para o desenvolvimento dos letramentos digital e literário dos aprendizes. Foi também 

utilizado o ambiente virtual de aprendizagem Google Sala de aula, como suporte para 

compartilhamento de documentos, mensagens e envio de arquivos de áudio.  

A Oficina 1 - (Re)Lendo contos no podcast, considerando os temas “autoria”, 

“letramento literário” e “tecnologia”, seguiu uma dinâmica voltada para: apresentação do 

podcast, sua estrutura retórica e os recursos para sua criação, edição e publicação; 

considerações sobre vida e obra da escritora Clarice Lispector; leitura do conto “Felicidade 

Clandestina”; discussão sobre a estrutura do gênero “conto”; e, por fim, produção, edição e 

gravação de releituras do conto lido, como atividade prática. A Oficina 3 - Ler (e ouvir) poesia 

no podcast teve como objetivo a promoção do letramento literário e digital por meio de leitura 

oralizada de poemas brasileiros de autoria feminina em podcasts. Após apresentação da mídia 

podcast e de ferramentas para produção, edição e publicação, houve a audioleitura de podcasts 

literários aos participantes presentes, seguida da introdução de algumas técnicas de leitura 

oralizada de poemas. Optou-se por trabalhar com poemas brasileiros de autoria feminina, 

http://www.youtube.com/channel/UC23eWxl4L_Uzx9w8tFDfoEw
http://www.youtube.com/channel/UC23eWxl4L_Uzx9w8tFDfoEw
mailto:1963022@ifb.edu.br
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visando valorizar a divulgação da produção literária de mulheres, tais como Adélia Prado, 

Clarice Lispector, Cristiane Sobral e Carolina Maria de Jesus. Por fim, os participantes 

dispuseram de tempo para ensaio e gravação da leitura oralizada dos poemas selecionados, 

compartilhando, em seguida, algumas das leituras com os colegas.  

Em ambas as oficinas, foi constatado relevante engajamento dos participantes no 

processo de produção dos podcasts, na interação entre os sujeitos e, sobretudo, nos positivos 

relatos de avaliação realizados durante e após as atividades. A prática pedagógica apresenta-

se, dessa forma, como uma proposta viável de ser implementada em sala de aula e com 

potencial criativo, pois se utilizada de um método significativo de apresentar ao estudante os 

clássicos literários e estimular a escrita e a oralidade, por meio de ferramenta midiática popular 

entre o público jovem.  

A Oficina 4 - Oficina de Zine: O Olhar de Carolina diante da Vulnerabilidade Social/ 

Relações entre o quarto de despejo e saneamento básico, foi produzida e ministrada por três 

estudantes do projeto, sob a orientação e supervisão da professora Maria Eneida Matos da 

Rosa.  

Antes da experiência no Webinário, as alunas participaram da construção e aplicação 

do material didático produzido pela professora Maria Eneida nas turmas de 2º Ano do Ensino 

Médio, campus São Sebastião, que teve como escolha temática: "Direitos Humanos, trabalho 

e o mundo pós pandemia". A partir do tema, foi possível pensarmos em atividades de 

letramento literário que promovessem diálogo entre a obra Quarto de despejo: diário de uma 

favelada (1960), de Carolina Maria de Jesus e o aumento da vulnerabilidade dos mais pobres 

diante da pandemia de COVID19, a ausência do Estado no acesso aos direitos básicos como 

Saúde, moradia e saneamento básico, de acordo com o artigo 6º, da Constituição Federal de 

1988, leitura obrigatória para o PAS. 

As orientandas retomaram a prática de ensino trabalhada em sala de aula na oficina 

oferecida no Webinário, apresentando todo o processo que envolvia desde a pesquisa sobre 

zines, passando pela coleta de gêneros textuais que dialogassem com o tema, até chegar na 

produção propriamente dita, que poderia ser feita a partir da construção do “boneco” (esboço 

do zine), tanto de modo artesanal a partir de desenhos ou colagens, ou por meio de plataformas 

digitais como canva, flipsnack ou power point. Chamaram atenção, por último, os resultados 

dos zines produzidos nas turmas do ensino médio.  

Cabe destacar que, por se tratar de um gênero textual que pode ser produzido a partir 

de vários outros gêneros, foi interessante verificar que a atividade proposta era passível de se 

trabalhar em várias etapas e explorar uma infinidade de gêneros e/ou objetos culturais que 

poderiam dialogar com as narrativas elaboradas.   

A Oficina 5 - Do papel para a tela: o inst@poema, produzida e ministrada por três 

estudantes do projeto, sob a orientação e supervisão da professora Juliana Mantovani, buscou 

apresentar um novo gênero literário aos participantes, o Instapoema. Pensando em estreitar a 

relação dos jovens estudantes com os gêneros literários, sobretudo com o gênero lírico, pouco 

lido e cultivado na atualidade, e também em demonstrar os vínculos da literatura com a 

imagem e com as mídias digitais e suas especificidades, esta oficina, como parte dos 

resultados atingidos pelo subprojeto “Literatura, artes e mídias”, se propôs em primeiro lugar 

a repensar os espaços de produção, divulgação e recepção do poema.  

Nesse sentido, apresentamos aos participantes da oficina esse novo gênero literário e 

suas principais características, a partir do contato com publicações de instapoetas 

contemporâneos. Nesta oficina, refletimos também sobre os novos espaços e modos de 

interação entre autor, público e obra abertos por esse novo gênero lírico, bem como sobre as 

suas relações com a imagem. Essa oficina buscou também despertar o interesse pelo gênero e 

a reflexão sobre os espaços e as repercussões da literatura digital, bem como destacar suas 

potencialidades como ferramenta de inserção da leitura e da produção literária em sala de aula. 
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Nesse sentido, em sua etapa final, a oficina propôs aos participantes a elaboração autoral de 

um Instapoema. 

A oficina, na sua edição no Webinário, contou com a participação de cerca de 40 

inscritos, cujas produções autorais de instapoemas foram compartilhadas e podem ser 

acessadas por meio do perfil @nasredesdaliteratura 

(https://www.instagram.com/nasredesdaliteratura/), no Instagram. Nem todos os participantes 

realizaram a produção textual ou compartilharam no perfil; contudo, consideramos que a 

adesão à proposta da oficina foi muito satisfatória e que os participantes mostraram grande 

interesse em conhecer, ler, produzir e compartilhar instapoemas, o que revela um impacto 

muito positivo do projeto na promoção do letramento literário e digital entre os estudantes 

bolsistas e os participantes da oficina.  

Além da produção prática dessa oficina, na etapa de discussões teóricas, as três 

estudantes bolsistas do subprojeto “Literatura, artes e mídias” fizeram previamente um 

levantamento bibliográfico apropriado e pesquisas teóricas dedicadas às relações entre 

letramento literário e as novas tecnologias. As três estudantes, sob supervisão da professora 

Juliana Mantovani, fizeram leituras para aprofundamento de temas gerais, como 

Multiletramentos, intermidialidade, relações entre literatura, artes e mídias e literatura digital, 

e também se aprofundaram em temáticas específicas, conforme interesse individual de cada 

uma, como adaptação cinematográfica de obras literárias, narrativas transmidiáticas e 

produção e recepção de textos literários em plataformas virtuais.  

Desse modo, outro resultado significativo do projeto foi a produção do artigo científico 

“Do Instagram ao livro: o percurso da poesia nas redes sociais”, escrito por uma orientanda, 

apresentado no dia 29/10/2020 em formato de comunicação no evento acadêmico XII 

Seminário de Pesquisa/ III Encontro Internacional/ II Semana de Iniciação científica de Letras, 

promovido pela coordenação do Mestrado em Teoria literária, do Centro Universitário 

Campos de Andrade - Uniandrade. 

 Além do Webinário e da realização das oficinas, o projeto de pesquisa também ofertou 

o curso de Formação Inicial e Continuada “Letramento Literário e novas tecnologias na 

escola”. Com características de extensão, o curso realizou-se como um projeto de ensino do 

IFB campus São Sebastião nos meses de fevereiro e março de 2021.  

Este curso FIC objetivou proporcionar, a partir das discussões teóricas e dos resultados 

e experiências práticas apresentados pelo projeto de pesquisa “Escritores brasileiros e a noção 

de autoria: a tecnologia como aliada no letramento literário na escola”, o aprimoramento de 

metodologias para o ensino de literatura e para o letramento literário na educação básica 

considerando a emergência do uso das novas tecnologias educacionais. Esta formação teve 

como foco docentes e estudantes de licenciatura em Língua Portuguesa, mas também das 

diversas áreas das Humanidades. 

Com a pandemia de COVID-19, a oferta do curso foi feita no formato remoto, o que 

impactou positivamente na pluralidade dos cursistas: tivemos a presença de professores/as e 

estudantes de outros estados brasileiros, não apenas do Distrito Federal. Após a divulgação, 

a procura foi grande e os cursistas preencheram rapidamente as 80 vagas disponíveis (2 

turmas de 40 cursistas). Há uma lista de espera e a possibilidade de oferecer este curso 

novamente é algo que o grupo de orientadoras têm aventado.  

Em linhas gerais, o curso se organizou da seguinte forma: com carga horária de 80 

horas, tinha um encontro de 2 horas semanais e atividades assíncronas, em ambiente virtual. 

Nos encontros, após discussões teóricas sobre letramentos e multiletramentos, em especial o 

literário, os cursistas participaram de oficinas em que o ensino de literatura estava associado 

a tecnologias digitais, entendidas como estratégias metodológicas, tais como podcasts, 

vídeos, fanzines e poemas produzidos em meios digitais. Essas oficinas seguiram formato 

semelhante àquelas anteriores aplicadas na VI Semana de Ciência, Arte e Cultura do Campus 

https://www.instagram.com/nasredesdaliteratura/
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São Sebastião do Instituto Federal de Brasília, sendo ministradas pelas estudantes bolsistas e 

suas orientadoras.  Além das experiências práticas, a cada semana, havia leituras de artigos e 

capítulos de livros, vídeos, podcasts e palestras indicados em Trilhas de Aprendizagem.  

Neste ano, no dia 16/06, apresentamos um relato de experiência mais detalhado a 

respeito desta Formação Inicial e Continuada no II Simpósio Nacional sobre Cultura Escrita 

Digital, realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura Escrita Digital 

(NEPCED), vinculado ao Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Como o título de “Letramento literário 

e novas tecnologias na escola: uma proposta teórico-prática para a formação inicial e 

continuada de professoras e professores da educação básica”, de autoria das professoras 

Larissa Dantas Oliveira e Maria Eneida Matos da Rosa, o relato de experiência será publicado 

nos Anais do evento com maior detalhamento e outras discussões sobre a necessidade urgente 

de formação inicial e continuada dos professores/as para lidar com a perspectiva dos 

multiletramentos. Destacamos, especialmente, a demanda por metodologias mediadas pela 

tecnologia dado o contexto pandêmico, mas também pelas competências sinalizadas na BNCC 

para o ensino de Língua Portuguesa e Literatura.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar das dificuldades encontradas ao longo do ano de 2020 e pontuadas ao longo 

do artigo, tais como o reinício das aulas e a mudança do calendário escolar da nossa 

instituição que não convergia com o calendário das escolas do GDF, bem como dificuldades 

de acesso à tecnologia por parte das discentes do projeto e que impactaram em algumas ações 

propostas, agravado pelo cenário trágico da pandemia de COVID 19, é possível destacarmos 

vários aspectos positivos.  

 Muitos dos resultados esperados foram possíveis de serem atingidos, dentre os quais 

podemos mencionar a produção de oficinas de letramento literário e digital e apresentação 

tanto no Webinário quanto no Curso de Formação Inicial e Continuada, a promoção do curso 

FIC, a participação dos discentes por meio do aprofundamento das pesquisas, a partir das 

leituras teóricas e literárias solicitadas, promovendo a apropriação do projeto e a ampliação 

do capital cultural dos envolvidos. Somado a esses aspectos, a própria questão do incremento 

da formação inicial e continuada, não só no projeto, mas principalmente na participação ativa 

na apresentação das oficinas. 

 Além disso, o projeto ganhou maior publicidade e organização com a criação e de um 

grupo de mídias, encabeçado pelos próprios alunos integrantes que devem alimentar as redes 

sociais no Instagram, Youtube e no Telegram, com materiais publicados, palestras e eventos 

relacionados ao grupo. 

Contudo, pretendemos ainda dentro dos objetivos propostos pelo projeto tentar 

formalizar parcerias entre o IFB, campus São Sebastião, e talvez outros campi, e as escolas de 

Ensino Médio da SEEDF, na produção de conhecimentos comuns e partilhados sobre a 

literatura e letramento digital, bem como publicar artigos científicos, não só por parte dos 

docentes, mas principalmente dos discentes. 
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TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA:  

relato de experiência sobre produção de textos dissertativos-argumentativos  

 

Jéssica Aroucha Coutinho1   

 

 
RESUMO 

Este trabalho visa descrever e analisar uma atividade de mediação de textos 

preparatórios para o ENEM no contexto de ensino emergencial remoto, intencionando 

explicitar de que modo as tecnologias digitais promoveram a interação discente-

docente. Também pretende expor os procedimentos metodológicos selecionados, 

demonstrando como determinadas escolhas favoreceram o ensino e a aprendizagem. 

A prática avaliada será de uma  professora de língua portuguesa atuante como 

corretora e orientadora de redações de alunos e  ex-alunos da rede pública de ensino 

de diferentes cidades do país, por meio do projeto  Salvaguarda. O projeto em questão 

propõe a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo  a cada mês, seguindo os 

parâmetros e competências do ENEM, com sugestões de temas  diversos. Para este 

trabalho, serão selecionadas as interações do mês de Abril de 2021, que foram, em 

maior parte, fundamentadas pelo tema A importância de combater a cultura do 

cancelamento nas redes sociais. Como referencial teórico que alicerça a constituição 

desta pesquisa estão autores como Bortoni-Ricardo (2004), Marcuschi (2008) e 

Ribeiro (2018). A  partir de aplicativos digitais e com a elaboração de materiais 

didáticos autorais, a professora  realizou intervenções considerando as necessidades 

individuais de aprendizagem dos cinco  alunos, disponibilizando um 

acompanhamento particular. A atividade de escrita das redações  foi antecedida por 

interações conduzidas pela docente partindo da identificação das dificuldades  dos 

discentes, bem como pelo envio de arquivos com conteúdos e curtos áudios no 

aplicativo  WhatsApp para atender a cada um dos estudantes. Nesse sentido, a prática 

foi conduzida por  uma compreensão da produção de texto como atividade que 

necessita de um processo de  reajustes: os discentes foram auxiliados antes, durante e 

depois da primeira escrita e, também,  incentivados a reescreverem suas redações. Na 

falta da presença física, para promover maior  aproximação, os materiais didáticos e 

as intervenções da docente apoiaram-se em recursos  fundamentalmente multimodais 

– comuns da educação emergencial à distância mediada por  tecnologias –, bem como 

apresentaram uma linguagem dinâmica e atenta no que diz respeito  ao monitoramento 

da linguagem, simulando as usuais variações linguísticas e diferenciações  no grau de 

formalidade na fala do(a) professor(a) em sala de aula, a depender da ocasião e do  

objetivo pedagógico. Além disso, a corretora estabeleceu relações de conexão entre 

os materiais  didáticos utilizados (tanto dos arquivos de apoio quanto dos feedbacks 

das redações): foram  retomadas questões já anteriormente construídas – evitando, 

assim, a fragmentação das  discussões –, colocando-as em contextualização com os 

objetos de ensino em questão. Também  foi incluída a abordagem de um texto literário 

(o conto Maria, da autora brasileira Conceição  Evaristo) em diálogo com reflexões 

sobre a temática do mês. Os resultados da pesquisa  mostraram-se satisfatórios e 

evidenciaram que as escolhas didáticas foram favoráveis: ficou  perceptível o 

engajamento dos discentes em seus próprios processos de aquisição de  conhecimento, 

e, nas redações do mês posterior, pôde-se constatar a efetivação da  aprendizagem de 

conteúdos trabalhados.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino remoto; Tecnologias digitais; Relato de experiência, 

Língua portuguesa 

 

 

 

 

 

 
1 Licenciada em Letras – Português (UFPE). jessicacoutinho02@gmail.com  
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INTRODUÇÃO 

   

Esta pesquisa analisará uma prática docente realizada no contexto de produção  de textos 

dissertativos-argumentativos por discentes da rede pública inscritos no Projeto  Salvaguarda. 

Foram selecionadas as interações ocorridas no mês de Abril de 2021 como  recorte para a 

constituição deste trabalho. A temática do mês foi Caminhos para  combater a cultura do 

cancelamento nas redes sociais.   

A partir do envio de áudios com explicações sobre o processo de escrita – dando  ênfase 

para o fato de que todo processo de aquisição de conhecimento implica em  dúvidas e impasses 

durante o percurso –, envio de materiais de apoio autorais  (respaldados nos principais 

questionamentos) e arquivos com feedbacks sobre os textos  enviados, a docente buscou 

estabelecer um contato pessoal em diálogos sobre  questionamentos esperados no aprendizado 

de um gênero discursivo de pouca  familiarização pelos alunos.   

Para tanto, foi fundamental a vigilância à linguagem selecionada para cada um  dos 

momentos de interação: de modo geral, maior formalidade nas correções dos textos  e menor 

impessoalidade em conversas e nos materiais de apoio – ambos com atenção  direcionada para 

a aprendizagem. Além disso, a professora buscou elaborar arquivos  por meio da plataforma 

Canva, pois possui recursos imagéticos que auxiliam na  interatividade dos conteúdos.   

Também se fez necessário estabelecer conexão entre os materiais, as trocas de  áudios e 

as correções, evitando a fragmentação do ensino. Desse modo, a corretora  interligou as 

discussões, fazendo movimentos de retomadas e de progressão. Em um  desses momentos, foi 

explorada a leitura de um texto literário e suas possíveis  atribuições de significado – com o 

conto Maria, da autora brasileira Conceição  Evaristo2.   

 

O PROJETO SALVAGUARDA: a tecnologia como instrumento didático para a inserção 

nas universidades  

 

Considerando as fragilidades no sistema educacional público brasileiro no que  diz 

respeito à educação básica – formações iniciais de professores problemáticas, má  remuneração 

docente, excesso de carga horária, ausência de recursos, bibliotecas  escolares fechadas ou 

inexistentes, entre outros –, pode-se refletir que tais dificuldades  ocasionam, muitas vezes, em 

pouco investimento para o que deveria ser o foco: a  aprendizagem, que vai desde a formação 

do leitor crítico e do sujeito atento às questões  socioculturais à preparação para o ensino 

superior.   

O projeto em questão atua como um instrumento contrário ao sistema, buscando  a 

democratização do conhecimento para estudantes do ensino médio das redes estadual  e 

municipal de todo o país e visando preparação para a entrada em universidades  públicas.   

Os voluntários do programa interagem com os discentes inscritos por meio do aplicativo 

WhatsApp. Ainda considerando a realidade brasileira, sabe-se que, embora o programa 

contribua significativamente para a abertura de portas a quem deseja cursar  uma graduação, 

não é possível atender a todos os interessados – visto que que o discente  deverá ter um aparelho 

celular, dados móveis ou Wi-Fi, o que torna a participação  inviável para uma 2parcela dos 

estudantes. Entretanto, ainda assim, tem auxiliado  milhares de estudantes que, todos os anos, 

são aprovados nas seleções das melhores  faculdades do país.  

Para a redação, propõe-se a escrita de um texto por mês, seguindo os parâmetros das  

cinco competências do ENEM – com abertura para que os professores-corretores  atuantes 

exerçam autonomia docente, podendo sugerir reescritas para reavaliação,  ministrar aulas por 

videoconferências e enviar materiais de apoio e áudios, por exemplo.  Cada corretor é 

 
2 Do livro Olhos D´água (2014) 
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responsável por cinco ou seis alunos, acompanhando-nos à distância durante os meses de Abril 

à Novembro. Além de auxílio na redação, há grupos de apoio de todas as disciplinas e suporte 

para a organização dos estudos.   

 

INTERVENÇÃO DIDÁTICA: orientações para a produção de textos dissertativos 

argumentativos 

   

No primeiro contato com os discentes, a docente que intermediou as produções textuais 

já havia recebido, pelo Projeto Salvaguarda, uma descrição das principais  dificuldades daqueles 

alunos e o que gostariam de aprender – informações apontadas  por eles. Sendo assim, houve a 

elaboração de um material personalizado para atender às dúvidas. A fim de estabelecer um 

contato mais próximo, os conteúdos em questão foram escritos com uma linguagem informal: 

desde o primeiro material, a docente buscou realizar uma simulação das variações linguísticas 

do professor em sala em momentos  de oralidade (de menor monitoração), pois, como afirma 

Bortoni-Ricardo (2004),   

 
(...) em sala de aula, há eventos que são conduzidos com mais formalidade e  

mais monitoração linguística que outros. (...) Estudando rigorosamente essas  

interações em sala de aula, pudemos constatar uma ampla gama de variação  

linguística. Nos eventos de letramento, constatamos um alto grau de  

monitoração na linguagem do professor. Já nos eventos de oralidade, os  

professores se monitoravam menos e eram mais coloquiais. Essa forma  

intuitiva de administrar a variação em sala de aula é salutar porque dá ao aluno  

a oportunidade de participar em interação com um grau maior ou menor de  

monitoração estilística (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 26).   
 

Ademais, ainda antes do início das produções, buscou-se explicar a estrutura do  gênero 

a partir de práticas de letramento dos estudantes em espaços não escolares,  considerando 

interesses comuns da cultura juvenil (como filmes) e colocando-os em  relação com os 

conteúdos de Língua Portuguesa.  

 O recurso áudio do WhatsApp também foi utilizado com a finalidade de  incentivo para 

o início da escrita dos textos: a professora sugeriu que os estudantes  produzissem a partir do 

que já sabiam até então, sem determinação de um número  mínimo de linhas – para que, a partir 

disso, houvesse indicação de possibilidades para o  desenvolvimento da escrita conforme a 

estrutura do gênero textual dissertativo argumentativo. Durante toda a orientação houve 

alternância nos modos de interação (envio de áudio, de texto e materiais verbo-visuais), a fim 

de, na falta da presença física,  buscar estabelecer um contato dinâmico.  

 Tal como comumente ocorre na sala de aula presencial, alguns alunos  comunicaram 

explicitamente o que compreenderam e apresentaram suas dúvidas,  enquanto outros 

silenciaram. Desse modo, acerca dos discentes que não se expressavam,  o maior indicador da 

compreensão do que estava sendo discutido foram as produções  dos meses seguintes – que 

demonstravam (ou não) a aplicação de determinados  conceitos e conteúdos. Ainda assim, a 

professora considerou o fato de que compreender  determinada questão não significa, 

necessariamente, conseguir mobilizar aquele  conhecimento para a produção textual. Sendo 

assim, houve a repetição de alguns  assuntos, de modos diferentes. Um dos desafios do ensino 

à distância é a falta do corpo  físico e da leitura da linguagem facial e corporal dos alunos, pois, 

como discorre Bajour  (2012):  

 
Ler se parece com escutar? Se assim for, onde a leitura se entremeia com a  

palavra pronunciada, encarnada numa voz, na própria ou na de outros? E  

ainda: onde a leitura se toca com a palavra silenciada, não proferida mas dita  
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com os olhos, com gestos, com o corpo, com outros múltiplos signos que  

criamos para estender pontes do texto ao leitor, do leitor ao texto, de leitor a  

leitor? (BAJOUR, 2012, p. 17)   

 

Poucos minutos após o recebimento das produções, a professora escreveu um  texto 

resumido com os principais pontos favoráveis daquelas redações e um aviso de  que, em até 

quatro dias, os discentes receberiam um feedback mais detalhado – com  outros aspectos 

positivos e sugestões de pontos para rever. A resposta imediata com  informações sobre os 

acertos dos alunos foi uma estratégia didática utilizada pela  docente, com o propósito de 

estimulá-los.   

A docente adotou a perspectiva de produção de texto como um processo de  reajustes e 

que necessita de reescrita. Tal ponto de vista foi apresentado aos estudantes  a partir de 

exemplos vivenciados pela própria docente em sua trajetória acadêmica  (escrita de monografia 

para Trabalho de Conclusão de Curso e de artigo acadêmico científico). Assim, alertou aos 

alunos de que eles não possuem pressa ou preocupação  excessiva durante o processo, visto que 

a prática da escrita irá ajudá-los – e irão  aprimorá-la a cada mês. Um aluno optou por entregar, 

de início, apenas a Introdução  (para, então, receber orientações sobre as próximas etapas). Após 

as considerações da  professora, ele finalizou o restante do texto – que também foi avaliado.   

  Os discentes não optaram por reescrita para reavaliação, pois estavam  atribulados com 

obrigações de atividades escolares e com as novas dinâmicas diárias  trazidas pela pandemia. 

Entretanto, durante os meses seguintes, demonstraram ter  compreendido – parcialmente ou de 

modo completo – muitas das questões solicitadas  nos textos orientadores e nos materiais de 

apoio.   

Ainda seguindo a lógica de manter a motivação dos alunos, os retornos sobre  suas 

produções ocorriam a partir da alternância entre pontos favoráveis e sugestões de  modificação. 

A professora também se atentou para explicar as críticas e pontos a  melhorar (de acordo com 

as competências do ENEM). Quando havia alguma  informação equivocada, mas de menor 

complexidade, isso era informado ao aluno: a  docente explicava que determinado trecho em 

específico carregava um problema, mas  que seria apenas um detalhe. Quando ocorria de, ao 

contrário, haver alguma situação mais complexa (tal como justaposição ou argumentação pouco 

aprofundada, por  exemplo), era enviado um outro material, para uma maior discussão. O ensino 

sobre  coerência dos textos foi considerado a partir da perspectiva defendida por Marcuschi  

(2008):   

 
É importante (...) ter claro que as relações de coerência devem ser concebidas  

como uma entidade cognitiva. Isto faz com que essas relações em geral não  

estejam marcadas na superfície textual e que não tenham algum tipo de  

explicitude imediatamente visível. Pode ser até mesmo um ponto de vista do  

leitor que estabelece a coerência. Assim, a coerência não é uma propriedade  

empírica do texto em si (não se pode apontar para coerência), mas ela é um  

trabalho do leitor sobre as possiblidades interpretativas do texto.   

 

A maior parte dos arquivos enviados foi editada na plataforma Canva devido ao  fato de 

que ela possui uma gama de opções de design e modelos de apresentação. Desse  modo, foram 

escolhidos alguns designs com imagens que conferiam uma dinamicidade  à forma na qual o 

conteúdo era apresentado. Além disso, a docente buscou por uma  linguagem objetiva e 

informal. Ademais, para a elaboração de material sobre uso de  parênteses, foi considerado os 

interesses particulares dos discentes declarados em um  questionário diagnóstico aplicado em 

Março de 2021 – resultando, assim, em cinco  arquivos diferentes. Na Tabela 1, consta um dos 

documentos que foram entregues para  os alunos:   
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TABELA 1   

    

 
 

 
 

A professora esteve atenta para não realizar atividades fundamentadas em um  ensino 

desconectado – em que cada aula diz respeito a um assunto diferente, sem  continuidade –, 

buscando por integração nas discussões realizadas. Sendo assim, o que  foi primeiramente 

escrito nos materiais orientadores eram retomados e ampliados nos  documentos de discussões 

complementares e nos áudios enviados pela corretora em  questão. Desse modo, houve uma 

progressão dos conteúdos com um estabelecimento  de relação entre eles.   

 Com a atenção para evitar um ensino fragmentado – conforme Coutinho (2020)  quando 

discorre sobre as discussões de Leite (2001) no que diz respeito à divisão da  língua portuguesa 

em disciplinas –, como material de apoio para as discussões foi  abordado o conto Maria, de 
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Conceição Evaristo. Para a temática Caminhos para  combater a cultura do cancelamento nas 

redes sociais, a professora discutiu a  importância de não julgarmos as pessoas e situações com 

a mesma velocidade com a  qual mexemos em aparelhos eletrônicos – visto que, em 

determinados momentos, há  muitas questões em jogo para analisar.   

O conto foi enviado para os alunos como forma de agregar nas reflexões  anteriormente 

realizadas. Na história, há uma mulher negra, empregada doméstica,  chamada Maria. Ao entrar 

no ônibus para retornar para casa após um dia de trabalho,  encontra seu ex-marido. Os dois 

conversam um pouco e, após algum tempo, ele anuncia  um assalto ao ônibus. Os passageiros 

presumem que Maria estava como cúmplice do  assaltante e – mesmo com o alerta do motorista 

sobre o engano, pois ele conhecia a  mulher –, matam-na com as próprias mãos, 

impulsivamente.   

Para compor o material que continha o conto, foi escolhida a linguagem simulada  à 

oral e informal de sala de aula, com menor grau de monitoramento (cf. BORTONI 

RICARDO, 2004) As cores também auxiliaram no momento de exposição do texto – a  cada 

página configurou-se uma coloração diferente da folha anterior. A fonte que iria  compor o 

material também foi analisada (tipo, configurações negrito ou itálico), bem  como as imagens 

que iriam compor cada página. A Tabela 2 apresenta as páginas do  material enviado – com 

exceção do texto de Conceição Evaristo:  

 

TABELA 2       
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Um ponto negativo em relação à abordagem do texto literário apenas de modo  escrito 

e sem tê-lo discutido de modo síncrono é o fato de que não houve como trabalhar  com a 

mediação da leitura considerando as atribuições de significado ao texto das  impressões/ 

considerações dos alunos, de modo geral. Sendo assim, como estratégia  para conferir uma 

pausa após a leitura e, assim, oferecer algum tempo para que os alunos  refletissem – tornando 

o processo de significação menos automático –, foram  adicionados dois slides antes das páginas 

que argumentavam as discussões sobre a  leitura.   
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Considerando a situação de ensino distância e escassa disponibilidade de tempo  dos 

discentes, foi a alternativa que a professora encontrou para tornar a discussão mais  ampla a 

partir das potencialidades da literatura – que, conforme explicitado por Dalvi  (2013), pode 

assumir um grande papel de humanização:   

 
Os textos literários, pelo modo como utilizam, reinventam e potenciam, sob  

todos os pontos de vista, as línguas, as memórias, as experiências ou vivências  

sócio-histórico-culturais, os povos e as comunidades, cooperam na  

constituição de identidades (...), subjetivas ou coletivas, permitindo a leitura  

de tempos e espaços, de forças e formas, de tramas, trapaças, tropeços e  

truques da vida, sendo portanto, meio e fim de nosso processo infindável de  

humanização, de abertura a si e a ao outro (...) (DALVI, 2013, p. 80)   

 

Para realizar o fechamento das discussões, foi disponibilizado pela professora  um 

material focalizado nas possibilidades de abordagem do tema e de propostas de  intervenção: o 

arquivo em questão continha um resumo geral sobre as causas,  consequências, desdobramentos 

e soluções para o problema. Em tal material, foi  incluído ícones do Facebook e do Instagram, 

bem como algumas figuras que sugeriam  o diálogo entre as pessoas – realizando, assim, uma 

complementação de sentido texto imagem, por uma via de concordância.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Conclui-se que, no trabalho com produção de textos dissertativos argumentativos pelo 

aplicativo digital WhatsApp – com centralidade no envio de  arquivos e áudios –, deve-se 

atentar para diversificar as formas de interação, bem como  selecionar a linguagem que será 

utilizada de acordo com o momento e a  intencionalidade. Na falta da centralidade na linguagem 

oral de sala de aula e da  observação presencial dos comportamentos dos alunos, há de se buscar 

por alternativas  que possam oferecer uma conexão nas interações docente-discentes. Também 

é  necessário observar aspectos referentes à fonte, utilizando-a como modo de expressão –  pois, 

conforme explicitado por Ribeiro (2018): 

 
Em alguma medida, todo professor atua como editor. Se o editor é o    

profissional a quem cabe escolher entre textos, linguagens, modos de  

apresentação, etc., ao professor, em larga medida, cabem as mesmas coisas,  

no âmbito da escola ou da sala de aula. (RIBEIRO, 2018, p. 75)   

 

Os resultados da experiência didática aqui relatada mostraram-se bastante  favoráveis. 

A maioria dos estudantes demonstrou atenção aos seus processos de aquisição de conhecimento 

(explanando dúvidas, confirmando suposições, etc.) e, nos  textos seguintes, pôde-se constatar 

a aplicação de determinados conteúdos: passaram a  fazer uso de parênteses de modo 

satisfatório, desenvolveram melhor cada uma das três  partes do texto e propuseram soluções 

mais específicas nas propostas de intervenção.   

Por fim, pode-se pensar que o uso de tecnologias na educação possui uma  enorme 

potencialidade para o ensino de língua portuguesa – inclusive, após o ensino  emergencial à 

distância –: fica a reflexão sobre as possibilidades de uso dos recursos  digitais como 

ferramentas didáticas, como o aplicativo WhatsApp. Para Barton e Lee  (2015, p. 61), o MI 

(Mensagem Instantânea): “Primeiro, é interativo; segundo, é rico em  texto gerado pelo usuário; 

terceiro, suporta mensagens multimodais; quarto, promove  novas formas de criatividade, bem 

como novas oportunidades de aprendizagem”.   
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO DIGITAL NO CONTEXTO DO PROJETO TV 

RADIOTEC: escrita, oralidade e protagonismo juvenil 
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José Ribamar Lopes Batista Júnior2 

 

 
RESUMO 

As redes sociais são capazes de promover múltiplos letramentos (práticas de leitura e 

escrita) na escola, permitindo a inserção de toda a comunidade escolar nas práticas 

digital e midiática, bem como numa arena de debates permanentes sobre o espaço em 

que nos situamos. Desta forma, um canal no YouTube abre o espaço para que a 

comunidade escolar possa opinar sobre os textos e os discursos que circulam na esfera 

da comunicação, auxiliando no propósito de promover uma educação emancipadora 

e inclusiva. Sendo assim, o canal do Laboratório de Leitura e Produção Textual do 

Colégio Técnico de Floriano/UFPI no YouTube, TV Radiotec, baseada no conceito 

de letramentos (KALANTZIS, COPE E PINHEIRO, 2020), tem por objetivo 

oportunizar a promoção de práticas interativas que vão além da escola, capazes de 

gerar demandas de textos reais às quais os estudantes do Ensino Médio Técnico 

respondem com apoio e orientação. O canal TV Radiotec, sendo uma rede social 

responsável por promover interação entre os assinantes e usuários, possui três 

programas: Papo Arretado (entrevistas), Ponto e Vírgula (debates) e LPTECA 

(competição sobre conhecimentos gerais e de ensino médio). A metodologia consiste 

no processo de elaboração, definição e revisão de pautas, gravação/transmissão ao 

vivo, edição e publicação/divulgação nas redes sociais (Instagram, Telegram e 

WhatsApp). Os resultados demonstram que a TV Radiotec tem sido acessada com 

mais frequência pela comunidade escolar, fazendo com que os programas circulem, 

alcançando um número maior de pessoas, fator que contribui para o crescimento do 

canal. No projeto busca-se a prática e a audiência dos debates, formando pessoas 

capazes de discutir sobre assuntos polêmicos. Para os membros da TV Radiotec, 

percebe-se melhoria na escrita e, especialmente, na oralidade. Por fim, os resultados 

apontam para a contribuição das práticas dos múltiplos letramentos na abertura para 

novos papéis sociais e para construção de habilidades linguísticas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento; Tecnologias Digitais; Ensino Médio; 

Protagonismo Juvenil 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

As redes sociais são capazes de promover múltiplos letramentos (práticas de leitura e 

escrita) na escola, permitindo a inserção de toda a comunidade escolar nas práticas digital e 

midiática, bem como numa arena de debates permanentes sobre o espaço em que nos situamos. 

Desta forma, um canal no YouTube abre o espaço para que a comunidade escolar possa opinar 

sobre os textos e os discursos que circulam na esfera da comunicação, auxiliando no propósito 

de promover uma educação emancipadora e inclusiva. 

Sendo assim, em março de 2013 o Laboratório de Leitura e Produção Textual (LPT) 

criou um canal no YouTube chamado TV Radiotec, no entanto, antes o projeto se chamava 

Radiotec e era disponibilizado na plataforma Soundcloud. Com a criação do canal, o projeto 

ampliou-se pelo fato da nova plataforma ser mais popular entre o público, além de melhor 

empenho da equipe para produzir uma diversidade de conteúdos. Tudo isso contribuiu para a 
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evolução, especialmente com a criação de novos programas, os quais buscaram trazer a essência 

dos mesmos, através de novos métodos, proporcionados pelo avanço das tecnologias digitais. 

Além dessa mudança, as formas de divulgação e a identidade visual foram inovadas. 

Atualmente, a TV Radiotec dispõe de três programas no seu canal, a saber: Papo 

Arretado, Ponto e Vírgula, e o LPTECA. Todos eles buscam desenvolver atividades que visam 

a prática da leitura, escrita e oralidade através de meios distintos, proporcionando vídeos para 

diferentes públicos, fator que contribuiu para a chegada de novos inscritos, conseguindo 

alcançar pessoas de fora do domínio do Colégio Técnico de Floriano (CTF). 

Com a chegada do período de isolamento social, consequência da pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19), os vídeos passaram a ser gravados de forma on-line, através da 

plataforma Stream-Yard, aspecto que contribuiu para realização de programas com 

convidados(as) de diferentes lugares, permitindo intercâmbio e o conhecimento de novas 

culturas, além do entendimento do ponto de vista de diferentes indivíduos sobre assuntos 

presentes na atualidade. 

Objetiva-se, neste trabalho, oportunizar a promoção de práticas interativas que vão além 

da escola, capazes de gerar demandas de textos reais às quais os estudantes do Ensino Médio 

Técnico respondem com apoio e orientação, formando novos sujeitos críticos, capazes de 

discutir sobre diversos temas atuais, dentre eles assuntos polêmicos. Por meio dessas 

realizações do projeto, busca-se obter um melhor desempenho da equipe da TV Radiotec, para 

que possam estar preparados para futuras oportunidades que possam ter dentre o âmbito 

acadêmico. 

 

LETRAMENTO E TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

Letramento não é somente a habilidade de ler e escrever, mas sim todo resultado que se 

obtém através de ações que visam colocar em prática a leitura e escrita com a utilização de 

diversos métodos, contribuindo para o um melhor entendimento e/ou desenvolvimento dos 

sujeitos em diferentes contextos sociais, com uso das novas tecnologias se tornou possível a 

utilização de novas técnicas para a produção de ações que visam evidenciar o letramento.  Em 

concordância com Rojo (2009): 

 
O “significado do letramento” varia através dos tempos e das culturas e dentro 

de uma mesma cultura. Por isso, práticas tão diferentes, em contextos tão 

diferenciados, são vistas como letramento, embora diferentemente valorizadas 

e designando a seus participantes poderes também diversos (ROJO, 2009, p. 

99). 

 

Atualmente, as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes na comunidade 

escolar, possibilitando muitas oportunidades para os indivíduos atuantes, através do uso das 

ferramentas disponíveis, a propagação de ações mais precisas e de fácil compreensão, por 

exemplos, a leitura de textos variados, a produção de textos (verbais e/ou multimodais), a 

elaboração de projetos, edição de vídeos:  

 
A educação em suas relações com a Tecnologia pressupõe uma rediscussão de 

seus fundamentos em termos de desenvolvimento curricular e formação de 

professores, assim como a exploração de novas formas de incrementar o 

processo ensino-aprendizagem. (CARVALHO, KRUGER, BASTOS, 2000, 

p. 15) 

 

Assim, o processo de ensino-aprendizagem tende a se expandir gradativamente, logo as 

tecnologias digitais estão contribuindo dentro do ambiente escolar, acadêmico e profissional. 
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De acordo com o pensamento de Kenski (2007), podemos compreender que as tecnologias 

digitais: 

 
“ [..] permitem enriquecer o ambiente de aprendizagem e apresenta-se como 

um meio de pensar e ver o mundo, utilizando-se de uma nova sensibilidade, 

através da imagem eletrônica, que envolve um pensar dinâmico, onde tempo, 

velocidade e movimento passam a ser os novos aliados no processo de 

aprendizagem, permitindo a educadores e educandos desenvolver seu 

pensamento, de forma lógica e crítica, sua criatividade por intermédio do 

despertar da curiosidade, ampliando a capacidade de observação de 

relacionamento com grupos de trabalho na elaboração de projetos, senso de 

responsabilidade e co-participação, atitudes essas que devem ser projetadas 

desde cedo, inclusive no espaço escolar .” (KENSKI, 2007, p.45) 

 

À vista disso, observamos que existem diferentes formas/tipos de letramentos, 

consequência dessa grande diversidade de práticas em diferentes esferas sociais, fator 

influenciado pelas tecnologias digitais que possibilitam inúmeros meios, os quais podem ser 

utilizados para a realização de múltiplas atividades. Segundo Rojo (2009): 

 
O conceito de letramentos múltiplos é ainda um conceito complexo e muitas 

vezes ambíguo, pois envolve, além da questão da multissemiose ou 

multimodalidade das mídias digitais que lhe deu origem, pelo menos duas 

facetas: a multiplicidade de práticas de letramento que circulam em diferentes 

esferas da sociedade e a multiculturalidade, isto é, o fato de que diferentes 

culturas locais vivem essas práticas de maneira diferente (ROJO, 2009, p. 108-

109). 

 

O ato de colocar em prática a oralidade, é de fato de grande importância, logo quanto 

mais se praticar, melhor resultado obter-se-á, preparando-o para futuros desafios, não só no 

meio acadêmico, mas também para situações do cotidiano. Nesse sentido, é essencial que sejam 

propostas ações que busquem exercitar a oralidade, para que os indivíduos evoluam através do 

uso da fala.  

 
“[...] cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no planejamento 

e realização de apresentações públicas: realização de entrevistas, debates, 

seminários, apresentações teatrais etc. Trata-se de propor situações didáticas 

nas quais essas atividades façam sentido de fato, pois é descabido treinar um 

nível mais formal da fala, tomado como mais apropriado para todas as 

situações. A aprendizagem de procedimentos apropriados de fala e de escuta, 

em contextos públicos, dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para si a 

tarefa de promovê-la. ” (BRASIL, 1998, p. 25) 

 

Durante a produção de atividades referentes às mídia sociais, é necessário que o sujeito 

tenha muita cautela, pois qualquer falta de atenção pode influenciar no resultado final, para que 

o indivíduo desenvolva com o passar do tempo a habilidade de escrita, e mais atenção na 

produção das mesmas, é necessário ler e escrever, pois isso contribuirá durante o 

desenvolvimento de diversas ações, à vista disso podemos concluir que um sujeito que tem o 

hábito de ler e escrever  possuirá um melhor desempenho. 

 

TV RADIOTEC E PROCESSO DE PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS 
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Este estudo é fundamentado no processo de elaboração, definição e revisão de pautas, 

gravação/transmissão ao vivo, edição e publicação/divulgação nas redes sociais (YouTube, 

Instagram, Facebook, Telegram e WhatsApp). A equipe da TV Radiotec é composta por 

bolsistas, ex-bolsistas e também por colaboradores do LPT, os quais exercem distintas funções, 

dentre elas: operador de streaming/vídeo, âncoras e editores de vídeo. 

 

Imagem 1: Processo metodológico para a realização dos programas. 

Fonte: Acervo LPT 2021. 

 

● 1° Passo: Escolher entrevistado (Papo Arretado), escolher os temas a serem debatidos 

(Ponto e Vírgula), definir o convidado (LPTECA). 

● 2° Passo: Ocorre a elaboração/produção da pauta. 

● 3° Passo: Antes da gravação/transmissão Ao Vivo, a pauta é revisada. 

● 4° Passo: Realização do programa pelo Stream Yard. 

● 5° Passo: Caso ocorra uma gravação, o vídeo entrará em processo de edição. 

● 6° Passo: Após a edição ocorre a divulgação e publicação do programa. 

É por meio do StreamYard que são realizadas tanto as gravações, como também as 

transmissões ao vivo, a plataforma proporciona um ambiente digital com vários benefícios para 

usuário, possibilitando a utilização de diferentes layouts, o que possibilita múltiplas formas de 

realizar programas mais dinâmicos, sendo capaz de comunicar com os indivíduos presentes no 

stream, além de permitir colocar variados fundos de vídeo, e diversas outras funcionalidades. 

Atualmente, a Radiotec possui três programas: Papo Arretado (programa de 

entrevistas), Ponto e Vírgula (programa de debate sobre os principais temas da atualidade) e 

LPTECA (competição sobre conhecimentos gerais e de ensino médio). Dentre esses programas 

somente o Papo Arretado possui edições gravadas e, em seguida, editadas para posterior 

publicação. No entanto, eventualmente ocorrem algumas transmissões ao vivo e com 

convidados(as) especiais. 
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     Imagem 2, 3, 4: Identidades visuais de cada programa da TV Radiotec.   

Fonte: Acervo LPT 2021. 

Como parte das atividades e do processo de organização das atividades do projeto TV 

Radiotec, é importante ressaltar que semanalmente ocorrem reuniões com a equipe através da 

plataforma Google Meet para planejar a programação, decidir quem serão os próximos 

convidados a participar, discutir as dinâmicas dos programas, organizar o cronograma de 

gravação das chamadas e das propagandas. Compreende-se que dessa maneira a comunicação 

é dinamizada e facilitada entre os participantes do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Percebeu-se que com a utilização de StreamYard ocorreu um melhor desempenho na 

realização de gravações, bem como possibilitou a execução de transmissões ao vivo que antes 

não aconteciam com muita frequência, em razão de uma série de dificuldades presentes. Assim, 

com a mudança para o meio digital, tornou-se mais simples o desenvolvimento das ações da 

TV Radiotec. 

Para ter melhor desempenho na divulgação de suas atividades, a TV Radiotec buscou 

investir em suas redes sociais, através da produção de cards (imagens de divulgação), chamadas 

dos programas, stories, os mesmos são publicados no Instagram do projeto. Outro meio de 

divulgação ocorre através das redes sociais Telegram e WhatsApp. 
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Imagem 6, 7, 8: Alguns cards de divulgação dos programas. 

 
Fonte: Acervo LPT 2021. 

 

Para realizar gravações e/ou laives basta utilizar um smartphone/notebook que tenha 

acesso a uma internet estável, fator que contribui para a participação de convidados de qualquer 

lugar, inclusive a equipe da TV Radiotec fez entrevistas com pessoas de fora do Brasil. 

Para melhor publicação e visualização do canal são produzidas Thumbs (Capa dos 

vídeos), as quais expressam melhor organização e facilitam o público da TV Radiotec a 

encontrar o programa que deseja assistir. Além disso, serve também como uma propaganda, 

logo o inscrito pode ter sua ação direcionada ao vídeo por sua capa.  

 

Imagem 9: Aba "início" no canal da TV Radiotec no YouTube. 



 

  38 

 
Fonte: Acervo LPT 2021. 

 

 
Fonte: Acervo LPT 2021. 

 

Na aba "início" do canal da TV Radiotec, no YouTube, é possível visualizar as edições 

já publicadas, como também próximas transmissões Logo, o desempenho do canal em é maior, 

devido a sua divulgação realizada de diversos modos. Isso é perceptível pelo aumento de 

seguidores(as) no último ano, passando da casa de 600 para quase 2 mil. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que as tecnologias digitais contribuem para a produção de práticas de 

letramento, as quais podem ser produzidas através de diversas ferramentas disponíveis, no 

entanto é preciso saber manuseá-las corretamente para que seu desempenho seja melhor. Com 

as práticas de oralidade desenvolvidas dentro da TV Radiotec, percebeu-se que houve melhor 

desenvolvimento da equipe durante a realização das atividades, pois com o tempo todos 

evoluíram, resultado da participação em apresentações de trabalho, gravações, laives e também 

através de discussões de textos acadêmicos mensalmente. Observamos também que os 

componentes da equipe estão preparados para realização de várias atividades, podendo elas 

relacionarem-se com o ambiente acadêmico, como também em situações do seu dia a dia. 

Entende-se principalmente que o uso das ferramentas disponíveis no ambiente digital 

contribuiu para o desenvolvimento do canal, logo disponibilizou grandes possibilidades para a 

realização dos programas, além de permitir uma melhor divulgação nas redes sociais.  
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RESUMO 

O presente artigo apresentará uma experiência a partir de um projeto de extensão 

intitulado I Live extensionista UFERSA e ASMOR: movimento surdo lutas e 

conquistas! que teve como objetivo potencializar espaços de diálogo em Libras na 

modalidade de Ensino Remoto Emergencial, em decorrência da pandemia causada 

pelo COVID-19. Para isso, foi utilizada a ferramenta online, através do YouTube. 

Foram escolhidos assuntos da atualidade para cidadãos fluentes em Língua Brasileira 

de Sinais (Libras), sejam surdos ou ouvintes, assim como para comunidade acadêmica 

da UFERSA. A partir disso, pode-se trabalhar com a multimodalidade e o 

multiletramento de maneira ampla, para ancorar essa pesquisa, traremos a ROJO 

(2013), e ainda, discutindo sobre a comunidade surda e a importância de ampliação 

do acesso dela discutiremos a partir de QUADROS (2005), a Lei 10.436 de 24 de abril 

de 2002, o Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005 e o Plano Nacional de Educação 

2014-2024. Esta iniciativa surgiu da necessidade de disponibilizar discussões 

pertinentes para a formação do cidadão crítico em língua de sinais em tempos de 

modalidade remota, esse trabalho apresentará então uma discussão a partir de um 

relato de experiência para fins de divulgação acadêmica, possibilitando que outras 

pessoas possam se servir também dessa construção teórica e prática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Multiletramento; Ensino Remoto; Libras. Pandemia 

 

 

PARA INICIARMOS A CONVERSA, UM CONTEXTO 

 

Em março de 2020 o contexto nacional, estadual e municipal precisou ser modificado 

em decorrência de uma pandemia provocada pelo vírus Sars-Cov 19 (COVID-19), com isso, as 

aulas, os cursos, projetos de extensão, estágios, tendo por classificação atividade presencial 

foram suspensas, o que acometeu fortemente a educação em seus diversos níveis, e um deles: 

o ensino superior. 

Foi necessária uma adaptação do que antes era conhecido dentro do contexto presencial 

para as modalidades virtuais de maneira emergencial, buscando possibilidades de a partir das 

novas intercorrências permanecer com o ensino em uma modalidade remota, bem como as 

outras atividades complementares, essenciais dentro da universidade, logo que compõe um dos 

3 eixos estruturantes: Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Diante desse contexto houve a necessidade de criação de um espaço amplo, plural e 

multi que pudesse contemplar tanto a comunidade acadêmica quanto a sociedade civil, 

aplicando assim o conceito e ideia de um Projeto de Extensão, assim, surgiu a ideia de criar 

uma parceria entre a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e a Associação de 

Surdos de Mossoró e Região (ASMOR) para a promoção de debates acerca da comunidade 

surda, sua cultura e saberes. Comunidade surda esta que é composta não somente pelos surdos, 

mas também pelos familiares dessas pessoas, por tradutores/intérpretes de Libras, professores 

de Libras, pesquisadores e usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
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2 Mestra em Ambiente, Tecnologia e Sociedade (UFERSA), Especialista em Língua Brasileira de Sinais - Libras 

(UNICID), Graduada em Letras Libras (UFSC). Professora do Magistério Superior no curso de Letras Libras 

(UFERSA). niascara.souza@ufersa.edu.br  
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Esta iniciativa surgiu da necessidade de disponibilizar discussões pertinentes para a 

formação do cidadão crítico em língua de sinais em consonância com os dispositivos legais que 

endossam práticas inclusivas para sujeitos surdos como a Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, o 

Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005 e o Plano Nacional de Educação 2014-2024.  

Assim, intitulada por Live extensionista UFERSA e ASMOR: movimento surdo lutas e 

conquistas! surge com o objetivo de ampliar o debate para além dos muros da universidade, 

chegando assim, através da internet, em lugares antes inusitados de serem alcançados por 

barreiras físicas, integrando pesquisadores e telespectadores de diversas partes do país com um 

único objetivo: o de difundir conhecimento e contribuir para o aprendizado dos saberes 

construídos dentro da comunidade surda a partir de suas conquistas, lutas e pesquisas. 

A partir desse momento, foi necessário pensar na realização desse projeto e os meios 

pelos quais ele se realizaria. No primeiro momento, foi elaborado um projeto e aprovado pela 

comunidade acadêmica, dentro desse processo foram escolhidos criteriosamente sujeitos que 

pudessem integrar a programação considerando que tivessem pesquisas ou afinidades com os 

temas relevantes para a comunidade surda. Dentro desses temas foram elencados: Libras tátil, 

escrita de sinais, associação de surdos, retrospectiva de trajetórias de sujeitos surdos na 

universidade, surdocegueira, audismo, literatura surda, adaptações arquitetônicas para 

surdocegos, e a introdução de tema como o feminismo. 

A carga horária desta ação foi de 40 horas para os participantes, distribuídas em um dia 

por semana, com duração de 4 horas por palestrantes. No decorrer do curso, houveram 

discussões de temáticas da atualidade como a perspectiva histórica do movimento surdo, suas 

lutas e suas conquistas. A relevância desse artigo se dá pela reinvenção diante dos modos 

tradicionais de ensino e a pandemia 

 

EM MEIO A PANDEMIA, POR ONDE CONSTRUIR ESPAÇOS EDUCACIONAIS? 

 

Conforme comentado em sessão anterior, a programação passou a ser transmitida pelo 

YouTube utilizando uma ferramenta chamada StreamYard a qual permite a criação de uma sala 

que é transmitida ao vivo e de maneira simultânea pelo YouTube, em cada dia de programação 

era possível encontrar um novo palestrante abordando um novo tema ou retomando outro, mas 

em diálogo com os saberes da comunidade surda e da contemporaneidade. 

As escolhas dos temas se deram a partir de uma lógica e com o intuito de fornecer uma 

articulação entre o público e a programação, pois não é possível desconsiderarmos o caráter 

político, social e cultural dessa aprendizagem, e ainda, não fazendo com que perca-se o foco 

dos objetivos deste trabalho, por isso, organizou-se uma programação que pudesse dialogar 

entre ela para não sufocar o espectador com informações de maneira exacerbada, conforme 

contesta Xavier (2005, p.179), sem centrar especificamente na tecnologia usada, mas no assunto 

abordado (MAYER, 2009). 

Assim como fortalecer a identidade e cultura surda, além de contribuir para 

desvendarmos como movimentos sociais articulados a partir de aspirações, reivindicações, lutas 

das pessoas surdas no sentido do reconhecimento de sua língua, cultura e identidade. Conforme 

apontou Xavier (2005) para evitar o afogamento nas diversas informações, esse processo foi 

pensado a partir de uma perspectiva multimodal e tecnológica prezando a qualidade das 

informações bem mais do que a quantidade de informações. 

Pode-se trabalhar, através dessa plataforma tecnológica a multimodalidade e o 

multiletramento também a partir de Rojo (2012) conforme ela coloca que é necessário atribuir 

a interlocução entre a palavra escrita e as imagens (paradas ou em movimento), no caso que 

aqui apresentamos foi possível construir uma ponte entre línguas, uma delas visual-espacial 

(Libras) e a outra oral auditiva (Português) segundo Quadros (2004). 
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 Para o uso simultâneo de ambas as línguas além de justificar a multimodalidade e o 

multiletramento defendidos por Rojo (2012), contou-se ainda com a participação de uma equipe 

de tradutores/intérpretes de Libras que atuavam intermediando a tradução da língua fonte para 

a língua alvo, ou seja, o evento tornou-se acessível para aqueles sujeitos que tinham domínio 

da língua de sinais (sendo o principal público) bem como para aqueles que ainda não possuíam 

domínio suficiente na língua para acompanhar o debate. 

Klein (2005) e Souza (1998) discutem sobre a língua de sinais servir como motivação 

para os encontros, reuniões e eventos entre surdos, (nesse caso também os ouvintes) construindo 

a partir de um laço entre eles, em espaços ocupados e até construídos por eles (associações, por 

exemplo) discutir acerca de suas vivências linguísticas e sociais. Entretanto, diante do cenário 

de isolamento social vivenciado no Brasil e no mundo, uma das formas de incentivar esse 

espaços foi através deste projeto aqui explicitado. 

Concordando com esse ponto, acrescenta-se Strobel: “é um processo permanente de 

respeito do “ser surdo”, mudando a visão da história que garante o valor dos direitos culturais 

para o povo surdo, transformando as relações de poder, desde a vida cotidiana até os espaços 

mais públicos.” (STROBEL, 2009. p. 33). 

E ainda, segundo Ana Paula Santana e Bergamo (2005, p. 567): 

 
[...] na verdade, é que, em contato com outro surdo que também use a língua 

de sinais surgem novas possibilidades interativas, de compreensão, de diálogo, 

de aprendizagem, que não são possíveis apenas por meio de linguagem oral. 

 

Assim, aponta-se os rumos que esse trabalho pôde tomar e sua importância dentro da 

comunidade surda. 

 

DE QUAL PONTO TEÓRICO PARTIR? 

 

Além de partir de um ponto teórico-crítico apontado e tecido por Minayo, por 

corroborando com uma perspectiva capaz de compreender questões particulares, bem como 

evidenciar uma realidade, a qual não pode ser quantificada e aproximar universos com múltiplas 

significações, aspirações, crenças, atitudes e motivações, sendo estes universos o da cultura 

surda e ouvinte, num contexto macro e para além dos muros universitários.  

Trabalha-se também a partir dos multiletramentos, multimodalidades e tecnologias 

decidiu-se como melhores termos para abrigar o tema trabalhado a partir desta experiência, para 

pensarmos teoricamente acerca desse momento particular da educação. É importante também 

ressaltar que não se trata somente de uma discussão sobre o uso da tecnologia como salvadora 

nesse contexto, tampouco de argumentar contra o seu uso, mas sim para pensarmos a prática a 

partir do uso da tecnologia e de como utilizá-la de maneira proveitosa. 

Fomos levados a pensar no auxílio da tecnologia como meio diante de um contexto 

contingencial em que o encontro de corpos (presencialmente) não é possível, de acordo com 

teóricos como Snyder (1998), van Leeuwen (2011), Kress (1998) e Mayer (2009) ao discutirem 

multimodalidade focam as discussões no ponto, aqui apresentado também, sobre o uso das 

tecnologias quanto mediadoras no processo de ensino aprendizagem, não é somente a presença 

da tecnologia que garantirá sucesso no âmbito educacional, mas principalmente o saber fazer 

com ela. 

Deste modo, objetivando uma discussão ampla, crítica e que convocasse os participantes 

a interagir com o que estava sendo transmitido nas lives se fez uso desses argumentos, é possível 

ainda pensarmos sobre as contribuições dessa inserção comprometida com os meios 

tecnológicos e com a educação, além das consequências, mas esse não é o objetivo deste 

trabalho, entretanto, é algo a ser posteriormente pensado e trabalhado. 
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Entretanto, algumas barreiras quanto à multimodalidade e ao multiletramento existem, 

considerando que exige-se alguma habilidade em ler e escrever com o uso de telas 

(computadores, notebooks, smartphones e tablets), a partir disso comprovado de maneira 

empírica com o número de participantes que justificaram sua ausência comunicando problemas 

com a tecnologia percebemos ainda que apesar de ser um dos meios mais utilizados neste 

contexto, algumas pessoas acabam sendo excluídas do processo de aprendizagem.  

Ainda, pensando especificamente neste relato de experiência foi possível haver uma 

integração entre espectador/aluno e palestrante através do chat, para que fosse possível integrar 

quem assistia quanto ativo em sua construção de saberes nesse processo, elaborar e escrever 

sobre o que do conteúdo exposto havia sido absorvido, as respostas e interações foram muito 

proveitosas durante boa parte das exposições de palestrantes/convidados.  

Diante da dificuldade por parte de alguns surdos com a escrita da língua portuguesa, foi 

dada a possibilidade de participar da live utilizando seu vídeo no momento em que fossem 

abertas as perguntas, o link para ingresso na live era repassado através do chat que a plataforma 

YouTube disponibiliza. A participação dos espectadores era indispensável, e como já era 

prevista a participação de surdos e ouvintes no evento foi possível pensar em estratégias as 

quais pudessem ser inclusivas. 

Traze-se para a discussão Coracini (2005, p.34) a qual comenta que "a participação do 

leitor pode ser maior ainda quando livros eletrônicos para fins pedagógicos lhe dão a 

possibilidade de recortar e colar trechos, sublinhar passagens, pôr na memória páginas ou 

escrever nas margens" no contexto da live, foi dada a possibilidade de sublinharem e 

acrescentarem em sua participação por escrito no chat, um paralelo ao livro eletrônico. 

Tendo em vista que a Libras, por ser uma língua de modalidade visual, o texto se 

constrói através de imagens em movimentos, para a execução dos sinais em vídeo. Ainda a 

acrescentar para o debate é possível pensar em uma nova modalidade de integração entre sujeito 

e máquina, promovendo assim a construção de saberes e argumentos, indo para além de 

avaliações de múltipla escolha. 

Ressalta-se, ainda, que dentro de avaliações de múltipla escolha haverá uma ou outra 

resposta certa, dentro da modalidade aqui proposta de atividade complementar de caráter 

extensionista pode-se pensar para além, onde um saber construído pelo aluno não eliminará a 

possibilidade do saber construído por outros, e vice-versa, possibilitando uma maior liberdade 

no que tange a construção de saberes e implicação destes sujeitos à sua capacidade de 

criticidade. 

Pertinente ainda para a criticidade da comunidade surda (composta por surdos e 

ouvintes) é o domínio sobre a cultura surda e sobre a sua língua, posto que são dois conceitos 

fundamentais, e para isso apoiou-se no conceito de Strobel (2008) que diz:  

 
A cultura não vem pronta, daí porque ela sempre se modifica e se atualiza, 

expressando claramente que não surge com o homem sozinho e sim das 

produções coletivas que decorrem do desenvolvimento cultural 

experimentado por suas gerações passadas. (STROBEL, 2008, p.19) 

 

Portanto, mais uma vez a presença da cultura surda se faz pertinente nesse projeto, 

revelando a preciosidade de atualização acerca desta temática promovida para além dos muros 

da universidade, mostrando ainda assim a relevância acadêmica e particularidade deste artigo. 

Ou seja, conforme apontam Streck e Adams (2012) é importante colocar o sujeito periférico no 

centro da discussão, e ainda como aponta Kleiman (2013): uma proposição de suleamento do 

universo das pesquisas. 

Assim, esse trabalho aponta o seu objetivo como provocador de discussões e de abertura 

para outros saberes que possam ser construídos a partir da publicização deste relato, construído 
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a partir de uma experiência bem sucedida de trabalho e aprendizado em mais uma barreira 

driblada, para além do desafio docente de incentivo aos alunos e alunas a pensarem e refletirem.  

Dribla-se a barreira de seguir os rumos da educação em meio aos turbilhões 

tecnológicos. Considerando que ao saber fazer e construir um saber em torno da tecnologia ela 

pode ser uma excelente ferramenta, mas não é capaz de funcionar sozinha, tampouco de fazer 

o papel de docente em seu lugar. 

 

É TEMPO DE CONCLUIR? 

 

Esse trabalho atinge o seu objetivo de apontar a sua relevância, sua construção e quais 

caminhos teóricos pôde seguir até aqui, desde o momento de sua elaboração até a sua execução, 

posteriormente, nesse momento atual que se concretiza o de publicizar os seus frutos colhidos. 

Que seja possível, então pensarmos: quais outras metodologias e plataformas ainda podemos 

utilizar? De quais formas é possível torná-las acessíveis para os públicos que buscamos 

alcançar? Diante da impossibilidade tecnológica de alguns, como pensarmos soluções em um 

contexto pandêmico? Quais políticas educacionais têm sido construídas para pensar em 

solucionar este problema? Elas existem? 

Estima-se que ainda haja um longo caminho teórico a ser percorrido no campo da 

educação, e também para pensarmos a educação de surdos considerando as especificidades de 

sua língua e de sua cultura. Apesar das discussões hoje já existentes, outras ainda podem surgir, 

considerando a imensa abertura que há para a proficuidade desta área, constantemente em 

expansão, bem como a expansão do uso das tecnologias. 

Com isso, esse trabalho atinge o seu objetivo, mas não se conclui, é possível agora 

encerrar o trabalho, ou ainda, interrompê-lo, mas advertindo de que há margem para muitos 

outros trabalhos, a partir de pontos que não puderam aqui serem expostos por diversas 

limitações. 
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RESUMO 

O uso das ferramentas tecnológicas tem sido uma alternativa para ensino durante a 

pandemia mundial.  De todo modo, os professores estão aderindo às novas 

metodologias através do Ensino Remoto Emergencial (ERE). Mediante as novas 

modalidades virtuais, o uso dos (multi)letramentos é uma excelente possibilidade que 

facilita a interação de ensino-aprendizagem entre professor e aluno no ensino médio. 

A partir desse novo modelo de ensino, o objetivo dessa pesquisa é discutir sobre os 

(multi)letramentos através de questionário, mediante à Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), bem como compreender como está a adesão dos alunos por meio 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e professores em 

relação aos podcasts. Basicamente, a metodologia da pesquisa é bibliográfica a partir 

de obras de referência, bem como documental quando se preocupa entender como a 

BNCC aborda o tema em questão. O campo de pesquisa escolhido é uma escola da 

rede pública estadual, na cidade de Mossoró, quando será realizada intervenções 

dentro da sala de aula a partir da produção de Podcasts com alunos e professores. 

Fundamentamo-nos em autores que contribuem para a nossa pesquisa, tais como 

Bauman (2001), Bakhtin (2000), Freire (1989), Kersch (2021), Martins  (2021),  

Marcuschi (2008), Parente (2019), Santos (2021), Temóteo (2021) e em artigos 

acadêmicos na área da educação midiática as quais colaboram para o nosso artigo. 

Desse modo, procuramos trazer a relevância e notoriedade da utilização das novas 

tecnologias para a educação. Esperamos que o dispositivo Podcast se torne uma ótima 

alternativa na metodologia de ensino, facilitando a interação entre professor e aluno, 

além da aprendizagem no ensino remoto explorando a oralidade e a escrita. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Podcasts; (Multi)letramentos; Ensino Médio; Contexto pandêmico 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2020, o mundo foi surpreendido por um vírus que obrigou todos os países a 

se isolarem, ou seja, fomos obrigados a nos distanciarmos de outras pessoas a fim de evitar de 

propagar a doença. Mediante essa nova realidade, professores tiveram que se reinventar para 

passar o conteúdo aos seus alunos surgindo assim o Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

Esse contexto pandêmico só reforçou a importância das tecnologias, às vezes renegadas 

pelas pessoas, obrigando, assim, professores e alunos a se adaptarem a elas. A nova modalidade 
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de ensino remoto pode motivar os professores a interagirem mais com seus alunos, buscando 

alternativas através de mídias digitais, incentivando assim as práticas não só de leituras, mas a 

oralidade, através de letramentos diversificados apontados na Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), conhecidos como (Multi)letramentos, sendo um dessa alternativa digital o uso de 

podcasts. 

Por meio dessa nova modalidade de ensino, iremos analisar como o uso de podcasts 

pode contribuir para o desenvolvimento dos (multi)letramentos no ensino médio, em seu 

contexto pandêmico, examinando a interação entre professor e aluno, assim como sua adaptação 

entre essa mídia digital. 

No decorrer da discussão sobre as novas tecnologias, usando os (multi)letramentos 

como práticas de ensino e aprendizagem, tratadas pela BNCC e por ela recomendadas com a 

intenção de usar em sala de aula, mais especificamente neste período do ensino remoto, iremos 

realizar um levantamento bibliográfico das pesquisas atuais a respeito da  utilização de podcasts 

no desenvolvimento dos (multi)letramentos no ensino médio e relatar experiências realizadas 

com uma turma quanto à produção e sua adaptação à nova tecnologia digital. 

Esta pesquisa se baseia nos estudos dos autores como Bauman (2001), Bakhtin (2000), 

Freire (1989), Kersch (2021), Martins  (2021),  Marcuschi (2008), Parente (2019), Santos 

(2021), Temóteo (2021) como também em artigos acadêmicos na área da educação midiática 

as quais colaboram para a nossa pesquisa documental através da BNCC e também em uma 

pesquisa de campo através de um formulário com os alunos do Ensino Médio da escola pública, 

buscando compreender sobre o uso dos podcasts como alternativa na metodologia de ensino.  

Esperamos que o dispositivo Podcast se torne uma ótima alternativa na modalidade de 

ensino, facilitando a interação entre professor e aluno, além da aprendizagem no ensino remoto 

explorando a oralidade e a escrita. 

 

(MULTI)LETRAMENTOS E A BNCC 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2017, recomenda que os 

alunos desenvolvam a prática de uma leitura crítica e multimodal, sobretudo, das informações 

midiáticas. Esta prática ajuda os estudantes a analisem as informações e produzirem textos por 

meio de linguagens audiovisuais. Mediante essa educação midiática, a BNCC para a Língua 

Portuguesa reforça que: 

 
O texto é o centro das práticas de linguagem e, portanto, o centro da BNCC 

para Língua Portuguesa, mas não apenas o texto em sua modalidade verbal. 

Nas sociedades contemporâneas, textos não são apenas verbais: há uma 

variedade de composição de textos que articulam o verbal, o visual, o gestual, 

o sonoro – o que se denomina multimodalidade de linguagens. Assim, a 

BNCC para a Língua Portuguesa considera o texto em suas muitas 

modalidades: as variedades de textos que se apresentam na imprensa, na TV, 

nos meios digitais, na publicidade, em livros didáticos e, consequentemente, 

considera também os vários suportes em que esses textos se apresentam 

(BRASIL, 2017, p. 63). 

 

Essa multimodalidade de linguagens abrange a leitura, a escrita e a participação dos 

alunos no Ensino Remoto. Através desses três pontos citados, podemos instigar os alunos a ter 

um pensamento crítico das informações recebidas, permitindo que eles se expressem seja de 

forma escrita ou oral com suas habilidades tecnológicas e participem de modo mais ativo das 

aulas, além de desenvolverem os letramentos midiático, informacional e digital. 

Para a Educamídia (2020), a educação midiática é o conjunto de habilidades para 

acessar, analisar, criar e participar do meio digital de modo antenado e estimulando as 
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habilidades dos alunos de acordo com os seus formatos digitais, além também de trabalhar de 

forma mais dinâmica, havendo uma troca de informações entre os professores e alunos, 

tornando-os ativos nas aulas. 

 

UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE PODCASTS  

 

Com o advento da internet, o termo podcast é cada vez mais utilizado entre as pessoas, 

e os jovens não ficam de fora. A origem vem da função “ipod" mecanismo desenvolvido pela 

empresa Apple que tem a reprodução através de áudio. Sua expressão da palavra no inglês é 

“broadcasting” à qual significa transmissão. Podemos dizer que esse novo conceito de 

comunicação é um desenvolvimento por reprodução em gravações sobre os mais diversos 

assuntos para passar alguma categoria de informação. 

 O objetivo desse programa digital é transmitir por som a passagem de conhecimentos 

diversos, sejam por rodas de conversas, entrevistas, áudios ou documentários. As variedades de 

assuntos servem de base para os estudantes se manterem informados. É a partir dos anos 2000 

que a evolução aqui no Brasil desencadeia um novo tipo de tecnologia que se populariza e os 

podcasts passam a ser mais reconhecidos e utilizados entre os brasileiros.  

 

A EDUCAÇÃO MIDIÁTICA NO ENSINO MÉDIO E O DISTANCIAMENTO SOCIAL  

 

O documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) abrange, de forma 

interdisciplinar, os campos de atuação em que o aluno(a), estão inseridos através da educação 

básica. Desse modo, seja através da vida pública artística, nas práticas de estudo e pesquisa, no 

campo jornalístico-midiático. Pensando nisso, reunimos, como fonte de discussão, a análise da 

educação midiática, pois é uma ferramenta indispensável para os professores e alunos 

adquirirem novos conhecimentos de aprendizagem por meio do uso dos podcasts.  

Na educação do ensino médio, é preciso criatividade para engajar os alunos nas 

atividades que estimulem os estudantes a praticarem as ferramentas digitais. Na situação 

pandêmica, as aulas continuam com a organização de modo remoto e o uso dos novos 

aplicativos como o podcast se tornou um novo recurso educacional. Portanto, ele facilita a 

prática de ensino dos educadores e a aprendizagem dos jovens.  

Ao analisarmos o desenvolvimento dos (multi)letramentos, percebe-se um novo 

exercício de elaboração educativa. Sendo assim, é preciso falar sobre a notoriedade da educação 

midiática. De acordo com Kersch, Martins, Santos e Temóteo (2021, p. 25) ressaltam: 

 
Como cultura contemporânea onipresente, o digital em rede ganha ainda mais 

potência formativa no contexto da Pandemia de Covid-19, na qual os sujeitos 

praticantes dessa/nessa cultura foram impedidos a um distanciamento social, 

com impacto mais duradouros em escolas e universidades que, desde março 

de 2020, em sua maioria encontram-se no ensino remoto devendo permanecer 

assim até dezembro, quiçá não adentrando em 2021.  

 

Conforme esta realidade, o uso da educação digital é um benefício para que o trabalho 

nas escolas não pare. Toda ação da escuta é uma ferramenta de transformar uma aula em um 

ambiente novo, capaz de promover e despertar a curiosidade dos alunos através da cultura 

digital. No contexto pandêmico, esses (multi)letramentos podem deixar as aulas mais dinâmicas 

e os acompanhamentos dessas ferramentas tecnológicas permitem uma educação midiática 

continuada. Em outras palavras, a tecnologia pode contribuir para que o processo de ensino-

aprendizagem continue sendo desenvolvido nas escolas. 

Como já dizia Freire (1989), não seria possível distanciar a leitura e a escrita da 

oralidade porque todo o processo de leitura crítica aprendida pelo aluno é capaz de transformar 



 

  49 

o meio social. Estes cidadãos, em sala de aula, aprendem na escola uma melhor visão crítica do 

mundo em que vivem. E é pela palavra que se constitui a realidade do letramento aos 

(multi)letramentos. 

 

RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Para este estudo, participaram como sujeitos da pesquisa, alunos do 3º Ano do ensino 

médio de uma escola da rede estadual, na cidade de Mossoró/RN. Aproximadamente, dentre 

uma turma de 30 (trinta) alunos, 15 (quinze) participantes do ensino remoto, 7 (sete) mostraram 

interesse em participar desta pesquisa. Nesta amostra, todos afirmaram que conhecem o 

dispositivo podcast. 

De modo objetivo, os sujeitos contribuíram com as suas opiniões sobre a finalidade de 

se utilizar um podcast. As respostas foram as seguintes: 

 

Quadro 1 – Respostas da Questão 2. 

SUJEITOS DA 

PESQUISA 

RESPOSTAS 

ALUNO 1 “Emitir informações através de um diálogo informal.” 

ALUNO 2 “Como se fosse uma sala de aula que aborda vários temas, não 

apenas     assuntos de escola.” 

ALUNO 3 “Uma conversa informativa.” 

ALUNO 4 “Obter conhecimento.” 

ALUNO 5 “Como um rádio que permite algum tipo de informação ou 

entretenimento, mas diferente porque pode ser ouvido em 

qualquer lugar, não apenas no celular como também em 

computador.” 

ALUNO 6 “Gravar uma conversa.” 

ALUNO 7 “Pode ser informativo, como explicar sobre algum assunto 

especifico, ou pode ser apenas um bate-papo como uma 

entrevista.” 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

  

De acordo, com as respostas dos alunos, não há certo e errado. Nosso objetivo aqui é 

trazer um debate para obter as opiniões desses adolescentes. Como veem a tecnologia em seu 

favor quando se trata de educação midiática? Em suma, as finalidades de um podcast são de 

formas diferenciadas para cada pessoa, sendo de um estilo de conversa formal a informal, a 

partir dos resultados entre os entrevistados. 

Convidar os alunos em fazerem parte dessa pesquisa em contexto pandêmico que 

estamos enfrentando, serve não apenas para material de análise sobre os conhecimentos em 

podcast, mas também como um suporte de reflexão para nós discentes e bolsistas do Programa 

Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), como uma fonte de instrumento para a 

aprendizagem sobre a oralidade e o nosso desenvolvimento na formação de nos tornarmos 

professores que buscam levar a educação midiática com um excelente recurso de ensino-

aprendizagem. 

Para a questão 3: “Devido ao contexto pandêmico, como os professores podem usar o 

podcast nos momentos síncronos e assíncronos do ensino remoto?, segue uma síntese das 

respostas, apresentada no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Respostas da Questão 3. 
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SUJEITOS DA 

PESQUISA 

RESPOSTAS 

ALUNO 1 Elaboração de Áudios. 

ALUNO 2 Trazer conteúdos extras. 

ALUNO 3 Mandando vídeos sobre o conteúdo. 

ALUNO 4 Acho que não colocando a “carroça na frente dos bois”, já está 

difícil normal, imagine com um podcast, pode piorar. 

ALUNO 5 Poderia ser usado para gravando explicações ou conversas 

sobre o tema a ser ensinado. 

ALUNO 6 Podem deixar o podcast gravado para os estudos. 

ALUNO 7 Para falar sobre os assuntos da aula, mas de uma forma mais 

descontraída e não tanto maçante para aprender a atenção do 

aluno. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Dentre as informações obtidas, os estudantes acham importante que os vídeos ou áudios 

possam ser gravados para serem disponibilizados durante as aulas e nos momentos assíncronos. 

Na questão 3, apenas um aluno não concorda que o podcast pode ser um recurso utilizado como 

benefício.  

Esses argumentos ressaltam, para os nossos resultados, uma linha de pesquisa por meio 

da cidadania, pois cada pessoa pode ser responsável por um podcast, seja através de professor 

ou que este peça para que os estudantes criem um. Em benefício dos nossos resultados, a 

presença de conhecer os benefícios da mídia logo cedo, reforça para o cidadão a percepção de 

mundo entre seus posicionamentos, desejos e vontades, assim como salienta Parente (2019). 

Também perguntamos aos participantes da entrevista, sobre “Como você poderia usar o 

podcast para desenvolver o seu processo de aprendizagem?”. As respostas foram: 

 

Quadro 3 – Respostas da Questão 4. 

SUJEITOS DA 

PESQUISA 

RESPOSTAS 

ALUNO 1 Através de sites e envios de áudio. 

ALUNO 2 Serve para tirar dúvidas. 

ALUNO 3 Se encaixa nas matérias de filosofia e sociologia, já que é mais 

uma conversa, onde eu não tenho que “quebrar a cabeça” 

pensando em cálculos. 

ALUNO 4 Assistir. 

ALUNO 5 Seria prático para ouvir em qualquer lugar, ônibus, banho ou 

durante as refeições. 

ALUNO 6 Estudando. 

ALUNO 7 Pode aprender sobre o assunto enquanto estou em outra 

atividade. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

O áudio na voz dos professores é capaz de apresentar um impacto que traz efeitos 

positivos. Portanto, se o aluno tiver algum tipo de dificuldade na escrita, este pode desenvolver 

uma boa competência através da oralidade.  

Ouvir um podcast é uma boa oportunidade de adquirir novas experiências através da 

fala. Assim, o aluno passa a compreender como o professor apresenta seus trabalhos e, ao 

mesmo tempo, percebe uma troca de saberes onde o professor aprende com o aluno e vice-

versa.  
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A base da BNCC recomenda que os alunos possam despertar um pensamento ético e 

crítico sobre as tecnologias e as informações sobre o mundo que os cercam. A utilização de 

podcast é uma ferramenta com as quais os professores podem produzir uma diversidade de 

assuntos, sendo assim de forma interdisciplinar para o processo de ensino. Desse modo, a 

educação midiática tem um papel de grande notoriedade para as escolas.  

Em nossa última questão, foi perguntado sobre o processo de recepção e produção. A 

pergunta feita abrangeu a seguinte argumentação: “Como o podcast pode contribuir para a 

educação midiática e seu processo crítico do contexto atual da nossa sociedade?”. As respostas 

foram as seguintes: 

Quadro 4 – Respostas da Questão 5. 

SUJEITOS DA 

PESQUISA 

RESPOSTAS 

ALUNO 1 Sabendo o ponto de vista de demais pessoas e conhecimento 

midiático difundido. 

ALUNO 2 Eu acho que seria de grande ajuda e é uma dinâmica bem 

utilizada. 

ALUNO 3 O podcast viralizou com o Canal do YouTube “flow podcast", 

lá eles trazem pessoas que tem uma história e ensinamentos 

para contar. 

ALUNO 4 Ficando por dentro de tudo, assim obtenho conhecimento. 

ALUNO 5 Compartilhando conhecimento. 

 

ALUNO 6 Muito. 

ALUNO 7 O aluno não respondeu a pergunta. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Para a realização de dados do nosso estudo, buscamos observar os fatores que tornam o 

podcast um bom mecanismo para o pensamento crítico. Ou seja, a conversa,  o assunto, ou 

conteúdo através de todas conversas podem instruir esse aluno(a) a conhecer mais sobre si 

mesmo e quais os assuntos que mais oferecem interesses para a sua vida seja em qualquer 

âmbito.  

Dessa forma, o uso de podcast em aulas não é somente uma boa opção para aprender 

enquanto ouve, mas vai além disso. Faz o ser humano pensar como cidadão inserido na 

sociedade. Com base na participação das respostas, este questionário serve como uma iniciativa 

de trabalhar a visão crítica sobre o processo de aprendizagem desses estudantes que é tão 

importante para as suas percepções críticas e visões de mundo. 

 

A LINGUAGEM E TECNOLOGIA NA CONTEMPORANEIDADE  

 

Como já dizia Bauman (2001), a modernidade líquida é um termo utilizado para 

expressar uma nova época no decorrer das relações sociais.  Para o sociólogo, os indivíduos em 

sociedade não dão mais importância ao contato físico e se prendem ao que se está na moda e 

no que se pode comprar através da tecnologia. Embora seja um aspecto que apresente um 

pensamento negativo para a mídia, há uma forma positiva quando o ser humano se coloca em 

equilíbrio em decorrência dos dispositivos que são novas tecnologias capazes de transformar o 

mundo. 

No contexto da linguagem, esta é capaz de exercer um papel importante tanto na esfera 

social quanto nas atividades humanas que estão relacionadas através da fala. “A variedade dos 

gêneros do discurso pressupõe a variedade dos escopos intencionais daquele que fala ou 
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escreve” (BAKHTIN, 2000, p. 291). Essa discussão ganhou grande importância com base nos 

estudos do autor.  

A discussão sobre o uso de podcasts mostra que a tecnologia passou por muitas 

transformações e é possível observar que a nossa realidade atual desencadeia um grande 

processo de informação. É possível aprender enquanto utilizamos o computador, tablet ou 

celular. Antes o ensino de língua só acontecia por meio de textos e relações e essa realidade 

mudou em nosso meio social. Para Marcuschi (2008), os gêneros textuais são aqueles textos 

que estão em nosso cotidiano, ou seja, naquelas nossas situações comunicativas como poema, 

carta, bilhete, texto informativo. Desse modo, a finalidade de trabalhar o dispositivo podcast é 

de gerar distintas capacidades discursivas através da oralidade. 

Nossa abordagem mostra a importância de trazer autores contemporâneos que 

conversam com a nossa pesquisa. Parente (2019) ressalta a notoriedade de trabalhar com as 

mídias digitais quando se trata de combater a desinformação. Vale lembrar de que a BNCC e a 

educação midiática estão relacionadas e contribuem, de forma atual, para o processo de ensino-

aprendizagem nas escolas.  

Pensando nisso, Parente (2019) também salienta que a noção que temos do mundo está 

cada vez mais entrelaçado em estar conectado virtualmente. Desse modo, a autora frisa que as 

novas tecnologias modificam a forma como nos relacionamos com os outros sujeitos. Em outras 

palavras, a presença que temos das mídias são capazes de elevar a voz sobre ética, cidadania, 

sendo assim a participação de como ser cidadão em nossa sociedade. 

No livro Multiletramentos na pandemia: aprendizagens na, para a e além da escola, 

organizado por Kersch, Martins, Santos e Temóteo (2021), os autores mostram que as novas 

experiências dos professores, nas novas tecnologias, passaram a ser de realidades virtuais nunca 

antes imagináveis, como sair da zona de conforto e estar num ambiente longe da sala de aula 

presencial. Nesse momento em que enfrentamos um vírus mortal, alunos e professores 

compreendem um novo recurso de cyberformação e novas pedagogias de ensino. “Daí uma 

grande necessidade de entendimento do que seria ensino remoto, educação a distância e ensino 

híbrido, definidos respectivamente como ensino emergencial acionado em contexto de 

pandemia” (SANTOS, RIBEIRO e FERNANDES, p. 25).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Trabalhar a educação midiática no ensino remoto pode contribuir para uma competência 

recomendada pela BNCC. O podcast, além de ser um recurso atual que traz objetivos para o 

desenvolvimento do aprendizado entre professores e alunos, também serve como reflexão para 

as pesquisas na área das mídias digitais.  Este trabalho surge da necessidade de falar e de ouvir 

sobre o dispositivo digital de áudio. Por meio de um questionário voltado para estudantes do 

ensino médio, os pesquisadores, bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à Docência 

(PIBID), puderam desenvolver seu processo de formação acadêmica através de conhecimentos 

em contextos educativos. 
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RESUMO 

O livro didático de língua portuguesa, embora seja um material didático impresso, 

precisa pautar as tecnologias digitais, devido à globalização e à ampliação de práticas 

sociais mediadas pelas tecnologias. As inter-relações com as tecnologias digitais que 

constituem esse material didático se voltam para um processo sócio-discursivo, uma 

vez que essas ocorrências são reflexos das ideologias dos sujeitos envolvidos no 

processo de sua produção e circulação. Mediante a isso, este estudo busca apresentar 

uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento no âmbito do POSENSINO que busca 

analisar uma coleção de livros didáticos considerando as inter-relações entre o livro 

didático de língua portuguesa do Ensino Médio e as tecnologias digitais. Para isso, 

esse estudo fundamenta-se na Teoria Dialógica da Linguagem, de Bakhtin e o Círculo, 

em consonância com estudos sobre as tecnologias digitais, bem como estabelece 

diálogo com os documentos oficiais do ensino de língua portuguesa.  Os resultados 

parciais demonstram que há, pelo menos, três tipos de relações entre o livro didático 

e as tecnologias digitais. São elas: aberturas de capítulos, boxes informativos e 

atividades. Reivindica-se que poderia haver um maior investimento na 

problematização sobre o acesso à internet, posicionamento que ganha uma maior 

saliência ao percebermos a necessidade de uso das tecnologias para garantir, inclusive, 

o acesso ao ensino remoto em tempos de pandemia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Livro Didático; Tecnologias Digitais; Análise Dialógica 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O livro didático de língua portuguesa é considerado um importante meio para o ensino, 

pois, além de constituir-se como um instrumento de trabalho para professores, também 

contribui expressivamente para a construção do conhecimento do aluno. Bunzen (2005) se volta 

para o papel do livro didático de Língua Portuguesa como um instrumento que procura 

estruturar e organizar os conhecimentos curriculares seguindo um padrão didático.  

Assim, o livro didático pode ser considerado como um instrumento pedagógico, uma 

vez que reflete e acompanha as inovações de uma época. Além disso, esse material didático 

agrupa os mais variados interesses individuais e coletivos dos seus agentes produtores (autores, 

editoras, professores, alunos e escolas). 

Com o advento das TDIC surgem assim novas formas de se comunicar, novas 

configurações de textos que atendem às necessidades individuais e sociais. Desse modo, é 

possível perceber que os textos produzidos nos ambientes digitais se configuram como uma 

hibridização de fatores socioculturais, multiplicidade de linguagens como imagens, sons, links, 

animações, vídeos, texto escrito e outros. 

Mesmo sendo um material didático impresso, acreditamos que o livro didático precisa 

pautar as tecnologias digitais na construção dos seus enunciados, devido à globalização e à 

ampliação de práticas sociais mediadas pelas tecnologias. Ademais, com o atual cenário da 
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Carvalho Lima (IFRN). Membro do Grupo de Pesquisa em Ensino-Aprendizagem de Línguas (IFRN/CNPq). 
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pandemia do Covid-19, em que as práticas de ensino tiveram que ser repensadas, sentimos ainda 

mais a necessidade de discutirmos essa temática. 

Sendo assim, nosso trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento 

no âmbito do POSENSINO, objetiva-se analisar uma coleção de livros didáticos considerando 

as inter-relações entre o livro didático de língua portuguesa do Ensino Médio e as tecnologias 

digitais. Para isso, esse estudo fundamenta-se na Teoria Dialógica da Linguagem, de Bakhtin e 

o Círculo, em consonância com estudos sobre as tecnologias digitais, bem como estabelece 

diálogo com os documentos oficiais do ensino de língua portuguesa. 

 

CONCEPÇÃO DIALÓGICA DA LINGUAGEM E LIVRO DIDÁTICO 

 

Na década de 20, na Rússia, Mikhail Bakhtin e outros estudiosos formaram um grupo 

de estudos que hoje podemos chamar de Bakhtin e o Círculo. Para Vianna (2019, p.21), “o 

Círculo de Bakhtin afirma que a comunicação, tomada como sendo a materialização, a 

realização concreta da interação verbal/discursiva, é a matriz geradora da linguagem, é a 

realidade fundamental da língua.” Assim, vê-se que o pesquisador russo e o círculo tinham 

interesse em estudar a língua como um processo ligado as interações sociais. 

O Círculo de Bakhtin admite a ideia de que a comunicação é a materialização concreta 

da interação verbal, tendo em vista a ideia de que a língua é viva e que toda palavra “ toda 

palavra serve de expressão a ‘um’ em relação ao ‘outro’ (VOLOCHÍNOV, 2017, p. 205). 

Assim, a comunicação não é entendida como processo de algo posterior ao que foi dito, no 

interior do sujeito. A ideia de comunicação vem tomada de realidade e se fundamenta 

justamente no processo de se expressar em relação ao outro na dinâmica da interação discursiva.  

Assim, Bakhtin (2003) legitima as esferas sociais como os princípios organizadores dos 

gêneros discursivos, visto elas que tipificam as situações de interação, materializam 

relativamente os enunciados que nelas circulam, originando-os em gêneros discursivos 

particulares de cada uma. Assim, os enunciados são realizados em determinados campos de 

atividades humanas formados por um grupo de condições que especificam as regras da 

produção com vista a determinar práticas de linguagem de cada área de atuação humana, social 

e profissional. 

 
A riqueza e a diversidade dos gêneros discursivos são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multifacetada atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade vem sendo elaborado todo um repertório de 

gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à medida que tal campo se 

desenvolve e ganha complexidade (BAKHTIN 2017, p.12). 

 

Os gêneros discursivos são inacabáveis, porque eles se adaptam com facilidade à 

realidade social. Assim, eles se reinventam e surgem novas formas, configurando-se justamente 

na sua complexibilidade comunicativa e nas esferas de circulação. 

Dessa forma, em nossa pesquisa concebemos o livro didático como gênero discursivo 

da esfera escolar. A explicação para nossa escolha se deve ao fato de que ao considerarmos o 

conceito de gênero discursivo, consideramos também a concepção de linguagem a partir de uma 

perspectiva dialógica, na qual os usuários da língua produzem e circulam seus enunciados, tal 

ação confere à linguagem o papel de atividade viva. 

Ao falarmos sobre a constituição do livro didático de língua portuguesa, devemos partir 

do viés dinâmico que é conferido a esse material. Primeiramente, é preciso reconhecer que 

assim como ocorre com outros gêneros discursivos, as condições de produção que constituem 

o livro didático de língua portuguesa foram se modificando ao longo das transformações no 

ensino de língua portuguesa, e por sua vez acompanhando as transformações socioculturais. 
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O livro didático é um gênero, por exemplo, que passou por uma série de 

transformações ao longo do tempo histórico. Para além da Carta do ABC e da 

Tabuada, nas décadas de 1950 e 1960, estudávamos em compêndios de 

gramática e em antologias, e os professores davam a aula. A maior parte 

desses gêneros (com exceção talvez do compêndio de gramática) desapareceu 

das escolas porque a esfera/campo escolar mudou. Foi justamente a junção 

desses três gêneros (manual de gramática, antologia e aula) que deu origem ao 

que hoje conhecemos por livro didático (ROJO e BARBOSA, 2015, p. 69 

grifos dos autores). 

 

O segundo pressuposto que devemos considerar na análise do livro didático língua 

portuguesa é o processo de transposição dos diversos textos que circulam socialmente e são 

selecionados a serem incorporados na constituição desse material didático. De regra, esses 

textos acabam perdendo seus propósitos comunicativos primários e passam a ser material para 

o trabalho pedagógico. Rojo e Barbosa (2015) tratam essa ideia de gêneros intercalados, cuja 

origem está nos estudos bakhtinianos. Segundo as autoras, “gêneros intercalados são gêneros 

integrados para compor enunciados em outros gêneros, como os diálogos e as cartas no 

romance, mas que mantém fronteiras nítidas em relação aos gêneros mais complexos que 

integram por meio de marcas explícitas de fronteiras.”  

Outro ponto que também devemos levar em consideração é que a presença dessas 

escolhas que constituem o LD é permeada por interesses de vários agentes: dos autores 

enquanto produtores de saberes, das editoras pela reprodução e comercialização dos LD, das 

escolas, enquanto instituições receptoras desses materiais, e dos alunos enquanto consumidores 

desse material pronto. 

A seguir, iremos discutir alguns aspectos que estão sendo proposto quanto ao trabalho 

com as tecnologias digitais, dentro do ensino de língua portuguesa. 

 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E TECNOLOGIAS DIGITAIS  

  

A década de 90 passa por transformações políticas e econômicas que refletem no sistema 

educacional brasileiro. No âmbito do ensino de língua portuguesa começaram a ser pensadas 

propostas de ensino que deveriam ser condizentes com a realidade dos estudantes, valorizando 

o respeito aos aspectos sociais, culturais e linguísticos que eles possuem. 

Nesse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998) surgem 

na educação brasileira motivado pelo desejo de atender as exigências e as novas demandas da 

plena participação social, garantindo assim, aos alunos o direito adquirirem conhecimentos 

essenciais para o pleno exercício como cidadão. 

É possível notar que em sua fundamentação teórica os PCN abordam os estudos no 

campo da linguagem que estavam em evidência naquela época, como o estudo dos gêneros 

discursivos na perspectiva sociodiscursiva da língua. Assim, fica perceptível que o documento 

está mergulhado nos conceitos bakhtinianos para elaboração de um projeto de ensino de Língua 

Portuguesa.  

De modo ainda muito particular, as reflexões contidas nos PCN já tratavam da 

importância da utilização dos recursos tecnológicos vigentes da época, como rádio e TV, e 

outros ainda em ascensão, como o computador. Os PCN pontuam sobre a “importância de 

conhecer a linguagem vídeo-tecnológica própria desses meios; analisar criticamente os 

conteúdos das mensagens, identificando valores e conotações que veiculam” (BRASIL, 1998, 

p.89). 

Outro documento que também promove o discurso favorável à integração das práticas 

sociais ao componente curricular são os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – 
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PCNEM (BRASIL, 2000). No texto, o documento também reafirma as orientações que já 

vinham nos PCN (1998) acerca dos textos que surgem dos ambientes digitais. 

 
“É comum que o aluno entre em contato com as tecnologias da informação 

fora e não dentro da escola. Elas estão indissociavelmente ligadas ao cotidiano 

da maioria dos jovens e, por isso, é importante que a escola mostre como ler, 

de forma crítica e consequente, o que é veiculado por meio delas” (BRASIL 

2002, p. 70).  

 

Atualmente, contamos com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018). A 

BNCC atua como documento integralizador das práticas de ensino, e tem como proposta nortear 

os currículos escolares de todas as etapas da educação básica, de escolas públicas e privadas do 

país, a fim de uma integralização de conteúdos e conhecimentos. 

O documento afirma que trabalhar com as práticas de linguagens que circulam nos 

ambientes digitais, surge da necessidade de formarmos alunos que saibam se posicionar 

criticamente, respeitando e dialogando com o outro, em meio a tantos discursos que circulam 

nos meios midiáticos, confrontando assim, também com a multiplicidade de linguagens 

presentes nos ambientes digitais. 

 
“[...] não só na perspectiva de atender às muitas demandas sociais que 

convergem para um uso qualificado e ético das TDIC – necessário para o 

mundo do trabalho, para estudar, para a vida cotidiana etc. –, mas de também 

fomentar o debate e outras demandas sociais que cercam essas práticas e usos. 

É preciso saber reconhecer os discursos de ódio, refletir sobre os limites entre 

liberdade de expressão e ataque a direitos, aprender a debater ideias, 

considerando posições e argumentos contrários” (BRASIL 2017, p.69). 

 

É de grande valia reconhecer que os conhecimentos assegurados pela BNCC, durante a 

educação básica, confirmam o direito à aprendizagem que é assegurado ao educando. 

 

METODOLOGIA 

 

Essa é uma pesquisa de abordagem qualitativa. Sobre a pesquisa qualitativa Richardson 

(2017) afirma que esse tipo de pesquisa possibilita que tanto o comportamento como as atitudes 

dos indivíduos sejam analisados num contexto mais amplo, para aprofundar a explicação das 

relações descobertas. 

Quanto à natureza da nossa pesquisa, trata-se de uma pesquisa de natureza dialógica 

sustentada pela Teoria Dialógica da Linguagem de Bakhtin e o Círculo, em diálogo com os 

estudos sobre tecnologias digitais no ensino de Língua Portuguesa. 

Buscamos compreender a estrutura do material, bem como, observamos as propostas 

didáticas que o constituem. Para isso, partimos de uma visão geral dos livros que compõem a 

coleção analisada, observando alguns aspectos os quais consideramos fundamentais para nossa 

pesquisa, como eixo temático, ou seja, as partes nas quais estão inseridas essas ocorrências 

(literatura, gramática e leitura e produção de texto).  

Partindo dessas localizações, nós estabelecemos as seções nas quais estão inseridas 

inter-relações como abertura de capítulos, boxes informativos e atividades. Mediante o 

estabelecimento dessas ocorrências, partimos para a análise dos fragmentos.   

 

ANÁLISES E RESULTADOS 
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Os resultados demonstram que há, pelo menos, três tipos de relações entre o livro 

didático e as tecnologias digitais. São elas: aberturas de capítulos, boxes informativos e 

atividades. 

Inicialmente, vale salientar que nem todas as aberturas de capítulos presentes em todos 

os volumes da coleção não trazem ocorrências de inter-relação com as tecnologias digitais. E 

quando trazem essas relações, essa seção traz como proposta pedagógica a indicação de sites, 

filmes, documentários e filmes.   

Na seção de boxes informativos, encontramos inter-relação com as tecnologias digitais 

nos boxes denominados de Navegar é Preciso e Para Ver na Rede, identificados em toda a 

coleção, os quais sugerem ao aluno acessar e pesquisar em sites indicação de filmes e 

documentários que auxiliam o aluno na ampliação de  conhecimentos que estão sendo 

trabalhados.  

Porém, notamos, que em algumas ocorrências desses boxes não há a indicação direta de 

um site, dessa forma, acreditamos que isso dificulta que o aluno de fato seja direcionado ao que 

se pede na proposta. 

 

Imagem 7: Box Informativo vol. 3, p. 170 

 
Fonte: Novas Palavras 

 

Desse modo, a partir da análise conferida ao recorte anterior fica evidente que 

didaticamente o trabalho com as tecnologias digitais ainda se distancia muito dos enunciados 

provenientes da cultura digital, bem como não desperta no aluno um olhar crítico para o 

funcionamento da linguagem em contexto digital. 

Na seção atividades, encontramos algumas de atividades que tem como base o acesso e 

uso aos bens tecnológicos indicados. Contudo, é possível notar que a construção do exercício 

ocorre sem que seja despertado no aluno o uso crítico dessas ferramentas dispostas na atividade. 

Como vemos na imagem a seguir. 

 

Imagem 2: Atividade vol. 2, p. 38 
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Fonte: Novas Palavras 

 

Como é possível observar, a proposta de atividade tem como base o acesso e uso aos 

bens tecnológicos indicados. Contudo, é possível notar que a proposta ocorre sem que seja 

despertado no aluno o uso crítico dessas ferramentas dispostas na atividade. 

Com base nos resultados alcançados a coleção analisada de fato não se compromete com 

o trabalho a partir das tecnologias digitais. Muito embora, com base nos recortes aqui 

analisados, é possível perceber que em alguns momentos os autores da referida coleção 

privilegiaram o trabalho com essas inter-relações evidenciando enunciados e discursos que 

circulam na esfera digital e tecnológica, com a exploração de hiperlinks, ferramentas de cunho 

digital. 

Acreditamos que essas propostas encontradas na coleção analisada, deveriam ter sido 

planejadas com foco nos impactos e usos do trabalho com as tecnologias, abordando os vários 

aspectos que estão associados aos discursos que são provenientes da cultura digital. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo da nossa análise, foi possível encontrar propostas de atividades, que ao nosso 

ver, mesmo apresentando inter-relação com as tecnologias digitais, é possível perceber que a 

proposta ocorre sem que seja despertado no aluno o uso crítico dessas ferramentas apresentadas 

na atividade. 

Sobre essas questões examinadas, podemos ressaltar que a coleção analisada apresenta 

um desencontro com as formas de comandos dessas inter-relações, uma vez que a abordagem 

assumida pela coleção não conferem com abordagem crítica e específica sobre o ensino das 

tecnologias e os enunciados provenientes da cultura digital, como vem sendo defendido e 

assegurado por documentos norteadores do ensino de língua portuguesa.  

Portanto, chamamos mais atenção de que poderia haver um maior investimento na 

problematização sobre o acesso à internet, posicionamento que ganha uma maior saliência ao 

percebermos a necessidade de uso das tecnologias para garantir, inclusive, o acesso ao ensino 

remoto em tempos de pandemia. 
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RESUMO 

No trabalho aproxima-se a relevância da ensino de Língua Brasileira de Sinais – 

Libras, na modalidade de Ensino Médio, para formação de aprendizagem de alunos 

surdos no ensino regular, cujo método estratégico que deve ser surgido a partir do 

diagnóstico do conhecimento que o aluno tem a respeito da Libras, constituindo-se 

num espaço formativo orientado para a consolidação de práticas pedagógicas para o 

ensino de Libras, em consonância com a Lei 10.436/2002. O objetivo geral deste 

trabalho é analisar o ponto de vista do método estratégico de ensino de Libras nos 

diversos aspectos que envolvem seu desenvolvimento, apoiando no uso de recursos 

multimodais para aprendizagem de conteúdos aplicados aos alunos surdos em uma 

escola pública no interior do Rio Grande do Norte. O corpus do trabalho é organizado 

pela entrevista realizada com docente de Libras. A metodologia apresenta uma 

pesquisa qualitativa, cujo método é o estudo de caso. Por mediação de trabalho com 

atividades experimentais de recursos multimodais na sala de aula. É utilizada para a 

coleta de dados a semi entrevista com o docente sobre a observação do experimento 

vivido na sala de aula. Os resultados nos permitem compreendermos a realidade de 

atendimento de ensino e as práticas necessárias para uma aprendizagem mais efetiva 

que leve em consideração a modalidade visual que esses sujeitos constroem 

conhecimento. Estes resultados apontam a necessidade de método estratégico de 

aprendizagem aos alunos desde a prática de formação por meio de visão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia de ensino; Recursos multimodais; Alunos surdos; 

Ensino Médio 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a política educacional e política linguística têm apontado para a 

consolidação de uma Educação bilíngue de surdos e para o reconhecimento e ações afirmativas 

em favor da Libras como língua da comunidade surda brasileira (BRASIL, 2002; 2005). Tendo 

visto que as lutas e conquistas foram de fato importante na comunidade surda do Brasil, desde 

o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais – Libras como a seguinte legais: a Lei nº 

10.436, de abril de 2002 e Decreto nº 5.626/05, na qual indica que a Língua Portuguesa é como 

segunda língua para surdo.  Todavia, sobre a formação de instrutores ou professores de Libras 

e sobre modos de ensinar uma língua de modalidade gestual-visual ainda há muito que se 

pesquisar/fazer. 

Nesse estudo de pesquisa, observa-se que os efeitos da pandemia no que tange a 

educação, resultou em um primeiro momento, medidas como: a interrupção das aulas e o 

fechamento das escolas, devido ao risco de contágio pelo Coronavírus. Em busca de solucionar 

este problema e para que as atividades escolares pudessem ter continuidade e com isso 
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assegurar a aprendizagem dos estudantes de forma não presencial foi divulgada a portaria4 nº 

343, publicada no dia 18 de março de 2020, no Diário Oficial da União – DOU, a qual “dispõe 

sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação 

de pandemia do novo Coronavírus.    

Desde que a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC atende com ponto 

de atendimentos de todas as escolas estaduais do município de Parnamirim - RN, apoiando nas 

várias reuniões dirigidas pela Diretoria Regional de Educação e Cultura - DIREC, com os 

professores de Libras, os Intérpretes de Libras e os professores da Escola, com isso estes 

professores tiveram a desafiadora tarefa de criar e usar novas metodologias para explorar 

maneiras criativas, e estratégias diversificadas de aprendizagem para os alunos que em meio a 

quarentena tem a possibilidade de flexibilizar seus horários de estudo. 

Nesse modelo educacional apresentado acerca de acordo com o Conselho Nacional de 

Educação – CNE por meio do parecer5 nº5/2020 posicionou-se dizendo, que as atividades 

pedagógicas, não presenciais seriam computadas para fins de cumprimento da carga horária 

mínima anual, assim o órgão destacou que essas atividades, poderiam ser desenvolvidas por 

meios digitais, tais como: aplicativos, videoaulas, conteúdos organizados em plataformas 

virtuais, de ensino e aprendizagem, redes sociais correio eletrônicos blog entre outros. 

Com a inclusão dos alunos surdos em ensino desafio e possibilidades para prática 

pedagógica Libras em contextos de aulas presenciais e/ou não presenciais, os professores 

encontram grandes dificuldades em trabalhar os conteúdos com estes alunos, pois desconhecem 

as estratégias metodológicas e modelos de ensino para surdos, o que dificulta o aprendizado. É 

possível ainda verificar dificuldades com toda a turma, inclusive com os ouvintes, uma vez que 

o professor pode não conseguir atender a heterogeneidade de sua classe e, no intuito de auxiliar 

um grupo, prejudicar aos demais. Pensando assim: Será que a escola se torna um espaço de 

estímulo de desenvolvimento para a formação e capacitação de professores de Libras? Os 

alunos surdos matriculados, que frequentam o Atendimento Educacional Especializado6, 

conseguem compreender o conteúdo, através do uso de recursos visuais? 

Dessa forma, a importância voltada para a educação de surdos dá luz a este estudo, 

ressaltando a importância da informação na sociedade, mais especificamente, ao ensino e 

aprendizado de Libras, que aqui se entende como (L1) para o aluno surdo. 

O presente trabalho busca analisar o ponto de vista do método estratégico de ensino de 

Libras nos diversos aspectos que envolvem seu desenvolvimento, apoiando no uso de recursos 

multimodais para aprendizagem de conteúdos aplicados aos alunos surdos em uma escola 

pública no interior do Rio Grande do Norte. 

 

 

FORMAÇÃO DE DOCENTE DE LIBRAS: aspectos históricos 

 

Ao fato histórico, inicialmente, desde que o primeiro professor francês surdo, Ernest 

Huet, veio ao convite de Dom Pedro II para fundar o primeiro instituto para ensinar os surdos, 

se chamava o Imperial Instituto de Surdos Mudos que, depois, por decreto imperial passou a se 

chamar Instituto Nacional de Educação dos Surdos - INES até hoje que funciona. 

 
4 Em 18 de março de 2020 CNE, veio a público elucidar os sistemas e a rede de ensino, de todos os níveis, etapas 

e modalidades, considerando a necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas por conta de ações preventivas 

à propagação de atividades COVID-19. 
5 E esse modelo de educação remota permanece enquanto houver crise sanitária, amparado legalmente pelo 

Ministério da Educação (MEC), através do Parecer CNE/CP Nº 5/2020 (BRASIL, 2020). 
6 O atendimento educacional especializado (AEE) “é um serviço da educação especial que identifica, elabora, e 

organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas” (SEESP/MEC, 2008). 
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Contudo, a educação de surdos é dividida em três abordagens educacionais. A primeira 

ficou conhecida no Oralismo, a segunda foi a Comunicação Total que introduzida no Brasil por 

Ivete Vasconcelos e esse método foi adotado por alguns professores no INES. E por último, foi 

o Bilinguismo passando a ser mais utilizado nos anos 90, quando se desenvolveu então uma 

nova língua de sinais, a Língua Brasileira de Sinais – Libras.  

Historicamente, os ensinos de línguas foram utilizados das abordagens fundamentadas 

em diferentes bases e valores do conhecimento científico, do contexto social e educacional, 

definidas por alunos e professores.   

 
Abordagem é a filosofia de ensinar, ou seja, “a orientação do fazer do 

professor”, e, por ser constituída por ideias mais abstratas, se mobiliza a 

orientar não somente os métodos empregados para promover a experiência 

com e na língua alvo, mas todos os outros elementos envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem, a saber, o planejamento curricular, os materiais, a 

produção/extensões da aula e a avaliação (ALMEIDA FILHO, 1997, p. 6). 

 

Em razão do longo período em que a Língua de Sinais foi banida do ensino de surdos, 

desde o Congresso de Milão (1880), por isso que se resultou em pouco aperfeiçoamento desses 

materiais didáticos no decorrer do tempo, surgindo então a carência de explicações conceituais 

detalhadas, estratégias visuais, dentre outros recursos fundamentais para o desenvolvimento da 

língua alvo.  

Nessa mudança educacional, em decorrência de três tendências estabelecidas na 

Educação de Surdos, o fato tem sido a melhoria de ensino aos alunos surdos num apoio de 

aprendizagem, os professores capacitados buscar efetuar transformações em suas próprias 

práticas linguísticas, como a necessidade de materiais didáticos de Libras. É uma perspectiva 

já assumida por pesquisadores da área, como Gesser (2012): 

 
O professor precisa fazer uso de materiais, como por exemplo, livros 

didáticos, gravuras, fotos, mapas, textos, filmes, objetos etc. estes materiais 

podem ser adquiridos prontos ou ser produzidos pelo próprio professor. O 

livro texto é material mais comum presente em cursos de línguas, mas no 

contexto de ensino de Libras, há uma escassez enorme de materiais 

disponíveis no mercado, contando com a publicação dos livros tais como: 

LIBRAS em Contexto (FELIPE, 2001), Coleção Aprendendo LSB (PIMENTA, 

2000) e Curso Libras vol 1 e 2 (PIMENTA & QUADROS, 2006) (GESSER, 

2012, p. 169). 

 

Nesse contexto, a importância do uso de materiais didáticos deve incluir na prática 

pedagógica de Libras desenvolvida pelo professor de Libras como livros didáticos, salientando 

que esses espaços educacionais tem sido um aprofundamento na metodologia do livro “Libras 

em Contexto" para os instrutores a qual ofereceram a capacitação, desde em 2001, ministrando 

cursos em cada estado do país com vistas a possibilitar ao aluno surdo o acesso ao conhecimento 

e ao desenvolvimento, de acordo com suas capacidades. 

Além de cursos oferecidos, o Decreto recomenda à escola prover: a) professor de Libras 

ou instrutor de Libras; b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa; c) professor para 

o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua (L2) para pessoas surdas; d) professor 

regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos 

alunos surdos. 

Para isso, este ensinamento da Libras em momento didático-pedagógico pode acontecer 

em salas de Atendimento Educacional Especializando (AEE) na cidade de Apodi, onde realiza 
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o trabalho de pesquisa, em que o uso de método estratégico de Libras desenvolvido pelo 

professor/ instrutor surdo tem para com aluno surdo em seu contato visual.  

Tendo em vista, o uso do método estratégico de ensino de Libras está assegurando 

através do Decreto Federal n 5626, de 22 de dezembro de 2005, se direciona a formação do 

instrutor de Libras da seguinte forma:  

 
O Art. 6o A formação de instrutor de Libras, em nível médio, deve ser 

realizada por meio de: 

I - cursos de educação profissional; 

II - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino 

superior; 

III - cursos de formação continuada promovidos por instituições credenciadas 

por secretarias de educação. 

§ 1o A formação do instrutor de Libras pode ser realizada também por 

organizações da sociedade civil representativa da comunidade surda, desde 

que o certificado seja convalidado por pelo menos uma das instituições 

referidas nos incisos II e III. (BRASIL, 2005) 

 

Considera-nos que o Decreto 5626/05, antes referido, traz um item, pouco destacado, 

que traduz o que se espera do professor/instrutor que irá atuar para melhorar o ensino para esse 

público, a aprendizagem da Libras pelo aluno surdo na escola, que deverá acontecer por 

Instrutor Surdo ou Professor Surdo, em horário de contraturno da matrícula. 

 

 

MÉTODO ESTRATÉGICO AO PROCESSO MULTIMODAL 

 

Os docentes de Libras direcionam uma metodologia de ensino de Libras baseadas nas 

práticas pedagógicas em sala de aula, além de análises com ênfase em recursos visuais nestes 

ambientes, acompanhados como projetor multimídia, fotografia, gravuras, teatro, desenhos, 

vídeos e troca de experiências. 

Dentre os estudos sobre ensino de Libras, destaca-se a proposição de um método 

estratégico de ensino de Libras como primeira língua - L1, assegurado por meio do Decreto, 

Leis, Emendas e Resoluções a implementação da educação, quando é preciso buscar o 

aprendizado da Libras nas escolas e na própria família, auxiliando alunos surdos. Pensa-se 

necessariamente numa metodologia favorável aos alunos surdos, na qual uma sugestão seria 

utilizar seu conhecimento prévio, baseada nos artefatos culturais surdos, considerando também 

que ao trabalhar-se com textos multimodais em sala de aula, sejam acompanhados de material 

didático que dê conta da natureza da realidade desses alunos e professores. 

Partindo disso, defendemos que a multimodalidade deve ser levada em conta no ensino 

de língua portuguesa escrita para surdos, considerando a LS como L1 e a Língua Portuguesa 

como L2. Em se tratando de prática de ensino de português escrito e de outras línguas para 

usuários de Libras, pode-se proporcionar o ensino de língua portuguesa, tendo em vista as 

habilidades de leitura e escrita, e considerando os modos envolvidos (LS – visual e espacial; 

português – código verbal escrito; e imagens – visual). O uso de imagens parece-nos um recurso 

valioso, pois servem para mostrar, muitas vezes, os conceitos (significados) a que significantes 

(palavras ou expressões escritas, por exemplo) podem se referir e ajudam na assimilação de 

formas linguísticas a serem reconhecidas no momento da leitura (KRESS; VAN LEEUWEN, 

2001) 

Nesse ponto discutido, a importância do método estratégico deve ser pensada a partir do 

conhecimento do professor sobre a temática, e ele pode desenvolver nos alunos a habilidade 
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necessária para esse conhecimento da Libras, que será trabalhada a partir do desenvolvimento 

dos recursos visuais. 

De acordo com Gesser (2012), é necessário apresentar conteúdos que capacitem o 

professor a lidar com o ambiente escolar durante o aprendizado da Libras com alunos surdos, 

compreendendo a Língua de Sinais com níveis diferentes do ensino de Libras para usuários 

surdos sinalizados em diferentes contextos reais e sua estrutura gramatical diferenciada da 

língua portuguesa e a expressão surda vinculada ao visual. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, no censo demográfico de 2010, há em nosso país cerca de 45,6 milhões de pessoas com 

algum tipo de deficiência, sendo que o Rio Grande do Norte (RN) é um dos estados com maior 

índice. No caso da população do estado, segundo o censo supracitado, 4.879 surdos, assim 

pensar no ensino para essa população foi o que nos motivou, voltando nosso olhar para o 

ambiente escolar onde exerce o instrutor de Libras e matrícula o aluno surdo.  

Todavia, o uso de método estratégico buscou trabalhar os instrumentos necessários para 

a realização de uma pesquisa qualitativa fazendo uso de um estudo de caso em uma escola 

pública da cidade de Parnamirim/RN. Segundo Yin (2001),  

 
[...] estudo de caso é: uma estratégia empírica para investigar um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 

2001, p. 1267). 

 

Dessa forma, objetivou abordar o uso trabalho com atividades com atividades 

experimentais de recursos multimodais na sala de aula. É utilizada para a coleta de dados a semi 

entrevista individual com o professor/instrutor sobre a percepção do experimento. 

Dividimos a pesquisa em dois pontos apresentados no corpus, em consonância com os 

objetivos específicos deste trabalho. Para o primeiro ponto (1) investigar como 

professor/instrutor trabalha com uso de método estratégico de ensino para aprendizagem de 

Libras com alunos surdos, quais os materiais didáticos usados no ensino em Libras de alunos 

surdos. Para o segundo grupo (2) que se caracteriza por analisar as perspectivas dos alunos 

surdos sobre as metodologias usadas no processo de ensino e aprendizagem com o auxílio de 

imagens visuais e vídeos.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Apresentam-se adiante as reflexões e achados sobre o campo investigado. Com enfoque 

nos objetivos específicos, apresentamos as discussões para cada um deles. 

No início de anotação a ser observada, percebeu-se trabalho com professor de Libras, 

trabalhando com os conteúdos específicos aplicados pelos professores titulares, seja esse em 

PDF, concertos em vídeo aulas, além dos materiais didáticos. O segundo objetivo se caracteriza 

por analisar as perspectivas sobre desenvolvimento de aprendizagem dos seguintes alunos 

surdos recebidos pelos recursos visuais: 02 Alunos surdos matriculados na 1 a 3ª série do Ensino 

Médio). 

Em nosso cotidiano, para que pensem em adotar perspectivas para um ensino específico 

e especializado para os alunos surdos, como é o caso da compreensão da experiência visual do 
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aluno, especialmente marcas que aparecem em textos variados, observando o que constitui as 

estratégias visuais como recursos de aula e uso da Libras.  

Nessa linha, apresentamos o ponto de vista de recursos visuais no processo de ensino-

aprendizagem, tais como: a) uso de método estratégico de ensino e b) as perspectivas dos alunos 

surdos sobre as metodologias adaptadas. As características mais relevantes observadas pelos 

pesquisadores foram: 

 

 
Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Na Figura 1, o professor apresentou material de estudo em videoaula, material impresso 

em língua portuguesa em PDF7 sobre o conteúdo filmado traduzido em Libras, com a 

elaboração da aula “A história de Nísia Floresta. Como a maioria de surdos apresenta 

dificuldades de compreender a leitura de um texto longo ou interpretação de texto, como vídeos 

com legendas feitas em Língua portuguesa pela internet usada pelo processo de oralização, 

levando em consideração que muitas vezes a compreensão está nos contextos transmitidos pelo 

professor com sua estratégia sinalizada.   

Deve-se ressaltar a importância de se pensar a organização do espaço e de seu adequado 

uso na Libras, através de sinais contextualizados. Como qualquer outra, a Língua de Sinais é 

organizada especialmente para surdos e possui estrutura adequada para atender à primeira 

língua do surdo. O uso do espaço é característica fundamental nas línguas visuo-espaciais, logo 

é preciso investir nesse design multimodal (GNL, 1996) dentro e fora de sala de aula, o que se 

torna essencial para facilitar o processo de aprendizado de uma língua pelo aluno.  

 
 

Na Figura 2, com um detalhe interessante, o professor pode usar, didaticamente, o vídeo 

editado para colocar os textos e as imagens, como fotografia, de forma criativa ou animada para 

 
7 https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/Nisia-Floresta-Completo.pdf  

https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/Nisia-Floresta-Completo.pdf
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melhorar ou atrair a visualidade para surdos, desenhar, fazer detalhes ou esquematizar suas 

ideias, configurando o processo narrativo. Sugere-se, da mesma forma, a utilização de cores 

diferentes, figuras, símbolos e formato de intercâmbio de gráficos, como GIFs que auxiliem os 

alunos no entendimento do referido assunto. Detalhadamente, nessa Fígura 2 mostra-se que o 

professor mostrou sua sinalização, sinalizando em Libras: “Vejam a imagem da capa do livro. 

Viram? Na capa, está escrito ``Nísia Floresta Brasileira”.  

Tendo em vista essas colocações, podemos afirmar que o professor deve produzir a 

tradução de texto para Libras, por meio de visualidade que se configura como algo inerente ao 

surdo. Entanto, os elementos multimodais de modo imagético posicionado pela autora Kress 

(2006) apontando que são utilizados em cartazes, sinais e filmes, e é possível perceber que são 

importantes estratégias de ensino de Libras para os alunos surdos, pois são aspectos que 

interferem na compreensão de leitura para surdos.  

Por isso, o professor deve usar suas estratégias de ensino em práticas pedagógicas que 

considerem os diversos recursos multimodais, e não só na interação com o aluno no 

Atendimento Educacional Especializado. As estruturas básicas que compõem o signo visual 

devem ser alvo de trabalho em sala de aula remotas.  

 

 
 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Nos fragmentos, é possível identificar atividades que reforçam a constituição de formas 

de alunos surdos, observando nessa figura 3, com o uso grupo de WhatsApp (vídeos chamados) 

e vemos a compilação dos registros, referentes as devolutivas das atividades propostas vindas 

da videoaula. O primeiro os surdos podem assistir à videoaula, por duas vezes. Em seguida, 

interagiram com suas dúvidas no que tratava no tema e fazendo as perguntas sobre as palavras 

com significação na relação do conteúdo. Com a mediação da imagem (gravura) e das 

perguntas, inicia uma pequena produção de texto e após algumas palavras pede para o professor 

sinaliza com sua estratégia ou classificadores o restante. Os alunos falam (em sinais) e o 

professor soletre e sinalize. Dessa forma, pode-se perceber a indissociabilidade entre recursos 

visuais e desenvolvimento de aprendizagem de alunos surdos na relação de sinalização. 

Contudo, foi possível identificar o método estratégico sugerido no processo de ensino-

aprendizagem em sua sinalização utilizada pelo professor, conforme a realização das atividades, 

foi possível registrar o desenvolvimento do conhecimento da letra, não apenas com a 

memorização. Retomando Kress e Van Leeuwen (2006), como já foi mencionada acima, a 

intenção desta parte é exemplificar como as atividades de interpretação e análises de textos não 

verbais, neste caso as imagens, podem ser consideradas em sala de aula a partir dos recursos 
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multimodais que são destinados como fotografia, imagem, gestos etc., nos faz pensar, neste 

sentido, na importância do uso de elementos imagéticos para a aprendizagem. 

Com o apoio da imagem, na interação com uso de método estratégico pelo professor, 

ela desenvolve seu vocabulário, além de mostrar de sua característica, e cria uma relação com 

a realidade, mantendo uma conversa dentro de um contexto mais amplo. 

Nota-se que exemplos de modo imagético (KRESS, 2006) são fundamentais, mas 

também vários outros recursos disponíveis para a produção de sentido – imagens, cores, sons, 

movimentos e gestos são tão importantes quanto as imagens. Juntos, esses recursos semióticos 

produzem significados e interferem nas relações de interação entre professor e aluno, fazendo 

com que se facilite o processo de ensino-aprendizagem de uma língua. 

No último dia do encontro virtual, foi feita uma entrevista semiestruturada com o 

professor de Libras a fim de mostrar sua explicação em Libras juntamente com o questionário 

em português.  

 

 

a) Quais métodos estratégicos você usa para ensinar Libras? 

 

Os métodos utilizados são:  Método de Ensino Freiriano: estimula o pensamento crítico e 

o desenvolvimento cognitivo a partir de aspectos próprios da vida do aluno. E através de 

Método de exposição pelo professor – em que o professor apresenta conhecimentos, 

habilidades e tarefas para os alunos. A exposição de conteúdo, por demonstração, por 

ilustração e por exemplificação.  

As estratégias são criadas a partir dos conteúdos ministrados pelos professores e 

adaptados para o ensino da LIBRAS- L1 e Língua Portuguesa – L2, ensinando através de 

palavras que o aluno desconhece referente ao conteúdo trabalhado pelo professor das 

disciplinas comuns, e ao mesmo tempo ensinando os sinais referente aos léxicos (palavras) 

ensinadas. Contribuindo para seu conhecimento, na hora da tradução do intérprete e, 

melhor aprendizagem ao decorrer do ano letivo. 

A atividade consistiu em trazer os conteúdos e conceitos estudados em sala para o 

vocabulário do aluno, estimulando não só a educação, mas também a autoestima e a 

humanização do sujeito surdo (Professor de Libras,2020) 

 

 

b) Existe algum recurso multimodal (recurso visual) de libras dentro da sala de aula? 

 

A utilização da tecnologia como: celular e computadores, onde as aulas são ministradas 

através dos App: WhatsApp, através do vídeo chamada, do Zoom e do Google Meet. Os 

materiais utilizados são: Quadro Branco, Vídeos aulas dos conteúdos abordados, vídeos 

de alguns sites confiáveis e de referência como: TV INES, Hand Talk e Instituto Phafa. 

Esses App e sites têm contribuído não só para desenvolvimento linguístico dos alunos 

surdos, mas de toda comunidade surda, no conhecimento e ensino. Não esquecendo dos 

materiais impressos ou em PDF, para construção desse conhecimento, tal como: o material 

da CEADA, Dicionário da Língua de sinais do Brasil Ilustrado Trilíngue, de Capovilla e o 

LIBRAS em Contexto. (Professor de Libras, 2020) 

 

c) o que você acha que deve ser melhorado com produção de recursos visuais/ 

recursos didáticos? 

 

Bem, se faz necessário que criemos um grupo de estudos por região e que se crie e oficialize 

glossários referente a área de humanas e exatas, das disciplinas que são ministradas nas 
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escolas. E que se faça uma pesquisa no ensino da LE – da língua de sinais estrangeira, com 

foco na ALS, LSA (ou seja, American Sing Language) e outras que são ensinadas nas 

línguas orais, e o surdo aprende só a codificar as palavras e regras, mas que se faz 

necessário o uso do som, pois é uma língua oral. Para que os surdos conheçam, não só o 

significado em português, mas interagir com outros surdos em outros países e conheçam 

na totalidade o seu contexto. Faz se necessário um Centro de Apoio aos surdos, na 

construção de materiais que será utilizado pela comunidade surda e, assim, abrir um leque 

de conhecimentos, tornando os surdos autônomos e qualificados ao mercado de trabalho e 

aptos para concorrer vagas no ENEM, nas seleções dos IFs, como IFRN, e outras 

instituições. Partindo do pressuposto de uma boa aprendizagem com materiais que 

viabilizem a sua inserção. E também, que esse material, seja um referencial, no estado, e 

possa ser divulgado e de uma certa forma unificado, para que todos falem a mesma língua. 

Para que, não haja individualismo, e cada professor traga sinais, e que muitas vezes criem, 

onde vejo desnecessário. Que pelo menos tenhamos um norte e possamos fazer entendidos 

na hora do ensino. (Professor de Libras, 2020) 

 

 

Na observação detalhada disposta pela fala de professor/instrutor de Libras na ótica a 

respeito de processo de ensino-aprendizagem sobre o uso de recursos facilitadores envolvendo 

o desenvolvimento de aprendizagem de alunos surdos nesse estabelecimento final de Educação 

básica, como Ensino Médio, considerando, assim que a pesquisa indica a importância de uso 

de recursos multimodais, como  o uso de imagem visual que pode ser um deles, assim como 

outros recursos devem preparar para ser explorados, estratégicos e até mesmo adaptados com o 

objetivo de favorecer uma metodologia e um conteúdo que seja adequado às diferenças do aluno 

surdo em sua totalidade de aprendizagem. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Tendo por finalidade analisar o processo de ensino-aprendizagem usado pelo docente 

de Libras e os conteúdos ministrados pelos professores titulares das diversas disciplinas, os 

quais mandam seu material de estudo em videoaulas considerando-se os elementos multimodais 

e o material didático utilizados por surdos, norteou este trabalho. Considerando-se identificar 

quais recursos visuais são percebidos por esses alunos surdos, a hipótese foi a de que as 

imagens, sejam elas estáticas ou em movimento, são elementos bastante utilizados por surdos 

na aquisição da Libras, sua língua materna, uma vez que a percepção do mundo do surdo se dá, 

sobretudo, por esses elementos, embora ainda pouco explorados no âmbito das pesquisas 

linguísticas.  

Em relação a como é o material didático em Libras usado na instrução, foi analisado 

como os elementos multimodais identificados estão presentes nesses materiais, partindo do 

pressuposto de que os materiais que chegam aos alunos surdos não são adaptados para a sua 

realidade. 

Os cadernos de atividades de percepção visual para surdos (elaborado pelo 

professor/instrutor) eram idênticos para todo o grupo, pois o primordial é que houvesse os 

encontros nos quais se obtinha a participação dos alunos surdos e da comunidade surda 

matriculados na escola pública. A análise do desenvolvimento desse material permitiu enfatizar 

a apresentação visual do conteúdo em sua primeira língua (L1) - a Libras - e os elementos 

multimodais usados nos slides (imagens, Língua de Sinais), em conjunto com outros recursos 

da Libras (incorporação, classificadores), possibilitou constatar que os elementos multimodais 



 

  70 

obtiveram resultados significativos de aprendizagem quando foram utilizados vídeos e 

fotografias, aprimorando a aquisição da língua natural.  

Por fim, deve-se ressaltar o ensino de Libras como um método  estratégico otimista para 

o desenvolvimento de aprendizado do discente surdo, pois, além da percepção crítica de 

imagens, os elementos multimodais colaboram na compreensão e produção de textos visuais, 

além de auxiliar na solução de situações-problema que envolvem os diversos seres humanos. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma proposta de ensino do gênero textual infográfico a ser 

realizada nas práticas do ensino de Língua Portuguesa, com alunos do Ensino Médio 

da Escola Estadual Centro de Ensino Dr. Henrique Couto, na cidade de São Bernardo-

MA. Tem-se como principal objetivo promover o ensino do gênero infográfico na 

perspectiva dos multiletramentos. A proposta fundamenta-se teoricamente nos 

estudos de Rojo (2012), Paiva (2013), Rojo e Moura (2019) e Vergna (2020). Baseia-

se metodologicamente nas acepções de Paiva e Gomes (2021), sobre como promover 

o ensino do gênero infográfico por meio da utilização da ferramenta digital 

canva.com, bem como em autores de pesquisas sobre gêneros discursivos, a saber 

Bakhtin (2003), Rojo e Barbosa (2015), além da pesquisa de Paiva (2009), que aborda 

o infográfico como gênero discursivo e apresenta procedimentos de leitura do referido 

gênero. Em sua aplicação, levam-se em conta as determinações impostas pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE, 2021), que autoriza a realização do ensino de 

forma remota até o final do período pandêmico. Com isso, a proposta de ensino se 

constituirá em quatro momentos. No primeiro, será feita uma apresentação dos passos 

metodológicos a serem percorridos no decorrer de sua execução; no segundo 

momento, será iniciada a proposta, via aplicativo Whatsapp, intentando a leitura de 

infográficos, que abordam a temática “Saúde mental”, seguido de discussões 

interativas, mediante as indagações levantadas; no terceiro, será apresentada a 

ferramenta digital Canva, via plataforma digital do Google Meet, bem como tutoriais, 

a fim de se explicitar acerca de sua funcionalidade e possíveis recursos semióticos a 

serem considerados na elaboração de um determinado gênero em específico, além de 

ser solicitada uma produção inicial de infográfico, tendo em vista a seguinte questão: 

SAÚDE MENTAL EM FOCO: Como manter equilíbrio em tempos pandêmicos, em 

que os educandos deverão propor intervenções, visando solucioná-la no contexto em 

que estão inseridos. Nesse sentido, no quarto momento, será estruturada uma revisão 

coletiva, via Padlet, em que os estudantes deverão fazer comentários e sugestões a 

respeito das produções de seus companheiros, seguido de atividades de reescrita e 

produção final dos textos, com o intuito de partilhá-los nas redes sociais. Assim sendo, 

pressupõe-se que sua aplicação contribuirá significativamente, tanto para o professor 

quanto para os alunos. Para o professor, no que diz respeito a reflexões em relação a 

sua prática em sala de aula, uma vez que promoverá um ensino para além de uma 

visão monomodal da linguagem, ou seja, de uma prática que não esteja centrada 

apenas no texto escrito. Mas que considere também, a multimodalidade presente nos 

textos. Para os alunos, contribuirá no que se refere ao desenvolvimento das 

capacidades e habilidades esperadas no processo de ensino e aprendizagem da 

educação básica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Proposta de ensino; Gênero textual; Infográfico; 

Multiletramentos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho consiste numa proposição didática do gênero textual infográfico a 

ser desempenhado no contexto das práticas do ensino de Língua Portuguesa, com estudantes 

concluintes do Ensino Médio da escola estadual Centro de Ensino Dr. Henrique Couto, na 

cidade de São Bernardo-MA. Assim, objetivamos promover o ensino do gênero infográfico na 

perspectiva dos multiletramentos. Consideramos relevante, pelo fato de proporcionar aos 

educadores um embasamento teórico metodológico a ser utilizado em suas práticas de ensino, 

a saber, a concepção dos multiletramentos, apontada como visão significativa para o 

processamento de ensino na atualidade. 

 Assim sendo, tem como base teórica os estudos de Rojo (2012), Rojo e Moura (2019), 

Vergna (2020). Além disso, fundamenta-se metodologicamente nas acepções de Paiva e Gomes 

(2021), Bakhtin (2003), Paiva (2009), Rojo e Barbosa (2015). Em sua aplicação, levaremos em 

conta a realidade apresentada no contexto educacional, uma vez que procuraremos estabelecer 

um ensino significativo e igualitário a todos.  

Dessa forma, este artigo está organizado em quatro seções. Na primeira, apresentamos 

breves considerações a respeito da pedagogia dos multiletramentos, destacando sua gênese e 

objetivos requeridos em seu estudo, além da orientação pedagógica proposta pelo grupo, 

denominado “processos de aprendizagem”, os quais são apontados como fatores relevantes para 

a execução desse pensamento. 

Na segunda seção, destacamos entendimentos acerca do gênero textual infográfico, 

pontuando seu conceito, principais características e funcionalidade social. No terceiro, 

apontamos como ocorrerão os procedimentos teórico-metodológicos a serem considerados na 

realização da proposta didática, tendo em conta a perspectiva dos multiletramentos. 

Destarte, na quarta seção, apresentamos ponderações em relação a essa proposta 

pedagógica, destacando suas contribuições tanto para o professor como para os estudantes. Para 

o professor, haverá contribuições no que diz respeito a sua prática pedagógica de ensino, uma 

vez que ele promoverá o ensino de produção de texto visual informativo, pois proporcionará 

em linearidade com as perspectivas teóricas atuais, como, por exemplo, à luz dos 

multiletramentos, as quais possibilitarão o estabelecimento de práticas centradas em uma 

abordagem multimodal dos textos. Com relação aos educandos, haverá contribuições no tocante 

à aquisição de conhecimentos em torno de suas práticas sociais de produção de textos. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS 

 

Há 25 anos, reuniu-se na cidade de Nova Londres-EUA, um grupo de educadores, 

filósofos da linguagem e linguistas de viés anglo-saxônico preocupados com as mudanças 

oriundas das transformações que passavam no mundo norte ocidental. Essas mudanças eram i. 

sociais, em razão do aumento do fluxo migratório das ex-colônias em direção ao continente 

europeu; ii. tecnológicas, em decorrência das novas tecnologias digitais da informação e 

comunicação e a web e também eram iii. políticas, tendo em vista o colapso soviético e o fim, 

pelo menos bélico, da Guerra fria, que fez surgir novas tendências político-partidárias como o 

novo Trabalhismo britânico e sua versão governista da Terceira via; bem como fez surgir novas 

tendências econômicas, com o fortalecimento do neoliberalismo no mundo de norte a sul. 

Umas das preocupações centrais do Grupo de Nova Londres, como ficou conhecido o 

grupo, era propor reflexões em torno de educação inclusiva, considerando a diversidade 

cultural, linguística bem como compreender como a educação interage em contextos tão 

diversos. Em seu manifesto, o grupo cunhou o termo multiletramentos para se referir a essa 

diversidade e se perguntou: “como podemos garantir que as diferenças de cultura, idioma e 

gênero, dentre outras, não sejam barreiras para o sucesso educacional?”. Dessa maneira, a partir 
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desses pensamentos, surgiram olhares voltados ao estudo dessa perspectiva, especialmente de 

estudiosos da área dos letramentos, como, por exemplo, Rojo (2012), principal adepta dos 

estudos dessa concepção, no cenário brasileiro, visto que considera: 

 
[...] muito interessante e condizente com os princípios de pluralidade cultural 

e de diversidade de linguagens envolvidos no conceito dos multiletramentos 

[...] Creio que hoje, no Brasil, é não só perfeitamente possível, como desejável 

(e, de certa forma, desejado por uma grande parcela dos professores) a adoção 

de uma didática desse tipo. (ROJO, 2012, p. 17) 

 

Sendo assim, com relação às múltiplas linguagens, a autora baseada em Cope e 

Kalantzis (2009), apresenta-nos princípios a serem considerados na implementação dessa 

perspectiva, principalmente, no sistema educacional, como a  pedagogia dos multiletramentos, 

proposição pedagógica, que  objetiva contribuir no processo de ensino-aprendizagem de 

educandos por meio de suas transformações em usuários competentes, capazes de “[...] (saber, 

fazer) nas ferramentas/ textos/ práticas letradas, requeridas, ou seja, garantir “os alfabetismos” 

necessários às práticas de multiletramentos (as ferramentas, aos textos, as línguas/linguagens) 

[...]” ( ROJO, 2012, p. 15). 

Aliás, conforme a autora, apoiada em Cope e Kalantzis (2009), a proposta se configura 

a partir de quatro aspectos, os quais foram alterados entre 1996 a 2006, como “prática situada- 

experienciando; instrução aberta-conceitualizando; enquadramento crítico-analisando e prática 

transformadora-aplicando”. Sendo assim, o primeiro consiste em trabalhar com os educandos 

eventos de letramento mais próximos de suas realidades; o segundo, propõe que os alunos sejam 

sujeitos autônomos, capazes de construírem e aplicarem conhecimentos por meio de uma 

participação ativa. O terceiro visa ao desenvolvimento crítico dos estudantes, isto é, que eles 

sejam questionadores de suas realidades e das variadas formas de manifestação dos sentidos, 

no contexto das práticas sociais. O último aspecto, intenta a realização de uma prática 

transformadora em que os educandos aplicarão os saberes construídos, a fim de promoverem 

transformações nos contextos em que estão inseridos. 

Atualmente, esse estudo tem ganhado notoriedade em diversos trabalhos, dentre eles, 

destacamos o de Vergna (2020), a qual apresenta explicitações acerca das principais concepções 

de letramento que norteiam o ensino de Língua Portuguesa no Brasil, com destaque para  “a 

pedagogia dos multiletramentos”, ao pontuar percepções defendidas por essa concepção, 

principalmente na execução dos “processos de aprendizagem’, os quais se estabelecem por 

meio de um olhar divergente dos letramentos anteriores, “[...] em que os alunos eram visto 

como passivos e meros recipientes, cujo papel consistia em memorizar e reproduzir o que 

recebiam do professor como verdade única [...] ”. (VERGNA, 2020, p. 08). 

Além disso, a autora destaca os papéis a serem desempenhados pelos docentes de Língua 

Portuguesa, em torno do trabalho com os textos, nessa perspectiva, uma vez que deverão “[...] 

propiciar os alunos o contato com diversos textos, de cultura valorizada e de cultura local, 

possibilitando também o acesso e análise das múltiplas linguagens presentes, principalmente, 

nos textos contemporâneos [...]”. (VERGNA, 2020, p. 9).  

Dessa maneira, tais pensamentos dialogam com os objetivos propostos pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), ao asseverar que ensino ocorra em linearidade com 

as transformações sociais. Isto pode ser confirmado, ao analisarmos as competências gerais da 

base, as quais demonstram aderência aos princípios norteados pela pedagogia dos 

multiletramentos. Como podemos observar, mais especificamente na competência 4, em que 

vem requerer por parte dos educadores o estabelecimento de práticas de ensino que considerem 

o trabalho com as diversas semioses/linguagens presentes nos textos de nossa atualidade. Como, 

por exemplo, o infográfico, o qual será explicitado na seção seguinte. 
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O GÊNERO TEXTUAL INFOGRÁFICO 

 

O infográfico é um layout gráfico contemporâneo, cujo nome vem da junção de 

informação + gráfico. É um gênero textual das esferas científicas e jornalísticas, além de ser 

possível encontrá-lo com a função de anúncios publicitários. Paiva (2009) analisou recorrências 

e regularidades na produção e na leitura do infográfico impresso que demonstraram ser layouts 

produzidos por profissionais e lidos pelos leitores com práticas comunicacionais bem definidas, 

como a capacidade de os leitores integrarem informações de modos semióticos distintos e as 

escolhas de diferentes caminhos de leituras sem incorrer em leitura errada.  

Os infográficos impressos integram informações do modo verbal e visual. Já os digitais 

podem contar ainda com recursos do hipertexto como fixação do cursor para salientar 

informações, imagem em movimento, banco de dados, hiperlinks, mudança de cores etc. Para 

infografistas como Kanno (2013) e Cairo (2008), os infográficos não precisam nem mesmo de 

informações verbais. Entretanto, Paiva (2014) analisou um infográfico premiado por apresentar 

a bilheteria de Hollywood entre 1986 a 2008, portanto, esse infográfico pretendia reduzir muitas 

informações em uma página. Entretanto, ele recebeu críticas de outros designers por falta de 

informações, principalmente a falta de informações verbais, como concluiu Paiva (2014). 

 
Outros modos deveriam ser articulados às formas ameboides para compensar 

sua limitação – imprecisão de medidas exatas – [...] poderia ter sido considerado 

também o potencial de significar do modo verbal, aliado às formas ameboides, 

utilizando para isso o recurso de fixação com o cursor sobre os ameboides para 

apresentação de informações verbais; recurso esse que foi usado, porém, os 

quadros que surgem não apresentam as informações [...]). Para representar 

dados quantitativos exatos, o modo verbal é reconhecidamente adequado. 

(PAIVA, 2014, p. 890-891) 

 

Portanto, a quantidade de informações verbais precisa ser o suficiente para que seja 

possível produzir coerência, pois a redução delas para caber no layout de integração de 

informação verbal e visual é uma prática comum na infografia. 

O infográfico é um gênero textual presente nos livros didáticos e mais comumente 

utilizado nas aulas da educação básica na última década. Na pesquisa desenvolvida por Ribeiro 

(2016), foram realizadas atividades com estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas 

públicas (uma estadual e uma federal) e teve como objetivo verificar como os estudantes se 

expressariam usando palavras e imagens, a partir dos comandos disponibilizados pela 

pesquisadora. Seu estudo mostrou que a produção de textos integradores ainda é incipiente nas 

escolas. Paiva (2016) apresentou estudo sobre infográfico digital em que estudantes realizavam 

tarefas de leitura, demonstrando que, como qualquer leitura de outro gênero textual, a leitura 

de imagens relacionadas com textos verbais precisa ser ensinada. Os trabalhos de conclusão de 

mestrado de Rodrigues (2018) e Gomes (2019) apresentam atividades de produção de 

infográficos de sucesso com estudantes do Ensino Fundamental. 

Os estudos de Dionísio (2006, 2013) são boas contribuições de análises de infográficos 

que podem promover o ensino e a aprendizagem de leitura e produção de textos visuais 

informativos. 

Plataformas digitais gratuitas de produção de layouts como o Canva e o Venngage3 

trouxeram a oportunidade de usuários não profissionais produzirem seus textos visuais 

 
3 As plataformas possuem os mesmos princípios de usabilidade e leiaute a partir de exposição de templates. Elas 

estão disponíveis na versão web em navegadores de internet e também para smartphones com sistema Android ou 

Apple iOS. Além dos infográficos e whitepapers, ela possibilita a criação de apresentações, handouts, pôsteres, 

documentos, livretos, certificados, convites, vídeos, cartazes, dentre outros. Alguns aspectos facilitam muito sua 
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informativos, incluindo infográficos. Elas podem ser usadas nas escolas como ambientes de 

aprendizagem.  

Portanto, o ensino de produção de infográficos precisa de novos estudos para 

intensificar o ensino de produção de textos/layouts visuais informativos com metodologias dos 

multiletramentos em uma abordagem multimodal. 
 

PROPOSTA DE ENSINO DO GÊNERO INFOGRÁFICO NA PLATAFORMA 

CANVA.COM 

  

Esta seção objetiva apresentar os procedimentos teórico metodológicos a serem 

empregados no decorrer da execução da proposta de ensino do gênero infográfico, com alunos 

da 3º série do Ensino Médio da Escola Centro de Ensino Dr. Henrique Couto4, na cidade de São 

Bernardo - MA. Assim, na sua produção, levaremos em conta as determinações impostas pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE, 2020), que autoriza a realização do ensino de forma 

remota até o final do período pandêmico, além de ações impostas pelo governo do estado do 

Maranhão, que disponibilizou chips com acesso à internet para alunos e professores das redes 

estaduais de ensino. Assim sendo, com base nessas informações, realizaremos um levantamento 

sobre a quantidade de estudantes que possuem conexão à internet com computadores ou 

celulares, a fim de proporcionarmos um ensino significativo e igualitário a todos.  

Dessa maneira, fundamentar-nos-emos teoricamente nas acepções de Rojo (2012), Rojo 

e Moura (2019), Verga (2020), que apresentam percepções acerca da pedagogia dos 

multiletramentos, destacando-a como uma concepção relevante a ser considerada nas práticas 

do ensino de Língua Portuguesa de nossa contemporaneidade, Paiva e Gomes (2021),  com 

orientações sobre como promover o ensino do gênero textual infográfico a partir da utilização 

da ferramenta digital Canva.com, bem como em autores que abordam a respeito dos gêneros 

discursivos, a saber Bakhtin (2003), Rojo e Barbosa (2015), além de Paiva ( 2009), ao tratar a 

respeito do processo de leitura do infográfico. 

Por conseguinte, a proposição será desenvolvida em quatro momentos, sob uma carga 

horária de 15h, distribuídas num período de três semanas, durante 2h.  Sendo assim, no primeiro 

momento, faremos uma apresentação do projeto, destacando objetivos e caminhos a serem 

percorridos no decorrer de sua progressão; no segundo, daremos início a proposta, via aplicativo 

Whatsapp, em que solicitaremos a leitura de textos, consoante o exemplo, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
utilização pelo usuário: suas funções e recursos são de aplicação intuitiva, desde que se tenha algum conhecimento 

em processadores de textos básicos.  
4  A escolha da escola deu-se em virtude de experiências formativas, como estudante de Nível Médio, residente, e 

pesquisadora de Iniciação Científica, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no campus São Bernardo. 
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Figura 1: Exemplo de texto a ser explorado na sala de Língua Portuguesa 

 

 
Fonte: Descomplica. Disponível em: 

https://descomplica.com.br/tudo-sobre-enem/novidades/redacao-enem-2020-analise-

dos-textos-de-apoio-e-redacao-exemplar/. Acesso em: 18 mar. 2021. 

 

Dessa maneira, os alunos farão uma leitura reflexiva dos textos solicitados, seguido de 

discussões interativas, mediante as indagações chave levantadas, dentre as quais, destacamos 

as seguintes: Quem escreveu; onde foi publicado; para qual perfil de leitor o  texto se destina; 

que tipo de gênero pertence o texto; qual a sua finalidade; que elementos são apresentados nesse  

texto; como as imagens estão posicionadas; que sentidos são atribuídos em torno de suas 

posições; ocorrem relações entre os elementos manifestados; quais os papéis desempenhados 

por cada componente do texto; apresenta estruturas de outros gêneros em sua composição?. 

Tais questionamentos, são considerados relevantes, pelo fato de proporcionar aos alunos 

um trabalho de análise das semioses presentes nos textos, como bem salienta Vergna (2020), 

além de propiciar habilidades do “que é mais bem representado pelo modo visual ou pelo verbal 

[...]”. (PAIVA; GOMES, 2021, p. 10). 

No terceiro momento, apresentaremos a ferramenta digital Canva, via plataforma 

digital do Google Meet, uma vez que explicitaremos sobre sua funcionalidade e possíveis 

recursos semióticos a serem empregados na elaboração do infográfico. Posteriormente, 

disponibilizaremos tutoriais de utilização da plataforma, intentando uma compreensão mais 

aprofundada, a fim de solicitarmos uma primeira produção do gênero infográfico. Assim sendo, 

a produção consistirá na elaboração de intervenções em torno da temática; SAÚDE MENTAL 

EM FOCO: Como manter equilíbrio em tempos pandêmicos, em que os alunos deverão propor 

ações a serem executadas pelos sujeitos, em prol da saúde mental, mediante as intempéries 
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surgidas em sua esfera social, como por exemplo, a atual crise sanitária em decorrência do novo 

coronavírus (COVID-19). 

No quarto momento, organizaremos uma revisão coletiva, via Padlet, na qual os 

estudantes apresentarão comentários e sugestões acerca dos trabalhos de seus colegas, tendo 

em conta, um roteiro de análise composto por algumas questões, como: A produção estabelece 

um cumprimento do objetivo proposto; utiliza recursos semióticos em sua elaboração; apresenta 

características composicionais, temáticas e estilísticas do gênero estudado; ocorrem relações 

entre os textos verbais e não verbais apresentados no texto? 

Por fim, com base nas análises estabelecidas, solicitaremos edições dos infográficos, 

como etapa de reescrita textual, seguidas de uma produção final, com a intenção de 

socializarmos nas redes sociais como: Facebook e Instagram. 

Destarte, a avaliação ocorrerá de forma processual e contínua, pois consideraremos a 

participação e envolvimento dos alunos no decorrer de execução das atividades. Além das 

considerações apresentadas por Paiva e Gomes (2021, p. 18) ao destacarem que “[...] a 

professora e o professor devem avaliar todo o processo de aprendizagem, para que eles possam 

redirecionar suas ações com vistas a colaborar com o progresso de seus estudantes no que se 

refere ao letramento visual e digital”. 

Como forma de elucidação dos passos teórico metodológicos, apresentamos o seguinte 

quadro: 

 

QUADRO 1- EXPLICAÇÃO DO PASSO A PASSO DA PROPOSTA 

 

Momentos Descrição Objetivos Recursos 

1ª Apresentação da 

proposta didática. 

Apresentar os 

objetivos da 

proposição, além dos 

caminhos a serem 

percorridos em sua 

progressão. 

Estabelecer 

compreensões sobre 

a finalidade da 

proposta pedagógica 

do gênero textual 

infográfico. 

 

Infográficos 

  

2ª Leitura de textos; 

 Análise dos aspectos 

constituintes do 

gênero. 

 

 Realizar leitura de 

textos pertencentes 

ao gênero 

infográfico, seguido 

de discussões 

interativas, mediados 

por questionários 

levantados. 

Promover 

entendimentos acerca 

dos aspectos 

constituintes do 

gênero informativo 

visual. 

Aula expositiva; 

Questionários; 

Whatsapp. 

 

 

3ª Exposição da 

plataforma digital 

Canva; 

Elaboração de uma 

primeira produção. 

Explicitar sobre a 

ferramenta digital a 

ser utilizada na 

composição da 

produção inicial do 

gênero estudado. 

Desenvolver 

habilidade para a 

produção do gênero 

textual infográfico. 

Google Meet; 

Canva; 

4ª Revisão coletiva; 

Edições do gênero; 

Produção final; 

Efetivar uma revisão 

coletiva com base em 

critérios 

Proporcionar 

reflexões sobre os 

saberes adquiridos ao 

Padlet; 

Canva; 

Facebook; 
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Socialização. estabelecidos, assim 

como edições, 

produção final e 

socialização nas 

redes sociais. 

longo do trabalho. Instagram. 

Fonte: Autoria própria, 2021 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Dessa forma, este trabalho buscou apresentar uma proposição didática do gênero textual 

infográfico, a ser realizada nas práticas do ensino de Língua Portuguesa, considerando a 

realidade apresentada no contexto educacional de ensino remoto emergencial na pandemia de 

Covid-19. A proposta se baseia nas fundamentações da pedagogia dos multiletramentos e na 

abordagem multimodal do infográfico como gênero textual visual informativo que é. 

Pressupomos que trará contribuições tanto para o professor de Língua Portuguesa, como para 

os estudantes.  

O professor, no que se refere ao exercício de sua prática docente, propiciará o ensino 

não limitado a uma visão monomodal da linguagem, isto é, em uma prática que não esteja 

focada apenas na linguagem escrita, porém que considere ainda as múltiplas 

semioses/linguagens apresentadas nas diferentes formas de manifestação dos sentidos, 

conforme postulado por Rojo (2012) e ratificado pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC, 2018).  

Com relação aos estudantes, acreditamos que eles podem desenvolver os quatros 

aspectos da pedagogia dos multiletramentos com a proposta apresentada neste artigo, desde que 

seja ativo em seu aprendizado, como previsto nas quatro etapas da atividade. Após a aplicação 

da proposta de ensino de infográficos com os alunos da Escola Estadual Centro de Ensino Dr. 

Henrique Couto, novas avaliações serão feitas para aprimorar as etapas da proposta. 
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RESUMO 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) podem auxiliar no processo da 

aquisição de Língua Portuguesa (LP) como segunda língua (L2), do sujeito surdo? É 

possível o surdo aprender a LP com vídeos publicados no YouTube? Esses foram 

alguns dos questionamentos que impulsionaram a escrita deste trabalho, no intuito de 

discutir e melhor compreender a relevância das tecnologias no ensino dos surdos. O 

objetivo desta pesquisa é apresentar a contribuição significativa das TICs para a vida 

do sujeito surdo. Elas podem auxiliar na aprendizagem da LP. Esta é uma pesquisa 

bibliográfica, que propõe uma análise de dois vídeos em Libras produzidos por uma 

professora surda e disponibilizados em seu canal do YouTube, Português com Libras, 

o qual auxilia os surdos na  aquisição da L2. O presente trabalho terá como 

embasamento nas discussões sobre os  elementos multimodais (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2001; ROJO, 2012), aquisição da LP como L2 para surdos (QUADROS, 

1997; QUADROS; SCHMIEDT, 2006), perspectivas sobre as TICs na educação dos 

surdos (ARCOVERDE, 2006; GOETTERT, 2019). Os tipos de atividade são os 

vídeos gravados por surdos e disponibilizados no YouTube em Língua de Sinais 

(SCHALLENBERGER, 2012), como também estudos de outros autores sobre a 

temática discutida. Como resultado, as TICs trazem grandes contribuições na vida dos 

surdos, desde sua comunicação até sua educação. As novas tecnologias possibilitam 

que os professores criem mais estratégias visuais para ensinar os surdos e estes podem 

ter acesso a recursos que os auxiliem na escrita da sua L2, como vídeos publicados no 

YouTube em Libras ou com legendas acessíveis para a comunidade surda.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Sujeito surdo. Libras. Língua Portuguesa. TICs  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na educação do aluno 

surdo pode auxiliar o ensino e a aprendizagem desse sujeito, possibilitando uma ampliação na 

comunicação entre a comunidade surda e o ouvinte, não apenas na interação, mas, também, 

principalmente na sua aprendizagem, considerando que o aluno surdo aprende através da 

visualidade para sentir e compreender o mundo à sua volta, sendo isso significativo para a vida 

escolar e social. 

O uso dessas tecnologias tem sido muito relevante para a educação do sujeito surdo, 

possibilitando também que o professor inove sua prática de ensino para atender a seus 

educandos. Para os surdos, o avanço das tecnologias traz muitos benefícios. Com isso, se 

tornam mais acessíveis as práticas adotadas por professores, possibilitando que esse público 
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tenha acesso a outros recursos que auxiliam na sua aprendizagem e na escrita do português, a 

segunda língua (L2) dos surdos brasileiros. “A escrita, através da Internet, possibilita ao surdo 

escrever o português e pensar em português, fazendo uso social da linguagem escrita 

incorporada a uma necessidade discursiva” (ARCOVERDE, 2006, p. 256). 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi reconhecida pela Lei nº 10.436 e 

regulamentada pelo decreto 5.626 como a língua oficial da comunidade surda, ou seja, a 

primeira língua (L1) da pessoa surda, utilizada para a comunicação e o ensino desse sujeito, e 

a língua portuguesa na modalidade escrita como a sua segunda língua (L2). No entanto, a 

aquisição da L2 é um desafio que os surdos enfrentam todos os dias, visto que se trata de uma 

língua com a modalidade oral auditiva e acaba causando dificuldade para o surdo que usa uma 

língua na modalidade gestual visual. Essas diferenças linguísticas causam um entrave no 

letramento dos surdos, deixando marcas negativas na sua vida. 

Sabemos que nos dias atuais as pessoas estão muito ligadas às novas tecnologias, que 

podem ser usadas como ferramenta de aprendizagem e ampliar o conhecimento. Elas podem 

auxiliar os surdos com a sua escrita, visto que podem encontrar materiais visuais que facilitam 

a compreensão do surdo sobre o assunto. “As novas tecnologias propiciaram um novo tipo de 

exercício da escrita, facilitando a aprendizagem com base no ato de comunicar e na necessidade 

de clareza na comunicação a distância” (GOETTERT, 2019, p. 133). 

Portanto, o presente trabalho vai ser desenvolvido por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, com caráter qualitativo, tendo como objetivo mostrar que os surdos podem 

aprender o português com vídeos compartilhados no YouTube, uma plataforma acessível e 

muito usada para encontrar vídeos de variados assuntos. De acordo com Schallenberger (2012, 

p. 78): 

 
[...] o que o advento das tecnologias de registro e comunicação proporcionou 

foi a visualização de produções dos próprios surdos, em língua de sinais. [...] 

Este site, youtube, configura uma rede de troca de vídeos que possibilitou a 

abertura de novos caminhos na divulgação da língua de sinais, sendo uma 

maneira de registrar produções como piadas, histórias, saberes da comunidade 

etc. 

 

Para a execução do trabalho, foram analisados dois vídeos da professora surda Aline 

Vendrame Cordeiro, publicados em seu canal Português com Libras, no YouTube. O primeiro 

vídeo trata dos verbos no pretérito e no particípio, e o segundo, narra a história do ratinho e o 

leão detalhadamente, mostrando o texto, sinalizando frase por frase, e ainda destaca algumas 

palavras para explicar o significado. O surdo é um sujeito visual e precisa de estratégias visuais 

para o seu ensino. Com isso, podemos pensar que o ensino do português através de vídeos pode 

ser eficaz para a sua aquisição, visto que o vídeo sinalizado “prende” a atenção dos alunos 

surdos mais do que um texto escrito.   

 

AS TECNOLOGIAS NO ENSINO PARA SURDOS 

 

Os recursos tecnológicos trazem grandes contribuições para o ensino e a aprendizagem 

da pessoa com surdez, levando em consideração que é através das experiências visuais que ela 

começa a adquirir uma compreensão de mundo. Isso será de grande valia no que diz respeito à 

construção de novos conhecimentos, assegurando que os professores manterão um diálogo com 

seus alunos, assim como a sociedade, mantendo uma interação com os ouvintes (SENA; MELO, 

2018). 

Com o uso das TICs na escola, os conteúdos tornam-se mais acessíveis para os alunos 

com algum tipo de necessidade especial, pois a partir de materiais didáticos visuais 

disponibilizados pela professora na plataforma YouTube ocorre maior interação e melhor 
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conhecimento de mundo, possibilitando que essas pessoas não sejam apenas alfabetizadas, mas 

também letradas, capazes de lutar pelo seus direitos perante a sociedade, buscando resolver 

questões sociais, como a escola bilíngue, por exemplo, que, mesmo sendo um direito de todo 

aluno surdo, não é acessível para todos, pois ainda existem poucas instituições no Brasil. 

Goettert (2019) ressalta a relevância das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDICs) para a construção do seu ser social como também para sua educação: 

 
As TDICs podem levar a um novo reconhecimento desse público, valorizando 

sua língua e sua cultura. Os momentos de interação em ambientes virtuais, 

além das legendas em programas televisivos, possibilitam a ampliação de 

vocabulário e a compreensão da escrita. As tecnologias digitais colaboram 

para a comunicação dos surdos, principalmente no acesso a informações e 

conhecimento da língua portuguesa escrita; entretanto, destaca-se a busca por 

informações visuais e de valorização e vitalidade da língua de sinais no uso 

das tecnologias (GOETTERT, 2019, p. 125). 

 

 As tecnologias trazem uma contribuição para a vida e o desenvolvimento das pessoas 

surdas. As novas tecnologias digitais permitem que os surdos se comuniquem e interajam com 

outras pessoas que não estejam no mesmo ambiente. Essa comunicação pode se dar por meio 

das redes sociais, permitindo que as pessoas conversem por videochamada ou mensagens 

escritas, que influenciam na escrita dos surdos. A partir dessa interação, pode-se ampliar o 

vocabulário e obter novos conhecimentos da língua escrita. As tecnologias também permitem 

legendas em programas de televisão e vídeos, se tornando acessível para os surdos e 

contribuindo para que eles tenham acesso às informações visuais, ajudando na aquisição da sua 

L2.   

 O professor, ao trazer o YouTube como ferramenta de estudo para facilitar o aluno surdo 

aprender/melhorar o português, tem o intuito de fazê-lo absorver os significados das palavras, 

aprender a escrita, conhecer determinado objeto ou animal, saber contextualizar o que foi 

aprendido com o mundo a sua volta, onde esse sujeito possa adquirir o letramento ao fazer uso 

dos recursos visuais, auxiliando na internalização dos conteúdos e, com isso, apresentando um 

processo satisfatório (SENA; MELO, 2018).  

 De acordo com Silva (2017), com as TICs ocorre uma mudança no modo de produção 

dos textos, na circulação e na materialidade dos objetos que se escrevem. Esse novo formato de 

ler e escrever movimenta novos saberes e processos cognitivos, pois os usuários trazem a escrita 

e a leitura para seu cotidiano atual, atribuindo sentidos a essas práticas. No que diz respeito ao 

ensino de língua, é importante fazer uma reflexão sobre os pressupostos usados com relação à 

língua e à linguagem. 

Dessa forma, Coscarelli (2010, p. 524 apud SENA; MELO, 2018, p. 3) afirma que: 

 
A escola não deve perder essa oportunidade de incorporar as novas 

tecnologias, sobretudo as digitais, em suas práticas educativas. Acredito que, 

neste momento, ela precisa de projetos e pesquisa que possam lhe oferecer 

apoio, auxiliando, assim, a reflexão sobre a melhor forma de usar essas 

tecnologias como recurso didático e sobre como a escola pode ajudar seus 

alunos a desenvolver competências e habilidades importantes para o 

letramento digital. 

 

 Percebemos que é cada vez mais comum as escolas fazerem uso das TIC, o que se torna 

significativo, pois, além de trazerem novas estratégias e inovarem no âmbito escolar, são 

ferramentas que aproximam e melhoram a participação dos alunos surdos nas aulas, sendo 



 

  84 

benéfico para sua aprendizagem em todos os aspectos, principalmente no letramento desses 

educandos, facilitando também a interação entre professor, aluno surdo e ouvinte. 

 

A ESCRITA DO PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA DO SUJEITO SURDO 

 

 Desenvolver e aprender corretamente a escrita do português é um grande desafio para 

os surdos, visto que não há um ensino bilíngue de qualidade. Dessa forma, os professores têm 

que desenvolver estratégias de ensino para atender a esse público. De acordo com Oliveira 

(2014, p. 40), para o professor fazer com que o aluno surdo tenha uma boa aquisição na escrita 

e na leitura, é preciso ter estratégias de ensino para despertar o interesse do aluno. Acima de 

tudo, que esse professor tenha conhecimento total da Libras para que o aluno possa se sentir 

seguro com sua explicação. Assim será mais proveitoso para a aprendizagem, fazendo com que 

os alunos surdos possam adquirir uma boa escrita e leitura. Dessa forma, o professor vai motivar 

o aluno a enfrentar suas dificuldades. Oliveira (2014, p. 139) ainda enfatiza que, “para se ensinar 

a língua portuguesa aos surdos, o uso de uma língua compartilhada pelo professor é condição 

indispensável e essencial”. 

As semelhanças e diferenças da Libras com a Língua Portuguesa favorecem a 

interferência no processo de aprendizagem da L2, como destaca Quadros (1997, p. 103):  

 
O domínio das diferenças e semelhanças entre a L1 e a L2 podem favorecer a 

interferência do professor no processo de aquisição da L2 pelo surdo. Além 

disso, na medida em que o aluno tem condições de lidar com o conhecimento 

explícito, ele pode ser conscientizado das mesmas, a fim de monitorar a sua 

própria aquisição.  

 

 A ausência da interação entre o aluno surdo e o professor ouvinte causa dificuldades no 

desenvolvimento educacional, afetando diretamente a aprendizagem da L2. Como isso é algo 

frequente na sua educação, o surdo acaba aceitando essa diferença. 

 
Em nenhuma das escolas de surdos, em época alguma, houve uma língua 

compartilhada entre os estudantes surdos e professores ouvintes. 

Ocasionalmente, havia uso de sinais por alguns professores. Essa situação 

comunicativa influencia diretamente as práticas de leitura e de escrita. 

Entretanto, os surdos muito frequentemente se contentam com condições 

mínimas e precárias, tentando adaptar-se à situação escolar (BOTELHO, 

2002, p. 68). 

 

 Para ensinar uma outra língua para os surdos, o profissional precisa ter domínio das duas 

línguas, além de estratégias visuais que possibilitem a compreensão para esse grupo. Por essa 

razão, este trabalho mostra que é preciso fazer uso das novas tecnologias para ensinar o 

português para os surdos, podendo utilizar vídeos publicados no YouTube totalmente em 

Libras, que explica as regras e como fazer um bom uso dessa língua, como poderemos ver na 

análise a seguir de dois vídeos publicados por uma professora surda em seu canal Português 

com Libras.  

 

ANÁLISE E RESULTADOS  

 

O YouTube tornou-se uma ferramenta significativa para a aprendizagem de qualquer 

indivíduo. Nele se encontram vídeos de todos os gêneros, que prendem a atenção dos usuários. 

Portanto, os surdos podem fazer a aquisição da escrita com o suporte de vídeos em Libras 

disponibilizado no YouTube, que é de suma importância para os alunos, conforme pontua 
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Arcoverde (2006, p. 257): “Fazer uso da linguagem escrita significa, para os surdos, apropriar-

se de um conhecimento social e cultural de grande amplitude”. 

 O primeiro vídeo analisado aborda o tempo dos verbos, o futuro do pretérito e o 

particípio passado. Nele, a professora explica como usá-los da forma correta nas frases, 

mostrando frases que contêm os dois verbos na estrutura, trazendo recursos visuais que ajudam 

o aluno a fazer leitura de imagens, assim como compreender o sentido desse texto imagético e 

levando-o a desenvolver o letramento visual, ampliando o conceito de multiletramento como a 

“multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos” 

(ROJO, 2012, p. 13). A Figura 1 a seguir deixa explícita a importância de se fazer uso de 

recursos visuais com base na aprendizagem e no letramento dos aprendizes da L2:  

 

Figura 1 – Uso dos tempos dos verbos  

Fonte: Youtube (2021). 

 Na Figura 1 percebe-se que a sinalizante destaca os verbos e palavras-chave para o 

significado da frase e das imagens para facilitar o entendimento do conteúdo. A frase está escrita 

dentro das normas do português a fim de que os surdos vejam e percebam como se estrutura 

uma frase com os cognitivos e os verbos no seu tempo. A professora sinaliza palavra por palavra 

e explica o seu significado. Dessa forma, o surdo associa as palavras no português com o sinal 

em Libras e ainda conhece os significados que são desconhecidos. A leitura em língua de sinais 

auxilia na aquisição da L2, “ler os sinais vai dar subsídios linguísticos e cognitivos para ler a 

palavra escrita em português.” (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 30). 

Na Figura 2 a seguir, a professora traz mais explicações sobre os verbos: 
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Figura 2 – Explicação sobre os verbos no futuro do pretérito e no particípio 

Fonte: Youtube (2021). 

Na Figura 2, a professora explica a diferença dos verbos no futuro do pretérito e do 

particípio (passado), fazendo com que as pessoas que acessam o vídeo entendam a diferença 

desses dois tempos verbais. Dessa forma, percebe-se que a sinalizante usa estratégias visuais 

para destacar esses verbos, fazendo uso das cores azul e vermelha a fim de que as pessoas 

prendam a atenção na diferença dos verbos. Para os surdos, é uma excelente estratégia. Essa 

mudança de cores vai chamar a sua atenção, fazendo com que percebam a escrita dessas 

palavras e os tempos verbais. A todo momento, a professora está trabalhando nos vídeos com 

essa estratégia de cores para que quem percebam a importância de cada detalhe explicado. Para 

Kress e van Leeuwen (2001, p. 58), é significativo o uso das cores no ensino, pois elas 

“funcionam como um dispositivo semiótico formal capaz de representar ideias, atitudes, 

ressaltar informações e estabelecer coerência e coesão nos textos”. 

A Figura 3 a seguir mostra uma explicação mais detalhada sobre o uso dos verbos: 

 

Figura 3 – Explicação detalhada sobre o uso do verbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Fonte: Youtube (2021)  
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Na Figura 3, o vídeo mostra outra frase como exemplo para reforçar a explicação sobre 

os tempos verbais a fim de que o surdo entenda melhor o uso de cada tempo verbal, destacando 

os verbos com letras em caixa alta. Dessa forma, o surdo vai percebê-lo mais facilmente. A 

professora destaca o verbo que está explicando no momento. Os recursos usados no vídeo são 

importantes para que o surdo entenda melhor cada palavra da frase e o estimulem a aprender a 

escrever essas palavras. As frases ajudam os surdos a perceber a estrutura do português, assim 

como são inseridos os cognitivos dentro das frases.   

O segundo vídeo analisado trata-se da fábula de Esopo “O leão e o ratinho”, muito 

conhecida na literatura infantil brasileira. A professora Aline nomeou a publicação com o tema 

“Vamos ler juntos”. O tema incentiva as pessoas que acessam o vídeo a ler o texto, que está 

sendo exibido juntamente com a sinalização. Durante a leitura da fábula, a professora destaca 

palavras que julga desconhecidas por alguns surdos, explicando o significado e os sinônimos 

para que facilite o entendimento desse público. Quadros e Schmiedt (2006, p. 41-42) destacam 

que “trabalhar com palavras-chave também pode ser muito útil para o novo leitor. Isso não 

significa listar o vocabulário presente no texto, mas discutir com os alunos sobre as palavras 

que aparecem no texto estimulando-os a buscar o significado”. 

A Figura 4 a seguir apresenta a fábula do leão e do ratinho:   

 

Figura 4 – Fábula “O leão e o ratinho.. 

 

 

Fonte: Youtube (2021). 

 

A Figura 4 é o início do vídeo. A professora começa explicando o que será exposto, 

sinalizando em uma janela, e ao fundo, exibindo a fábula trabalhada no vídeo. A professora 

Aline faz uso de recursos visuais para que fique bem nítido para os usuários de seu canal, usando 

um fundo branco no texto e deixando as letras visíveis para que todos possam acompanhar a 

leitura e assim visualizar a escrita do português. A janela de Libras está no meio do vídeo, não 

sendo possível ver todo o texto, mas ao iniciar a narrativa, a janela se move para o canto e assim 

é possível todos verem o texto escrito.  

A Figura 5 a seguir mostra a sinalização do texto: 

 



 

  88 

Figura 5 – Sinalização do texto 

 

  

 

Fonte: Youtube (2021). 

 

Na Figura 5, percebe-se que a professora sinaliza o texto por frases, destacando-as em 

amarelo para que todos possam acompanhar a sinalização e as frases em português e assim 

poderem comparar as duas línguas, desenvolvendo a escrita do português. A professora faz uso 

do editor de PDF, Xodo PDF Reader4, que permite que o usuário anote, grife com várias cores 

e desenhe pelas páginas do documento. Esse recurso chama a atenção dos surdos por ser um 

documento com muita visibilidade.  

A Figura 6 a seguir mostra como a professora faz o destaque das palavras: 

 

Figura 6 – Recurso de destaque das palavras 

 

Fonte: Youtube (2021). 

  

 
4 Um editor de PDF que permite fazer alterações no arquivo, como inserir anotações, adicionar destaques, fazer 

assinaturas. 
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Depois que a professora apresenta a fábula completa frase por frase, ela volta ao início, 

destacando algumas palavras e explicando o significado, usando classificadores e a datilologia 

de outras palavras com o mesmo significado para que os surdos compreendam o sentido dessas 

palavras. Por exemplo, sobre o verbo “soltar”, ela explica que tem o mesmo significado de 

“deixar livre”. Esse vídeo é muito significativo para o ensino do português para surdos, 

auxiliando-os na escrita do português, na leitura, ampliando o vocabulário do sujeito e 

desenvolvendo o interesse pela leitura. O vídeo é uma excelente estratégia de ensino, e o 

professor pode usá-lo em sala de aula de alunos ouvintes e surdos por ser um vídeo que envolve 

a atenção de todo o público.  

No Quadro 1 a seguir, podemos ver os elementos multimodais presentes nos vídeos: 

 

Quadro 1 - Elementos multimodais identificados nos vídeos analisados 

 

Vídeos Vídeo 1: Futuro do pretérito e 

particípio (passado) 

Vídeo 2: Fábula o leão e o ratinho 

Cores   Rosa - verde-amarelo-laranja - azul - 

vermelho. 

Amarelo - verde 

Palavras 

destacadas 

1. Cachorro - 2. Pastores alemães - 3. 

Delaware - 4. Casa Branca.  

1. Gargalhada - 2. Resolveu - 3. 

Largar/soltar - 4. Caça - 5. Debateu 

- 6. Rugiu - 7. Roeu 

Significado 

das palavras5 

1. Animal - 2. Raça de cachorro - 3. 

Estado dos Estados Unidos - 4. 

Residência oficial e principal lugar de 

trabalho do presidente dos Estados 

Unidos.  

1.Risada prolongada - 2. O mesmo 

que decidir - 3. Deixar livre - 4. 

Ação de caçar, de perseguir e matar 

animais silvestres. 5. O mesmo que 

discutiu - 6. Grito do leão - 7. Cortar 

com os dentes, é muito comum ser 

ação de ratos 

Verbos 

destacados 

Ter - morder - estiver e ir Gargalhar - resolver - largar/soltar - 

debater - rugir - roer 

 Imagem Sinalizante - mapa de Delaware - 

cachorro - Casa Branca.  

Sinalizante - fábula exibida 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

No Quadro 1, pode-se observar elementos multimodais usados pela professora para 

explicar os tempos verbais dos verbos e fazer a leitura da fábula, explicando cada manobra que 

ela usa para explicar o conteúdo dos vídeos. São recursos visuais que possibilitam que a pessoa 

surda aprenda os conteúdos com mais clareza. Kress e Van Leeuwen (2001) pontuam que nos 

tempos da multimodalidade os modos semióticos, além da língua, podem ser vistos como um 

complemento de representação e comunicação: “[...] a língua, seja falada ou escrita, pode agora 

com mais frequência ser vista como ‘apoio’ aos outros modos semióticos: ao visual, por 

exemplo. A língua pode agora ser ‘extra visual” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001, p. 46). 

 

 

 
5 A elaboração dos significados foi realizada com o auxílio do dicionário online DICIO. Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/aurelio/. Acesso em: 30 jun. 2021. 

https://www.dicio.com.br/aurelio/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por meio de uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo foi possível conhecer e 

perceber a importância do uso das TICs dentro da educação do sujeito surdo e como essas 

ferramentas podem auxiliar na aquisição da L2, podendo contribuir tanto para a vida 

educacional quanto para a social. É desafiante para o surdo aprender a escrita do português e 

entender os significados das palavras, mas a partir do momento em que o professor começa a 

fazer uso de recursos multimodais, ocorrerão reflexos positivos na aprendizagem desses 

educandos. 

 As plataformas digitais, em especial o YouTube, vêm se tornando valorosas para 

adquirir conhecimentos variados. A professora Aline, em seu canal Português com Libras, nos 

traz uma reflexão, mostrando a importância de ser ensinado tanto o português quanto a Libras, 

tornando um ensino bilíngue para alunos surdos e ouvintes. É uma forma de quebrar barreiras 

na comunicação, buscando uma sociedade inclusiva, além de desbravar pouco a pouco a 

trajetória de sofrimento e exclusão do povo surdo. 

 A análise realizada neste trabalho nos mostra que é possível o sujeito surdo aprender 

português por meio de vídeos publicados no YouTube. Como podemos ver, esses vídeos, como 

outros que são publicados, podem auxiliar o professor no ensino de português para surdos. Eles 

apresentam estratégias multimodais eficazes para o ensino desse público. O professor, quando 

vai ensinar a um aluno surdo, precisa compreender que o discente é um sujeito visual e que 

precisa estimulá-lo para que possa absorver o conteúdo ensinado. 

Por tanto, este trabalho deixa uma reflexão para todos os professores formados/em 

formação para que façam uso das TICs, buscando estratégias de ensino. Nas plataformas 

digitais existe um “universo” de conhecimento a serem estudados e compartilhados com aqueles 

que ainda o desconhecem. Desse modo ocorre com a Libras, é necessária uma ampliação da 

língua, também uma educação bilíngue, com a qual esses sujeitos possam se expressar por seus 

direitos, deveres e, por consequência, teremos uma sociedade mais justa para a comunidade 

surda.  
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ensino para alunos surdos por e com tecnologias digitais 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as perspectivas de alunos e 

professores surdos no processo de ensino-aprendizagem por e com as tecnologias 

digitais no contexto pandêmico, a fim de perceber quais as dificuldades e 

possibilidades deste ensino para estes alunos em específico. Especificamente 

queremos analisar as perspectivas dos alunos surdos sobre as tecnologias digitais, 

além de perceber como as tecnologias estão sendo utilizadas no ensino de Libras para 

alunos surdos. Em que nos amparamos nos estudos sobre educação de surdos e a 

Libras com Karnopp e Quadros (2011); às tecnologias digitais no ensino com Ribeiro 

(2020) e sobre os letramentos digitais no ensino de Libras para surdos com Santarosa 

(2010).Com um cunho descritivo-exploratório, realizamos observação de duas aulas 

no ensino remoto de alunos surdos de uma escola pública dentro de uma realidade de 

uma sala de AEE – Atendimento Educacional Especializado na cidade de Caraúbas – 

RN, além da aplicação de um questionário para os alunos e professores neste processo. 

Com a nossa pesquisa percebemos que o professor e alunos surdos fazem uso de 

diversas ferramentas digitais e tecnológicas em sala de aula, além de percebermos o 

impacto que esses recursos trazem para o ensino de Libras ou até mesmo para a 

educação de alunos surdos no sentido da exploração de recursos visuais, ferramentas 

que trabalhem a sua língua materna ou por meio dela, bem como, as estratégias que o 

professor pode conciliar junto a essas ferramentas tecnológicas para ensinar aos 

alunos surdos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Digitais; Ensino de Libras; Educação de Surdos 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para esta pesquisa, escolhemos uma escola da rede pública de educação da cidade de 

Caraúbas – RN tendo cinco alunos surdos matriculados, sendo o foco da nossa pesquisa. 

Portanto, o professor que contribuiu para nossa pesquisa trabalha de modo direto com o ensino 

de AEE3 – Atendimento Educacional Especializado, foco da nossa pesquisa, e esta realidade de 

alunos surdos. 

Somente 02 alunas concordaram em colaborar com a pesquisa em tempo hábil de 

produção dos dados, sendo assim, caracterizados como colaboradores e o professor surdo, em 

que este professor tem sua primeira graduação em pedagogia e a sua segunda graduação em 

Licenciatura em Letras Libras, contando também com mestrado em educação, já as duas alunas 

surdas, colaboradoras da nossa pesquisa cursam o 3º ano do ensino médio, as duas com 19 anos. 

 

CONCEPÇÃO DO PROFESSOR SOBRE TECNOLOGIAS NO ENSINO PARA 

ALUNOS SURDOS  

 
1Licenciada em Letras Libras pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). 

fatimasaantosss@gmail.com; 
2 Professor Mestre do curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA).  ebson.gomes@ufersa.edu.br; 
3O atendimento educacional especializado (AEE) é um serviço da educação especial que identifica, elabora, e 

organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminam as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas. (SEESP/MEC, 2008). 

mailto:fatimasaantosss@gmail.com
mailto:ebson.gomes@ufersa.edu.br
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Devido a esse momento delicado de pandemia, foi realizado um questionário em 

formato virtual que foi dividido entre o professor e alunos surdos da cidade de Caraúbas/RN, 

ressaltando que para a realização da aplicação desse questionário, utilizamos o aplicativo 

Google Meet com perguntas referentes ao uso das tecnologias digitais e pontos de vista sobre 

as mesmas de como professor e alunos se sentem diante dessas ferramentas.  

Salienta-se que todos os nomes4 nesta pesquisa tratam-se de nomes fictícios para 

resguardar a imagem dos colaboradores.Lembrando que todas as respostas foram gravadas e 

consequentemente traduzidas e transcritas. 

Apresentamos o TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em português como 

também em Libras.  

O questionário direcionado ao professor abrange onze perguntas. O professor é do sexo 

masculino, o chamaremos de professor João. João tem formação em mestrado de Educação. 

Continuando a sequência das perguntas, a primeira está relacionada à sua formação onde é 

possível ver logo acima, a segunda era há quanto tempo ele atuava como professor, onde 

rapidamente respondeu foi que já atuava na área de ensino há cinco anos. 

Tendo as primeiras perguntas devidamente respondidas, continuamos a sequência das 

demais, onde o professor João nos respondeu com mais detalhes sobre suas experiências como 

professor e suas interpretações sobre o respectivo assunto. 

A pergunta seguinte era como ele trabalhava os conteúdos em sala de aula, em que 

gostaríamos de saber quais eram as impressões dele sobre estes formatos e até mesmo as suas 

estratégias de ensino, e o mesmo nos responde que que seu trabalho consistia especificamente 

com o ensino AEE, principalmente com alunos surdos que estavam concluindo o ensino médio.  

Tendo como objetivo ensinar a Libras como primeira língua (L1), o português como 

segunda língua (L2). João sendo professor se preocupava bastante com a aprendizagem da 

língua portuguesa sendo assim, organiza seus conteúdos de uma maneira mais prática fazendo 

o uso de imagens que ajudem na compreensão dos alunos. 

É notório a preocupação e o cuidado que o professor João apresenta para com seus 

alunos. Os alunos surdos já são adultos e alguns deles já tiveram contato com a Libras um pouco 

tarde. Podemos assim, presumir o efeito que a língua de sinais tem na construção do indivíduo 

surdo.  

Na pergunta de número quatro, é referente aos recursos tecnológicos que existem na sua 

escola, o professor citou que em sua escola conta com os seguintes recursos: computador, 

notebook, aparelho de som, scanner, TV e projetor multimídia (data show), esses são os 

recursos tecnológicos que a escola viabiliza. Seguindo essa mesma sequência relacionada a 

esses recursos tecnológicos, a pergunta de número cinco, era justamente para saber quais os 

recursos tecnológicos que ele mais utiliza em suas aulas. Sua resposta foi que fazia o uso do 

computador, notebook, projetor multimídia (Data show), scanner, e também utilizava o seu 

celular para gravar vídeos e exibi-los para os seus alunos. 

A pergunta de número de seis, se baseia no uso de recursos tecnológicos e qual a frequência 

que esses recursos eram utilizados, como por exemplo, quantos dias na semana. Em decorrência 

a esse momento pandêmico, João respondeu que utilizava todos os dias como suporte para suas 

aulas, e podemos considerar a importância do apoio da escola e que a escola também possa ter 

algum tipo de suporte para os professores durante esse período, em que os docentes necessitam 

desses recursos para o trabalho, mas no fim fazem o uso de seus materiais pessoais. 

 Na pergunta de número sete, “Como utilizar essas ferramentas tecnológicas? Você sente 

segurança na utilização dos mesmos?” o professor respondeu positivamente que tinha 

segurança na utilização dos mesmos e como fazia a utilização. O professor João nos respondeu 

 
4Nomes Fictícios 
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que como sujeito surdo acha mais fácil a utilização dessas ferramentas, pois o sujeito surdo ele 

é visual e isso acaba o ajudando muito, expondo os conteúdos através de slides. Sem o auxílio 

dessas ferramentas tecnológicas tornaria difícil seu trabalho. 

O professor afirma ter segurança através da utilização destes, como um importantíssimo 

e necessário apoio para suas aulas. Como o próprio professor conta que devido ao surdo ser 

muito visual, para uma ilustração melhor do conteúdo e de fácil compreensão utilizando slides, 

por exemplo, sente-se mais confiante para compartilhar seus conteúdos. 

 O sujeito surdo é muito visual, como o próprio professor afirma, essas ferramentas 

contribuem bastante para um melhor desempenho em suas aulas. Pois,será pela língua de sinais 

que o sujeito surdo poderá compreender o mundo, localizar-se com relação a ele mesmo e aos 

outros e ter as suas referências, inclusive aquela que o coloca de forma diferente no mundo 

como surdo que percebe o mundo visualmente, que tem direitos e que deve ser respeitado na 

sua forma de ser (MOURA, 2000). 

Nesse momento delicado em que nos encontramos com o novo coronavírus, foi preciso 

um reajustamento, e nesse sentido, a pergunta seguinte, de número oito, foi “Quais são os 

equipamentos tecnológicos que utiliza em sua prática docente agora no ensino remoto?” 

Mediante a esse momento do novo coronavírus, o professor João nos relata que foi um desafio, 

foi preciso mudar. Então, durante esse período de aulas remotas o docente diz que faz o uso do 

notebook, grava vídeos com o celular e também faz o uso de alguns aplicativos como o Google 

Meet, por exemplo, salvar alguns vídeos também do youtube e assim exibe via Google Meet 

para que possam assistir. Esses são os equipamentos tecnológicos que mais utiliza em suas 

aulas. 

Nesse momento pandêmico, o professor diz como está sendo essa adaptação, assim 

como precisou mudar suas estratégias para esse novo momento. O uso das tecnologias nesse 

momento se tornou indispensável e fez com que o professor João e tantos outros professores e 

professoras passassem por um momento de reorganização e replanejamento de suas práticas e 

adaptação a este modelo de ensino. 

Na questão de número nove, indagamos “quais são as maiores dificuldades, dele como 

professor no planejamento da sua disciplina de Libras?”, em que tinham algumas sugestões, a 

letra A - se a Escola disponibiliza de pouco tempo para o professor(a) no planejamento da 

disciplina de Libras, B - se o acervo tecnológico e impresso escolar são incompatíveis com a 

necessidade das aulas de Libras, ou C – outros e especificar, assim o professor João nos mostra 

que: “A letra B, realmente o acervo tecnológico são  incompatíveis o que se torna mais difícil, 

pois, o professor precisa ficar procurando o material, traz os seus de casa mas que isso não tem 

nenhum problema, mas por esses motivos as dificuldades no planejamento são por essas 

questões”. 

Nessa questão em relação aos acervos impressos e tecnológicos, o professor diz que de 

fato sua maior dificuldade é a escola não ter um acervo tecnológico compatível para suas 

necessidades como professor em relação às suas aulas de Libras, em que compreendemos um 

trabalho que de certa forma, precisa de um aparato tecnológico coerente e que seja compatível 

com a realidade da disciplina, como o caso do uso da Libras, em que precisam de equipamentos 

de filmagem, que proporcione ao professor um trabalho de registro de vídeos e muitos outros.  

Na penúltima pergunta, em que questionamos “Você considera importante a utilização 

das novas tecnologias?”, o professor expressou que as considera bastante importantes 

principalmente para a Libras, porque seu contato se dá através da visão. Como relatou, devido 

o surdo ser muito visual, se faz necessário a utilização desses recursos para reproduzir imagens, 

para pesquisar algum sinal ou palavra no português e associar palavra e sinal.  

Em sua opinião, mais uma vez o professor João expõe a importância das ferramentas 

tecnológicas em suas aulas e não somente nelas, mas também o impacto na educação de alunos 

surdos, uma vez que manter a atenção às particularidades do seu alunado faz a diferença, 
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inclusive se sua vivência enquanto pessoa surda e no ensino para outros surdos. Como também, 

observamos esta importância para além da educação, para se comunicar e o quanto se eles se 

sentem independentes com o uso dessas tecnologias, pois, com o auxílio destas não precisam 

solicitar ajuda de demais. 

Diante dessas respostas, os relatos vistos até aqui, é de como um professor surdo vê por 

entre as tecnologias um meio para se comunicar, trabalhar e também ensinar. As inumeráveis 

possibilidades de se trabalhar com estas ferramentas tecnológicas.  Ressaltando que estas 

ferramentas em muitos momentos podem falhar, como a internet, que em determinados 

momentos não está disponível ou algum aparelho possa falhar durante alguma aula, trabalho. 

 

REFLEXÕES DOS DISCENTES SOBRE O MÉTODO DE APRENDER ATRAVÉS 

DAS TECNOLOGIAS  

 

O questionário foi aplicado para os alunos surdos moradores da cidade de Caraúbas - 

RN dentro de uma escola da rede pública, onde contém sete perguntas, com a finalidade de 

saber a opinião dos mesmos em relação às novas tecnologias e qual o impacto que estas lhes 

causam na vida escolar, seja no período pré e pós pandêmico.  

Antes de darmos início ao nosso questionário com as alunas, também apresentamos o 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tanto em português como em Libras para 

que ficasse tudo muito claro em relação às informações contidas no questionário, em que devido 

a pandemia, as respostas destes foram dadas a anuência pela resposta na gravação em vídeo. 

Antes de iniciarmos as perguntas, primeiro as alunas falaram seu nome. Vale ressaltar 

que o questionário foi aplicado com as alunas de forma separadamente para que não houvesse 

intervenção nas respostas entre elas. Sendo assim, as duas alunas surdas colaboradoras, em que 

as chamaremos aqui de Ana e Lívia, sendo do sexo feminino e ambas com dezenove anos de 

idade.  

Dando início às perguntas do questionário, a primeira foi para que ambas respondessem 

se usavam as tecnologias digitais mais em casa ou na escola, é importante ressaltar que todo o 

questionário exibido na sala de videoconferência do Google Meet tinha as perguntas em 

português, Libras e até mesmo algumas estratégias mais imagéticas. 

A resposta das duas alunas foi que utilizavam essas ferramentas em casa e na escola 

com a mesma frequência, em que podemos perceber que as alunas fazem o uso constantemente 

dessas ferramentas tecnológicas em que também constatamos nas outras perguntas a seguir do 

questionário. 

 Na pergunta dois, queríamos saber se elas estão conseguindo aprender pelo ensino com 

tecnologias. Ana e Lívia nos respondem que sim, elas consideram o ensino muito bom e que 

estavam conseguindo aprender bastante. Diante de um mundo em que as redes sociais têm 

grande evidência e uso, a próxima pergunta trata-se justamente dessa questão, se as alunas 

fazem o uso de sites de redes sociais e a Ana respondeu que sim. Já a aluna Lívia respondeu 

que mais ou menos.  

Então, como as duas alunas responderam que sim, que de alguma forma faziam uso das 

redes sociais, a pergunta seguinte de número quatro, foi “Caso você use, quais são elas?”, para 

que assim pudéssemos saber quais seriam essas redes sociais. “Sim, eu tenho o facebook, uso 

o Instagram, o WhatsApp e o youtube, essas são as redes sociais que eu tenho e faço uso” 

Respondeu a Ana. “Sim, eu uso as redes sociais e o Instagram é a rede social que mais eu gosto, 

mas também uso o facebook, WhatsApp, Messenger e também o youtube”, respondeu a aluna 

Lívia. 

Na pergunta de número cinco, questionamos “as tecnologias ajudam você a aprender 

Libras, como”? A aluna Ana nos relatou que ajudam sim que na escola ela conta com a ajuda 

dos intérpretes e do próprio professor João, e que utiliza bastante a ferramenta youtube para 



 

  96 

tirar dúvidas. Lívia também respondeu que as tecnologias a ajudam principalmente o youtube, 

pois é através dele que ela faz pesquisas sobre sinais e palavras. 

 Hoje em dia é importante o professor juntamente com seus alunos construírem juntos 

eventos de letramentos digitais, permitindo-se aventurar-se nos usos online, é importante essa 

troca de experiências/conhecimentos entre ambos. É com essa troca de conhecimentos que o 

professor se encontra: 

 
seguro auxiliar seus alunos na hora de desenvolver um trabalho com as novas 

tecnologias, para eles poderem conhecer a plataforma virtual, as ferramentas, 

como se coloca material, como se enviam atividades, como se participa num 

fórum, num chat, tirar dúvidas técnicas (MORAN, 2013, p.2). 

 

Como também, foi possível perceber a familiaridade das alunas com o uso dessas 

ferramentas tecnológicas, é notório que elas possuem níveis de letramento digital consideráveis 

quando relatam os tipos de ferramentas tecnológicas que utilizam e já fazem parte do 

conhecimento destas alunas que sempre recorrem à alguma ferramenta para pesquisa ou para 

se comunicarem.  

Tendo em vista isso, “alunos motivados aprendem e ensinam, avançam mais, ajudam o 

professor a ajudá-los melhor” (MORAN, 2007, p. 29). Moran em suas palavras diz que através 

de estímulo, motivação os alunos aprendem de forma significativa e consequentemente podem 

ensinar aquilo que lhes foi repassado, sendo considerado uma forma de troca de conhecimentos. 

Fazendo assim com que ocorra a troca de saberes entre professor e aluno bem como as alunas 

citaram. 

Na questão de número seis, questionamos “Com que frequência faz o uso das 

ferramentas tecnológicas?” em sua resposta, Ana respondeu que usa com muita frequência o 

seu celular, que sempre está fazendo o uso do aparelho telefônico. Enquanto, Lívia nos 

respondeu que usa raramente só quando necessário para se comunicar e para participar das suas 

aulas online.  

Chegando na última pergunta, a de número sete, “Você considera importante o uso das 

tecnologias em sala de aula? Por quê?”, se as alunas consideram importante o uso dessas 

tecnologias em sala de aula e que pudessem justificar. As alunas Ana e Lívia responderam que 

sim, ambas consideram de suma importância o uso destas em sala de aula. Ana relata novamente 

sobre o uso do youtube como um suporte para estudar facilitando seu entendimento e também 

conta também com a ajuda dos intérpretes. 

Lívia cita seu professor, pois o mesmo faz o uso dessas tecnologias em suas aulas o que 

para Lívia se torna mais fácil. O celular se torna a ferramenta mais utilizada por essa aluna 

porque segundo a mesma é com o aparelho telefônico que se comunica e faz suas pesquisas 

diárias. 

O aparelho celular aparece na maioria das respostas como um dos aparelhos mais 

utilizados como ferramenta tecnológica, assim como o youtube. O uso dessas ferramentas no 

ensino remoto se tornou indispensável para não perder o ano letivo. Tudo isso influi de uma 

maneira positiva para que esses alunos se sintam encorajados a prosseguirem com seus estudos.  

Mediante as respostas adquiridas através dos questionários, conseguimos perceber o 

quão importante e essencial se faz o uso dessas ferramentas tecnológicas. Seja para o uso do 

professor como para o uso de suas alunas, essas novas tecnologias vieram para oportunizá-los 

a continuarem com suas aulas, pesquisas e para se comunicarem em tempos de pandemia, onde 

devemos acima de tudo nos resguardar. 

A internet, as tecnologias em si aqui citadas, são imperfeitas e acabam falhando muitas 

vezes. A internet “cai” em várias ocasiões e horas erradas, não se pode adivinhar o dia ou 

momento em que a rede estará disponível e com acesso de boa qualidade, em uma boa parte da 
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realidade de professores e alunos em nosso país em tempos de ensino remoto, contudo, vemos 

grandes capacidades na sua imersão e adaptação para o ensino de línguas. 

Assim sendo, em nossa última seção mostramos algumas ponderações sobre as 

observações feitas nestas aulas em questão, onde percebemos algumas práticas efetuadas e 

como podemos compreender este processo de ensino para surdos entreposto pelas tecnologias. 

 

ANÁLISE DE DUAS AULAS POR MEIO DO APLICATIVO GOOGLE MEET  

 

Em nossa pesquisa, um dos procedimentos metodológicos realizados foi a ação de 

observações dessas duas aulas na escola e realidade que mencionamos, contudo, mediante a 

situação de pandemia em que nos encontramos, algumas aulas foram suspensas durante o ano 

de 2020, sendo remanejadas para o ano de 2021, sendo assim, o nosso tempo de observação 

precisou ser reduzido. Dessa forma, realizamos as observações de duas aulas de Libras em 

formato remoto em que descreveremos a seguir. 

 

ANÁLISE DA AULA DO DIA 03/03/2021 

 

Antes da aula começar, o professor iniciou o primeiro momento explicando aos alunos 

que nós estaríamos observando suas aulas com o intuito de concluir o nosso trabalho de 

conclusão de curso (TCC). O professor deu início a aula fazendo um pequeno resumo sobre o 

conteúdo anterior para assim dar continuidade ao conteúdo seguinte. Na aula se encontravam 

presentes cinco alunos surdos, sendo dois homens e três mulheres. Às 15:00h deu-se início a 

aula.  

Devido ao momento em que estamos vivenciando, as aulas passavam-se de forma 

remota com auxílio do aplicativo Google Meet, onde o professor disponibilizava o link da aula 

em um grupo de WhatsApp criado com o objetivo de troca de informações sobre as aulas e 

dúvidas. O link sempre era criado e compartilhado no grupo pelo próprio professor com 

antecedência para que os alunos pudessem se organizar para aquele momento síncrono.  

O conteúdo da aula prosseguiu com tema sobre literatura, o que significava a literatura, 

sua representação como a mesma se mostra diferente para ouvintes e surdos,por exemplo, para 

surdos, é importante que haja adaptações, ou seja, em poesias em histórias que fazem parte do 

universo da literatura e da vivência do surdo. 

Ressaltando que os alunos por livre e espontânea vontade, ligavam suas câmeras e 

sempre atentos a aula e a cada detalhe da explicação do conteúdo como também das imagens 

que o professor compartilhava em sua tela com os alunos com o apoio do aplicativo. A tela do 

professor com uma imagem muito nítida, de boa qualidade de alguns alunos em alguns 

momentos desfocava, em que acreditamos ser por conta da conexão instável da internet dos 

mesmos. 

O conteúdo de Literatura o professor citou como exemplo a história dos três porquinhos. 

Em uma nova adaptação, os três porquinhos e o lobo mau, tinham o conhecimento da Língua 

de Sinais, mas, enquanto o lobo mau era fluente na Libras, os porquinhos possuíam níveis 

diferentes, pois, o primeiro porquinho possuía um nível básico na Libras, sinalizava pouco, o 

segundo porquinho já sinalizava bastante, sendo assim possuindo um nível intermediário e o 

terceiro porquinho já era muito fluente na língua.  

Como podemos perceber, uma das estratégias de ensino de Libras e por meio da Libras 

se apresenta nos elementos da cultura surda, como a datilologia e os classificadores que o 

professor usou em sua explanação sobre a história, por exemplo, facilitando a compreensão dos 

alunos. O contato com a Libras para alguns desses alunos, chegou tardiamente na vida adulta e 

o uso desses elementos que são próprios da língua facilita na aprendizagem, não só das línguas 

envolvidas aqui, mas conhecimento de mundo, como trabalhado pela literatura. 
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ANÁLISE DA AULA DO DIA 12/03/2021: concluindo o ano letivo  

 

A aula sempre acontece às quartas-feiras, mas devido imprevistos a aula foi adiada para 

a sexta-feira dia 12/03. A aula também iniciou um pouco mais cedo, às 14:00h. Como se trata 

de uma aula de encerramento, os intérpretes estavam presentes na aula que aconteceu via 

Google Meet. Foi um momento de muita descontração entre professor, alunos e intérpretes. 

Primeiramente, o professor João começou explicando que seria o último encontro, finalizando 

as atividades do ano de 2020, e que aquele momento seria para justamente para refletirem e 

opinarem sobre o ano letivo e também sobre a metodologia usada pelo professor. 

Durante esse período de aulas, o professor contava com o apoio de dois intérpretes que 

faziam o acompanhamento juntamente com os alunos surdos em caso de dúvidas e ajudando 

também com as demais atividades fora de sala de aula. Os intérpretes presentes eram um homem 

e uma mulher, e eles iniciaram uma atividade, que na verdade, se tornou em uma brincadeira 

muito divertida. O intérprete explicou que faria em datilologia palavras diferentes para cada 

aluno e que eles teriam que procurar em casa o objeto ou qualquer outra coisa que estava 

relacionada à palavra. 

Assim como nas aulas anteriores, os alunos estavam com suas câmeras ligadas para que 

houvesse interação entre professor, alunos e os intérpretes que se faziam presentes virtualmente. 

Uma aula bastante interativa com a participação de todos os alunos durante toda a aula, assim 

como as aulas anteriores também. 

Ao finalizar a atividade, o professor mostrou-se bastante satisfeito, pois, em sua lousa 

marcava uma boa pontuação, alcançando o objetivo da atividade. O professor parabenizou seus 

alunos, pois mesmo diante de algumas dificuldades encontradas no meio das atividades, eles se 

demonstraram bastante esforçados, tendo êxito em seus desempenhos.  

O professor reforçou a importância de aprender o português através da prática, 

incentivando-os a não pararem de estudar, e que no ano seguinte se inscrevessem na prova do 

Enem. O sujeito surdo ele é capaz de tudo que ele ambiciona, e que para que seus objetivos 

sejam alcançados, eles precisam continuar acreditando na capacidade que todos têm e para que 

isso aconteça, não desistam de estudar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O referido trabalho teve como objetivo geral analisar as perspectivas de alunos e 

professores surdos no processo de ensino-aprendizagem por e com as tecnologias digitais no 

contexto pandêmico, a fim de perceber quais as dificuldades e possibilidades deste ensino para 

estes alunos em específico. Continuando com os objetivos específicos que foram: analisar as 

perspectivas dos alunos surdos sobre as tecnologias digitais, além de perceber como as 

tecnologias estão sendo utilizadas no ensino de Libras para alunos surdos.Para estes objetivos 

específicos, seguimos o primeiro, onde analisamos e constatamos a relação e a impressão desses 

alunos com as tecnologias assim como para nosso segundo objetivo que se deu através das 

observações das aulas vimos como as tecnologias estavam sendo utilizadas e quais tipos de 

ferramentas o professor fazia uso. 

Nossa pesquisa constitui-se em analisar e averiguar sobre o uso de tecnologias digitais 

dentro de sala de aula e como as mesmas poderiam estar auxiliando professor e alunos surdos 

durante seus estudos, percebendo como essas ferramentas tecnológicas colaboravam no ensino 

da Libras para alunos surdos.  

Vale salientar que devido ao momento em que estamos vivendo, em contexto de tempos 

pandêmicos, se fez necessário reformular nossa pesquisa, por esse motivo foram observadas 

apenas duas aulas, pois, o ano letivo 2020 encerrou no ano de 2021, e somente após as férias 
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que teria início o ano letivo 2021, e visto que devido ao tempo da nossa produção de dados, não 

seria possível acompanhá-los.  

A pandemia não contribuiu para que pudéssemos seguir de forma presencial e na sede 

da escola como de início fora planejado. Desse modo, nossa coleta de dados, bem como, nossos 

questionários aconteceram através de vídeos gravados em Libras como online com auxílio do 

Google Meet. 

Em analogia à ponderação das informações alcançadas por esta pesquisa, percebemos a 

importância dessas tecnologias digitais e a influência das mesmas sobre os sujeitos surdos, 

tendo em consideração que essas mesmas tecnologias auxiliam o professor em relação ao ensino 

da Libras em sala de aula. Pois, com o auxílio das ferramentas tecnológicas, o professor 

compartilha tela com seus alunos, exibe imagens, slides e também com o aparelho celular pode 

se comunicar com seus alunos fora do horário de aulas.  

Também foi possível constatar a familiaridade das alunas com as tecnologias digitais, 

comprovando conhecimento, e que possuem níveis significativos de letramento digital. 

Ressaltando que utilizam e consideram essas ferramentas digitais como suporte para estudos 

como pesquisas e as redes sociais para comunicação e interação. 

Sendo assim, nossa pesquisa partiu de uma análise de situação isolada, como sabemos 

existe uma realidade onde um grande número de pessoas não possui acesso às tecnologias, nem 

muito menos acesso a algum tipo de aparelho celular, por exemplo. Em momentos difíceis, 

sobretudo nesta situação em que nos encontramos em pandemia, as aulas passaram a ser 

remotas, onde a internet acabou se tornando uma ferramenta importante para o acesso às aulas, 

e defronte essa realidade muitos estão em situação precária e sem meios de acompanharem as 

aulas. 

Embora tenhamos observado a relevância das tecnologias digitais relatadas pelo 

professor e alunos, a influência positiva que lhes causam, a internet está aí para que possamos 

usá-la, mas vale frisar os seus benefícios e malefícios. Sabemos que em algumas situações a 

internet pode nos causar prejuízos, principalmente em momentos de apresentações de trabalhos 

em aulas online, reuniões, a falta de acesso, e dentre outras situações. 

 Mas, partindo dessa hipótese, podemos concluir que as ferramentas tecnológicas 

auxiliam e guiam o professor em suas aulas assim como também se tornou uma base 

fundamental para o ensino de Libras para surdos, onde foi perceptível o manuseio de aparelhos 

para compartilhamentos de tela, exibição de imagens com ajuda de notebook e celular. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6021: informação e 

documentação: publicação periódica científica impressa: apresentação. Rio de Janeiro, maio 

2003.  

 

BOAVENTURA, E. M. Metodologia da Pesquisa: monografia, dissertação e tese. São 

Paulo: Atlas, 2004.  

 

BARROS, A. J. P. de; LEHFELD, N. A. de. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. 

4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000a.  

 

BRASIL. Decreto n. 5.626. Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, e artigo 18 

da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília: SEESP/MEC, 2005. 

 

BRASIL. Ministério da Educação Secretaria de Educação Especial. Lei n. 10.436, de 24 

de abril de 2002.  



 

  100 

 

BRASIL, Congresso Nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394). Brasília, 

Centro Gráfico, 1996.  

 

COSCARELLI, Carla Viana. A cultura escrita na sala de aula (em tempos digitais). In: 

MARINHO, Marildes; CARVALHO, Gilcinei Teodoro. (Orgs). Cultura escrita e letramento. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. (p. 513 – 526).  

 

LACERDA, C. B. (1998). Um pouco da história das diferentes abordagens na educação dos 

surdos. Acesso em 19 de fev 2019 em twixar.me/DQhn 

 

LOPES, M. Surdez e Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.  

 

LÉVY, P. As tecnologias da inteligência. O futuro do pensamento na era da informática. Rio 

de Janeiro: Editora 34, 1993.  

 

LÉVY P. O que é virtual? São Paulo: Editora 34, 1996.  

 

PEREIRA, M. C. C. et. al.Libras – conhecimento além dos sinais. 1 ed. São Paulo: Pearson, 

2011. 

 

PERLIN, G & STROBEL, K. História cultural dos surdos: desafio contemporâneo. 

Disponível em: twixar.me/xyhn. 2014. Acesso em 03 mar. 2019.  

 

MORAN, J. M. A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá. São Paulo: 

Papirus, 2007.  

 

MORAN, José. Os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias. Papirus, 

2013.  

 

OLIVEIRA, Ramon de. Informática Educativa: Dos planos e discursos à sala de aula. 

Campinas, SP; Papirus, 1997 – Coleção Magistério: Formação e trabalho Pedagógico. 

 

QUADROS, Ronice Muller. A Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto 

Alegre: Artmed, 1997.  

 

QUADROS, R. M. A de; KARNOPP, Lodenir. Língua de sinais brasileira: estudos 

linguísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004  

 

QUADROS, Ronice Müller de (org.). Letras LIBRAS: ontem, hoje e amanhã. Florianópolis: 

Ed. Da UFSC, 2014. 

 

QUADROS, R. M & SCHMIEDT, M. L.P. Ideias para ensinar português para alunos surdos. 

MEC/SECADI, 2006.  

 

SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre, Mediação, 2000. 

 

SKLIAR, C. Uma perspectiva sócio-histórica sobre a psicologia e a educação dos surdos. In: 

Educação e Exclusão. Abordagens sócio-antropológicas em educação especial. SKLIAR, C. 

(org.) Porto Alegre: Editora, 1997, p. 106-153.  



 

  101 

 

STROBEL, K. L. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis: USFC, 2008.  

 

SANTOS, K. “Educação especial e escola: reflexões sobre os projetos educacionais para 

alunos surdos”. Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Medicação, 2010. 

 

 SANTAROSA, L. M. C. (Org.). Tecnologias digitais acessíveis. Porto Alegre: JSM 

Comunicação, 2010.  

 

SILVA, A. “A representação social da surdez: entre o mundo acadêmico e o cotidiano 

escolar”. Surdez e bilinguísmo. Porto Alegre: Mediação, 2010.  

 

SOARES, M. Alfabetização e letramento: Caminhos e descaminhos. 2009. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/docman/junho-2010-pdf/5707-escola-ativa-alfabetizacao1- educador. 

Acesso em: 20 jan. 2021.  

 

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998. 

 

VIEIRA, C. R & MOLINA, K. S. M. (2018). Prática pedagógica na educação de surdos: o 

entrelaçamento das abordagens no contexto escolar. Acesso em 18 de fev de 2019 em 

twixar.me/2Mhnf . 

 

VYGOTSKY, L.S. A Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

 

XAVIER, A. C. S. Letramento digital e ensino. UFPE. Disponível em: www.scielo.com, 

acesso em: 10 ago. 2019.  

 

XAVIER, Carlos Antônio. As Tecnologias e a aprendizagem (re) construcionista no 

Século XXI. Parábola Editorial, 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  102 

LETRAMENTO DIGITAL NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DE 

NÍVEL MÉDIO NO BRASIL 

 

Maria Helena Bezerra da Cunha Diógenes1 

Tatiana Dantas dos Santos2 

Lenina Lopes Soares Silva3 

 

 
 

RESUMO 

Com a revolução tecnológica a centralidade da informação e da comunicação nas 

sociedades vêm passando por constantes remodelações e influenciando questões 

sociais, econômicas, políticas, culturais e educacionais. Tal revolução levou o 

capitalismo a reestruturar seus meios e formas de atuação para obtenção de mais lucro. 

Isso tem afetado a sociedade e seus sujeitos. Algumas dessas alterações foram listadas 

por Manuel Castells como envolvidas em processos de gerenciamento flexíveis, 

movidos por descentralização de serviços e formação de redes de empresas, além do 

enfoque no capital financeiro e na concorrência econômica global. Com isso, a força 

de trabalho necessitou acompanhar as mudanças para se manter empregada e atuante 

na sociedade, ora globalizada em todos os aspectos. Essa necessidade implicou em 

mudanças na formação de novos cidadãos para atender o capitalismo agora flexível e 

neoliberal. O novo cidadão deve compreender a linguagem própria do contexto 

tecnológico e conhecer o espaço no qual está instalado, seja no mundo físico ou 

virtual, assimilando a informação e a comunicação entre esses espaços a partir da 

utilização das mídias digitais. Logo, há uma nova necessidade formativa, o letramento 

digital, para o trabalho e a construção do conhecimento, agregando-se no processo 

educativo de forma multissemiótica várias linguagens da sociedade contemporânea. 

Nesse sentido, esse artigo visa analisar o estado do conhecimento sobre letramento 

digital para alunos da educação profissional e tecnológica (EPT) de nível médio no 

Brasil, considerando-se que esses sujeitos estarão aptos a iniciar suas atividades 

profissionais ao concluir tal etapa de ensino, como novos cidadãos produtivos. Para 

tanto, foi realizada uma busca sobre o letramento digital nos repositórios: Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Scientific Electronic Library Online 

(Scielo); e no Memoria, repositório institucional do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). O tratamento dos resultados 

aponta para distintas abordagens sobre o letramento digital na EPT de nível médio, 

principalmente estudos sobre as práticas com ferramentas digitais disponíveis em 

determinadas disciplinas e a formação docente qualificada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento digital; Educação Profissional e Tecnológica de 

Nível Médio; Ensino Médio; Estado do Conhecimento 
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A linguagem, complexa e cheia de códigos, é fruto da interação entre os indivíduos da 

espécie humana. Essa interação gera a ação de comunicar-se, produzindo, assim, a informação.  

Para Gracioso e Saldanha (2018), a informação pode ser um processo ou um produto, 

que apresenta um registro seja uma unidade sintática e/ou semântica, independente do seu 

suporte, sendo:  

 
ao mesmo tempo, fenômeno humano que engloba a identificação, a análise, a 

sistematização e a interpretação de sinais, dados e fatos que, por sua vez, 

interferem nas estruturas cognitivas e redefinem-nas, além de possibilitarem e 

orientarem atividades comunicacionais. (GRACIOSO e SALDANHA, 2018, 

p. 346-347). 

 

Compreende-se, dessa forma, a informação como uma comunicação que pode ser 

transmitida por qualquer meio capaz de produzir um registro. Logo, a relação linguagem – 

informação – conhecimento é imprescindível para o entendimento da relevância que as 

linguagens ganham no decorrer do processo civilizatório, no sentido de possibilitar o diálogo e 

a sociabilidade entre os humanos. Considerar que o crescimento de cada sociedade ocorre em 

meio a um apanhado de informações agrupadas que conduziram à produção e transmissão de 

diversos conhecimentos é imprescindível para a percepção do desenvolvimento das tecnologias 

digitais que pode ser compartilhado, cada vez mais, por mais pessoas, grupos e nações das 

sociedades já definidas como em rede e do conhecimento. 

Diante desse contexto, temos as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC) com recursos e meios de armazenar, manusear, desenvolver e compartilhar as 

informações e os conhecimentos produzidos nessas sociedades, sejam essas tradicionais ou não. 

Para Diógenes, Silva e Souza (2020) foi justamente essa diversidade de ações proporcionadas 

pelas TDIC que deram novas direções ao processo de ensino e aprendizagem, com desafios 

ainda maiores que à época da Revolução Industrial “pois implicam em construção de novas 

narrativas para substituir as existentes até esse momento” (DIÓGENES, SILVA E SOUZA, 

2020, p.204), dimensionando ainda mais a dependência dos sujeitos em conhecer tais recursos 

que lidam com as diversas informações na rede mundial de computadores e fora dela. 

Essa habilidade de lidar com a informação ou letramento digital, ou simplesmente 

letramento, traz a concepção de formação de leitor com capacidade de compreender a escrita 

das diversas mídias digitais disponíveis à população. Desse modo, considerando que, a leitura 

sempre foi além do que está escrito no papel ou em outro dispositivo de registro não 

tecnológico, observamos que a transferência de saberes e conhecimentos vai além de sua 

visualidade direta, verbal e sonora. Assim, vemos que, em pleno século XXI, com tantos meios 

informatizados para agregar ainda mais toda produção científica, social e cultural, a interação 

e relação entre as mídias digitais são necessárias para promover o letramento digital, tendo 

como premissa que são variadas as linguagens e equipamentos existentes em um mundo que é 

virtual e globalizado em todos os aspectos, da economia à cultura. 

Não é de hoje que a necessidade de lidar com informações se mostra fundamental ao 

desenvolvimento pessoal e da sociedade, porém se vê uma maior necessidade no momento 

histórico atual em virtude de estarmos em uma sociedade amplamente conectada, e como 

Castells nos lembra, “as redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, 

criando novas formas e canais de comunicação moldando a vida, e ao mesmo tempo sendo 

moldadas por ela” (CASTELLS, 2020, p.62). Isso nos traz a ideia de que as diversas 

comunidades virtuais aproximam-se e relacionam-se por diferentes interações e geram 

conhecimentos compartilháveis a cada nova interação disponível em domínio público, fazendo 

emergir as potencialidades das TDIC sociais. Sobre essa informação o autor dispõe que é o 

“principal ingrediente da nossa organização social, e os fluxos de mensagens e imagens entre 
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as redes constituem o encadeamento básico” (p.561) dessa estrutura social informatizada e 

agregada umas com as outras.  

Tudo isso vem gerando novas formas de atuação do mercado, o que tem promovido 

novas formas de habilidades consideradas como necessárias para inserir-se e manter-se em um 

mercado de trabalho cuja acumulação do capital é o centro desse escopo, tendo em vista que: 

 
[...] no contexto global a fusão das tecnologias digitais, físicas e biológicas 

servirá para aumentar o trabalho e a cognição humana. Isso requer dos líderes 

sistêmicos empenho na preparação da força de trabalho e em modelos para 

formação acadêmica que desenvolvam habilidades de resolução de problemas 

complexos, competências sociais e de sistemas, objetivando o trabalho 

colaborativo com máquinas cada vez mais capazes, conectadas e inteligentes 

(FÜRL, 2019, p.117). 

 

Com isso, o novo cidadão deve compreender a linguagem própria do contexto 

tecnológico informacional e conhecer o espaço no qual está instalado, seja no mundo físico ou 

virtual, assimilando a informação e a comunicação entre esses espaços através da utilização das 

mídias digitais, o que a nosso ver pode ser possibilitado na formação de nível médio no Brasil.  

A educação profissional técnica de nível médio de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, preceitua que:  

 
Art. 36-D.  Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível 

médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao 

prosseguimento de estudos na educação superior. (Incluído pela Lei nº 11.741, 

de 2008). 

Parágrafo único.  Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, 

nas formas articulada concomitante e subseqüente, quando estruturados e 

organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de 

certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com 

aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma qualificação para o 

trabalho. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) (BRASIL, 1996). 

 

Sendo assim, problematiza-se sobre as ressonâncias acadêmicas em torno de habilidades 

digitais e seu processo de letramento, desenvolvidas na educação profissional e tecnológica de 

nível médio no Brasil, questionando-se sobre a produção do conhecimento sobre esse objeto no 

país. 

Nesse sentido, esse artigo objetiva analisar o estado do conhecimento sobre letramento 

digital para alunos da educação profissional e tecnológica (EPT) de nível médio no Brasil, 

considerando que esses sujeitos estarão aptos a iniciar suas atividades profissionais ao concluir 

tal etapa de ensino, como novos cidadãos produtivos.  

A compreensão sobre estado de conhecimento baseia-se em Morosini e Fernandes 

(2014, p.155) que o define como “identificação, registro, categorização que levem à reflexão e 

síntese  sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de 

tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica.”  

Para tanto, foi realizada uma busca sobre letramento digital nos repositórios: Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT); Scientific Electronic Library Online (Scielo); e no Memória, 

repositório institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN). Esses foram selecionados por sua operabilidade e relevância no meio 

acadêmico nacional e regional.  

Esse estudo é parte dos estudos bibliográficos de uma pesquisa acerca do ensino médio, 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do IFRN. Para melhor 
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apresentação e análise dos resultados foi utilizado o IRamuteq4, que permite fazer análises 

estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas individuais e palavras. Dessa forma, foram 

analisados os resumos e palavras-chaves das produções resultantes da pesquisa fazendo-se a 

filtragem a partir dos descritores “letramento digital”, “educação profissional e tecnológica” e 

“nível médio”. 

O artigo está organizado em três tópicos, além desta introdução. No segundo tópico 

temos uma breve explanação sobre a EPT de nível médio; a seguir, temos os resultados do 

levantamento das produções científicas para demonstrar o estado do conhecimento construído 

objetivamente sobre o tema letramento digital, bem como suas análises, por fim, apresentamos 

as considerações finais e as referências deste estudo. 

 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NO BRASIL 

  

De acordo com o Portal do Ministério da Educação do Brasil, a EPT de Nível Médio 

inclui desde as Qualificações profissionais técnicas de nível médio (EPTNM); Habilitação 

Profissional Técnica de Nível Médio; Especialização Técnica de Nível Médio; Sistema Federal 

de Ensino; e Sistemas estaduais, distrital e municipais de ensino. Há uma gama de formações 

profissionalizantes em nível médio, que atinge um público em formação prestes a integrar o 

grupo almejado pelo mercado de trabalho.  

Para Lima, Silva e Silva (2015, p.120): 

 
[...] A Educação Profissional no início do século XXI passou a ser um discurso 

central nos governos como àquela que deveria ser destinada, principalmente, 

aos jovens para formação e preparação para ingresso no mercado de trabalho, 

vista como garantia de desenvolvimento e crescimento econômico do país 

(LIMA, SILVA e SILVA, 2015, p.120). 

 

Acredita-se, assim, a essa modalidade de ensino formar para vida, tendo o trabalho como 

uma de suas finalidades o que justifica a gama de formações apresentada pelo MEC. Todavia, 

para isso é preciso que o ensino na última etapa da educação básica no Brasil, proporcione 

interações com as TDIC para que os alunos desenvolvam as habilidades e competências 

exigidas ao cidadão atual e  contribuam com a economia do país. Fürl (2019) nos lembra que: 

 
[...] As tecnologias digitais apresentam-se como um apoio ao ensino e são um 

eixo estruturante de uma aprendizagem criativa, crítica, empreendedora e 

personalizada e compartilhada para todos os profissionais da educação que 

apostam na inovação, em currículos abertos e metodologias ativas. 

Instituições de ensino deficientes em integrar o digital no currículo são 

espaços de aprendizagem incompletos, pois abortam uma das dimensões 

básicas na qual os humanos vivem no século XXI, ou seja, conectados, em 

rede, navegando em espaços híbridos, em que a sinergia de processos não 

distingue fronteiras físico-digitais (FÜRL, 2019, p.108). 

 

As ideias de Fürl (2019) colaboram com o dito por Kuenzer (2006) quando informa que, 

há duas situações e duas necessidades de aprendizagem condicionadas à situação do 

trabalhador, que, caso esteja em situação de empregado em uma empresa é considerada 

necessária uma formação teórico-prática, com características de flexibilidade, adequação a 

dinamicidade do mercado e suas necessidades, bem como a aprendizagem contínua. Porém, ao 

estar fora da empresa, a flexibilidade refere-se à sazonalidade e variabilidade das ocupações, 

 
4 software de fonte aberta e gratuito, desenvolvido na linguagem Python, que integra o pacote estatístico R 

(http://www.r-project.org/) para análise de conteúdo, lexicometria e análise do discurso. 

http://www.r-project.org/
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com a alta capacidade de adequar-se ao novo, levando o trabalhador a aceitar um trabalho 

precário que necessita de pouca qualificação. Em ambas, as situações demonstram haver a 

necessidade de formação, mesmo que em níveis diferentes, considerando o caráter tecnológico 

como fundante para o processo mercadológico. 

Nesse contexto, os jovens em processo de formação na educação profissional e 

tecnológica de nível médio devem ser preparados para o mercado globalizado e virtual, 

portanto, tal formação não pode prescindir de preparar os alunos para o mundo digital em 

sociedades em rede. Afinal, “não é possível estudar as instituições escolares como entidades 

deslocadas do contexto de produção social do indivíduo, mas como produto de embates, 

disputas e determinações exteriores da sociedade, mediado por ações que nelas chegam para 

execução para atendimento de demandas sociais.” (SILVA, LIMA, SILVA, 2018, p.3). 

 

ESTADO DO CONHECIMENTO: letramento digital de nível médio 

  

Foi realizado nos meses de junho e julho de 2021, o levantamento da produção 

acadêmica brasileira sobre letramento digital na EPT de nível médio nos repositórios já 

referidos.  

O Quadro 1 mostra o quantitativo por repositório e por descritores. Estes foram 

colocados na ordem em que estão apresentados, cujos resultados passaram por análise prévia 

em cada etapa por descritor visando conferir se os listados já haviam sido computados, 

chegando aos resultados apresentados na última linha do Quadro. 

 

Quadro 1: Descritores e Repositórios da pesquisa  

         Repositório 

 

Descritores 

BDTD SciELO Memoria 

TD AP TD AP 

“Letramento digital” 341 41 3 4 

“Letramento digital 

and “EPT” 
2 0 73 52 

“Letramento digital 

and “Nível médio” 
2 1 5 36 

Total PÓS ANÁLISE 2 1 5 5 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021), a partir dos resultados do Estado do Conhecimento.  

TD- Teses e Dissertações, AP- Artigos de Periódicos 

 

Os subtópicos a seguir apresentam os Quadros de Referências 5das produções científicas 

e as análises por repositório, considerando-se os títulos, resumos e suas palavras-chave com o 

auxílio do software de análise IRamuteq. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD) 

 

A BDTD é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT). Faz parte dos sistemas de informação de teses e dissertações defendidas no Brasil, nas 

instituições de ensino e pesquisa. Sendo assim, é um repositório que estimula o registro e a 

publicação de teses e dissertações em meio eletrônico em domínio público de acesso gratuito, 

 
5 As referências inseridas nos Quadros não serão repetidas ao final do artigo. 
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e pode ser considerado como um dos que, no país, apresentam de forma fidedigna as 

ressonâncias acadêmicas da produção científica fazendo uso das TDIC. 

Como visto no Quadro 1, com apenas o descritor “Letramento digital” houve um número 

considerável de produções acadêmicas, mas, com a inserção dos descritores “Letramento digital 

and “EPT” “Letramento digital and “Nível médio” se chegou ao resultado de 2 dissertações, 

apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Quadro de Referências das produções filtradas da BDTD 

I

D 
REFERÊNCIA 

1 

ARAÚJO, Maria Elizabete de. Gestão do letramento digital em escolas estaduais de 

educação profissional. 2013. 161f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Avaliação da 

Educação Pública) - Programa de Pós-Graduação Profissional em Gestão e Avaliação da 

Educação Pública. Juiz de Fora, 2013. 

2 

BORGES, Patrícia Ferreira Bianchini. Novas tecnologias digitais da informação e 

comunicação aplicadas ao ensino médio e técnico de uma escola da rede pública 

federal de Uberaba-MG. 2015. 158f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa 

de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 

2015. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021), a partir dos resultados do Estado do Conhecimento. 

 

A Figura 1 é formada pelas palavras-chave das duas dissertações, das quais a maior 

frequência e força está nas palavras: Digital, Educação e Letramento, indo ao encontro das 

propostas de cada trabalho referenciado no Quadro 2, porém, foi observada a ausência de 

palavras/termos como Língua Portuguesa e nível médio nas palavras-chaves, considerando-se 

que a informação e o conhecimento do que foi produzido está registrado nessa Língua e o 

público investigado em uma perspectiva ontológica de pesquisa é de nível médio. 

 

Figura 1: Nuvem de palavras das palavras-chave das produções coletadas na pesquisa - 

BDTD 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras. Gerada a partir da coleta das palavras-chave das produções 

coletadas na pesquisa na BDTD (2021) 

 

Para analisar os resumos, o IRamuteq foi utilizado considerando as relações e 

frequências das palavras, dessa forma, os resumos foram preparados para constituir o corpus 

(conjunto de textos) de análise, que inseridos no software geram informações que tornam a 

análise mais clara, gerando o conhecimento aqui discutido.  

A Figura 2 traz a estrutura que possibilita a Análise de Similitude, baseada na Teoria 

dos Grafos, e possibilita identificar e analisar as ocorrências das palavras e como elas se 

relacionam. As principais ocorrências e relações das palavras foram agrupadas em comunidades 
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através de suas inter relações, ressaltando que a espessura das linhas representa o número de 

ocorrências. 

 

Figura 2: Análise de Similitude nos resumos dos trabalhos do BDTD 

 
 

Nesse caso, as principais relações foram entre escola, professor, digital e prático, sendo 

estas as palavras mais relevantes de cada comunidade. De acordo com os resumos aqui 

sintetizados, percebe-se que o digital é o nó central e conector para as comunidades - professor 

e prático. Esse mostra o contexto no qual o letramento está ocorrendo no ambiente escolar, 

através das novas tecnologias digitais de informação e comunicação (NTDIC). E ainda, que 

esse precisa ser melhor integrado nesse ambiente escolar para garantir um ensino significativo, 

bem como que os multiletramentos associados às práticas que promovem maiores 

possibilidades de pesquisa mediada pelas tecnologias não podem ficar dispersas. Perspectiva-

se, dessa maneira, que o/s grafo/s gerados trazem informações para futuras análises, assim 

como, que as formações dos professores e gestores em um contexto de letramento digital gera 

benefícios à escola, e que são presenciados em seus processos de ensino e aprendizagem através 

dos recursos midiáticos. Toda essa reflexão ocorreu por meio de uma visualização gráfica 

possibilitada por TDIC de um ambiente de educação profissional e tecnológica, com jovens e 

adultos, conforme o conhecimento produzido por Aráujo (2013) e Borges (2015) de acordo com 

o Quadro 2.  

 

SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE  (SciELO) 

 

A Biblioteca digital de livre acesso e modelo corporativo para publicações acadêmicas 

nacionais e internacionais, Scientific Electronic Library Online (SciELO). Assim como a 

BDTD, também conta com um sistema que facilita a busca e exportação dos resultados em 

planilhas de diversos formatos.  

Nesse caso, para os filtros aplicados, apenas um artigo foi contemplado (Quadro 1) e 

analisado, conforme apresentado no Quadro 3, o qual aborda a dimensão do jogo Olimpíadas 
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Digitais para o ambiente escolar da 3ª série do ensino médio, como ferramenta de práticas para 

o letramento digital, na busca pelo desenvolvimento de uma visão crítica e ética dos usos desses 

recursos tecnológicos. 

 

Quadro 3: Quadro de Referências das produções filtradas da SciELO 

ID REFERÊNCIA 

1 

PINHEIRO, Regina Cláudia, PINHEIRO, Bruna Maele Girão Nobre. Dimensões 

crítica e ética nas práticas de letramento digital em um jogo educativo digital. DELTA, 

ano 37, 2. ed.,  2021 Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/delta/a/KfzzVJSXzNysJp5ccKfJ7ND/?lang=pt. Acesso em: 

jul. 2021. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021), a partir dos resultados do Estado do Conhecimento. 

 

As palavras-chave do artigo revelam a intencionalidade da pesquisa em analisar os 

recursos digitais com embasamento crítico e ético. Como a experiência se deu com alunos 

concluintes do ensino médio, o incentivo ao uso das ferramentas tecnológicas para envolver 

cada vez mais os alunos em um contexto de letramento digital, também fica claro durante a 

leitura. Por ser apenas um texto, não foi realizada a análise de similitude, para evitar um 

resultado semelhante ao da nuvem de palavras, apresentada na Figura 3. 

 

Figura 3: Nuvem de palavras das palavras-chave das produções coletadas na pesquisa - 

SciELO 

 
Fonte: Elaborada pela autora. Gerada a partir da coleta das palavras-chave das produções 

coletadas na pesquisa no SciELO (2021) 

 

MEMÓRIA 

  

O Memória, o repositório institucional do IFRN apresenta duas categorias, análise das 

teses e dissertações resultantes da pesquisa e as produções acadêmicas. Curiosamente, após a 

inserção de todos os descritores e análise dos resumos, cada categoria ficou com cinco 

produções.  

Por mais que usemos as aspas para especificar as palavras e/ou termos nos descritivos, 

é possível que a pesquisa ainda retorne resultados que apresentem parte desses descritores, foi 

o caso no repositório Memória, que apresentou produções de temáticas diferentes ou apenas um 

termo no resumo que faz retornar resultados equivocados, por isso, além da filtragem pelo 

https://www.scielo.br/j/delta/a/KfzzVJSXzNysJp5ccKfJ7ND/?lang=pt
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sistema do repositório, foi preciso uma segunda filtragem, de forma que os resultados fossem 

os mais fiéis possíveis. Para isso, foi preciso verificar os títulos e resumos de todos os 52 artigos, 

depois dos 36, e como houve uma grande repetição, restaram 5 trabalhos cujas temáticas mais 

se aproximaram do objeto do presente estudo. As palavras-chave foram agrupadas em uma 

nuvem de palavras, na Figura 4, na qual as principais repetições estão posicionadas ao centro 

da nuvem, o que demonstra um teor mais institucional, mais baseado no processo de ensino-

aprendizado envolvendo as tecnologias digitais para um ensino mais humanizado. 

Figura 4: Nuvem de palavras das palavras-chave das produções coletadas na pesquisa - 

Memoria 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras. Gerada a partir da coleta das palavras-chave das produções 

coletadas na pesquisa no Memória (2021) 

 

O Quadro 4 lista as produções da pesquisa, com trabalhos que mostram que no Memória 

são depositados trabalhos resultantes de parcerias do IFRN com instituições estrangeiras.  

 

Quadro 4: Quadro de Referências das produções filtradas do Memoria 

I

D 
REFERÊNCIAS 

1 

MAGALHÃES, Ricardo Rodrigues. A formação política dos estudantes do ensino 

médio integral do IFRN – CNAT. 2016. 157f. Dissertação (Metrado em Educação 

Profissional) - Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional (PPGEP). Natal, 

2016. 

2 

ROCHA, Belchior de Oliveira. Uso de tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) na ação docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

TEC. 2018. 380 f. Tese (Doutorado em Ciências da Educação) - Universidade do Minho, 

Portugal, 2018. 

3 

PAULA, Joaracy Lima de. Educação ambiental como elemento necessário à 

formação humana integral: trilhando caminhos possíveis na educação profissional. 

2018. 196f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação Profissional) - Programa de 

Pós-graduação em Educação Profissional (PPGEP). Natal, 2018. 

4 

MATTOS, Mára Beatriz Pucci de. Avaliação de software educacional nas escolas do 

Município de Natal, Brasil: concepção e desenvolvimento de instrumentos para 

certificação de qualidade. 2016. 420f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade 

do Minho, Portugal, 2016. 
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5 

Oliveira, André Luiz Ferreira de. O IFRN no âmbito das políticas públicas de 

expansão dos Institutos Federais no Brasil: uma abordagem organizacional sobre o 

processo de democratização do Ensino Médio e Superior, a partir das 

representações de alunos, professores e gestores. 2016. 615f. Tese (Doutorado em 

Ciências da Educação) - Universidade do Minho, Portugal, 2016. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021), a partir dos resultados do Estado do Conhecimento 

 

A Análise de Similitude das Dissertações e Teses nos mostra um número maior de 

comunidades em um total de seis, e relações mais próximas entre elas, principalmente as de 

tecnologia fortemente conectada com a formação e a pesquisa, conforme a Figura 5. 

Figura 5: Análise de Similitude nos resumos dos trabalhos do Memória - TD 

 
 

As comunidades se mostram ramificadas em nós o que mostra a realização das pesquisas 

em temáticas bem específicas que se agregaram quando unidas pelo objeto deste estudo, 

trazendo o estado do conhecimento desse de forma dialética no processo de sua produção. O 

agrupamento Formação (Figura 5) nos faz refletir sobre a necessidade não só do aluno ser 

formado no processo de letramento digital, mas comprometido com a gestão e com todo 

ambiente escolar nesse meio tecnológico, considerando ainda a diversidade expressa como 

gênero e participação.  

O agrupamento Tecnologia (Figura 5) remete também à necessidade de uma análise 

pedagógica e organizacional para melhor integração das TDIC, em especial com os docentes, 

para aprimorar a inclusão em todos os quesitos. Nesse sentido, observamos a sigla TDIC de 

forma muito pequena e que o ramo (linha) tem excelente espessura quando parte para o 

agrupamento Educação, que mais uma vez possibilita refletirmos sobre integrar ensino e ciência 

na organização profissional do ambiente educacional. Os demais nós apresentam-se de certa 

forma, como de dependência, mas procuram envolver e relacionar todas as concepções tecno-

educacionais, remetendo à palavras que permitem considerar os sujeitos daquele ambiente 

(estudante, gestor, professor, docente) como participantes do estudo interiorizado no contexto 

social e educacional às necessidades dos cidadãos em relação às novas percepções de mundo 
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globalizado, em cuja escola como organização formativa deve considerar a integração ciência 

– tecnologia. 

Ainda quanto às produções resultantes e que têm ressonâncias acadêmicas sobre o 

objeto de estudo desse artigo, presentes no Memoria/IFRN, observarmos que há produções 

como artigos e livros, bem afinados à temática do presente estudo, como visto no Quadro 5: 

 

Quadro 5: Quadro de Referências das produções filtradas do Memoria 

ID REFERÊNCIAS 

1 

AMORIM, Evelynne Marinho de; LIMA, Samuel de Carvalho. Ensino de língua 

inglesa e letramento digital: uma análise de atividades em sites gratuitos de idiomas. 

ARTEFACTUM - Revista de Estudos em Linguagens e Tecnologia, v. 15, n. 2, 

2017. 

2 

PAULA, Joaracy Lima De et al.. Multiletramentos para a formação humana na 

educação profissional. Anais II CONEDU... Campina Grande: Memoria, 2015. 

Disponível em: http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/411. Acesso em: jul. de 2021  

3 

OLIVEIRA, João Paulo de; CAVALCANTE, Ilane Ferreira. As implicações dos 

processos de globalização na Educação Profissional e Tecnológica Brasileira. In: Actas 

do XII Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Vila Real: 

UTAD, 2014. Disponível em: 

https://apps2.utad.pt/files/SPCE2_EIXOS_BOOK%20CC.pdf. Acesso em: jul. 2021. 

4 

SANTOS, Simone Costa Andrade dos; LEMOS, Elizama das Chagas; LEAL, Maria 

Conceição; CAVALCANTE, Ilane Ferreira. (Orgs.). Educação e sociedade: 

formação profissional, educação a distância e tecnologias. São Luís: Editora do 

IFMA, 2019. 

5 
PARENTE, Raimundo Nonato Camelo. Introdução à Informática. IFRN. 2016. 

Disponível em: http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/882. Acesso em: jul. de 2021. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021), a partir dos resultados do Estado do Conhecimento 

 

As palavras-chaves dos artigos e livros quando organizadas em nuvem mostraram que 

suas temáticas seguem o processo de análise da sociedade para apontar o que, como e por quê 

é imprescindível haver essa formação sobre letramento, seus tipos e estudos, como vistos na 

Figura 6. 

Figura 6: Nuvem de palavras das palavras-chave das produções coletadas na pesquisa - 

Memoria 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras. 

http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/411
https://apps2.utad.pt/files/SPCE2_EIXOS_BOOK%20CC.pdf
http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/882
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A Análise de Similitude dos Artigos e Livros do Memória sobre o tema letramento 

digital traz de forma clara a educação, a pesquisa e a tecnologia como principais nós, 

considerando a espessura de seus percursos/ramos, porém de forma tênue o agrupamento de 

Tecnologia conecta-se à sociedade. Com a coocorrência da palavra tecnologia/tecnológico 

relacionadas, respectivamente a ensino e a transformação vemos o quanto a fala de Paulo Freire 

(2005) sobre a transformação da sociedade pela inserção do indivíduo na educação fica clara, 

pois são as relações tecnológicas que estão transformando os sujeitos em cidadãos, a partir da 

formação adequada.  

Figura 7: Análise de Similitude nos resumos dos trabalhos do Memoria - AP 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

No estado do conhecimento realizado sobre o letramento digital na educação 

profissional e tecnológica de nível médio fica explícita a necessidade de maior investimento em 

pesquisas sobre o tema: letramento digital e educação profissional e tecnológica, considerando 

todos os aspectos da sociedade, e não só o ambiente escolar, porém, sendo este o precursor de 

todo um processo de integração, que leva à gestão, docentes e discentes a buscar e compartilhar 

seus conhecimentos e práticas aprendidas por intermédio da experiência formativa no ambiente 

escolar este deve ser sempre especificado como locus de formação em TDIC. 

O uso da ferramenta para análise textual, IRamuteq, auxiliou na organização de novas 

reflexões, assim como possibilitou uma análise mais rápida e clara acerca da problemática o 

que nos permitiu promover novas reflexões sobre o ensino médio e sua integração à educação 

profissional e tecnológica. Por meio dele foi possível mapear e localizar os trabalhos, bem como 

demonstrar os assuntos mais abordados sobre o tema em suas interpelações dentro dos 

agrupamentos. Diante dos objetivos da pesquisa maior, da qual esse artigo é um pequeno 

recorte, na análise, promoveu-se reflexões sobre formação humana em meio ao uso de 
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tecnologias digitais para a integração do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia no 

ensino médio, para formar um novo cidadão capaz de compreender e produzir conhecimentos 

para a sociedade, imerso, sabemos, dada a dualidade da educação brasileira, em uma formação 

voltada diretamente para o mercado de trabalho. 

Reconhecemos que o ensino médio ao longo de sua história no país, tem passado por 

problemas de descontinuidade, e é ofertado de formas e qualidades distintas entre instituições 

e seus currículos com pouco foco no ensino e aprendizagem sobre as novas tecnologias, e 

quando integrado à EPT privilegia-se a formação para o mercado de trabalho, e como o mercado 

globalizado exige um profissional que tenha domínio sobre recursos digitais é imprescindível 

que seja promovido o letramento digital dos jovens nesse nível de ensino. 

 Enfim, consideramos que o estado do conhecimento sobre o tema é ínfimo, pois mesmo 

dentro de uma instituição de educação profissional e tecnológica como o IFRN esse se 

apresentou com poucos resultados em seu principal repositório. Isso, implica considerar que há 

diversas barreiras para a formação digital dos jovens no país e para a sociedade, contudo, 

reverbera-se que nas sociedades atuais há a necessidade de agregar os diversos letramentos em 

seus ambientes escolares, e que isso pode fazer a diferença na vida de tantos estudantes que têm 

a escola como fonte de esperança de uma vida melhor, assim como, para gestores e professores 

que veem seu fazer docente se reinventando de forma inclusiva em ambientes tecnológicos sem 

condições de acesso para todos. 
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RESUMO 

Neste artigo, apresentaremos algumas das iniciativas e atividades do Redigir, um 

projeto de extensão da Faculdade de Letras da UFMG que, desde 1999, prepara e 

disponibiliza gratuitamente propostas didáticas de língua portuguesa para serem 

usadas por professores em suas práticas pedagógicas no site www.redigirufmg.org. 

Buscamos desenvolver iniciativas que concretizem nas salas de aula as teorias dos 

estudos da linguagem, da educação, da comunicação, entre outras áreas, e colocar em 

prática conceitos como letramento, letramento digital, multiletramentos, 

multimodalidade e análise do discurso (com base em autores como Magda Soares, 

New London Group, Roxane Rojo, Ana Elisa Ribeiro, Norman Fairclough, entre 

outros). Apresentaremos aqui o e-book “Dicas Digitais”, um manual que oferece 

orientações sobre recursos digitais gratuitos que podem ser usados nas atividades 

remotas de ensino-aprendizagem, que se fizeram necessárias durante a pandemia de 

Coronavírus, em cursos de educação a distância, assim como ampliar as práticas 

pedagógicas dos professores quando voltarmos às aulas presenciais. Esse material foi 

feito para auxiliar professores que precisavam trabalhar remotamente. Apresentamos 

a eles, então, algumas ferramentas gratuitas como, por exemplo, ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA), ferramentas para fazer apresentações, para gravar e editar 

áudios e/ou vídeos, para conversar com os alunos, fazer formulários e questionários, 

e para escrita colaborativa. O manual traz uma breve explicação de cada ferramenta e 

descreve formas de acesso, links para tutoriais no YouTube e cursos gratuitos sobre 

os diversos programas, suas potencialidades e modos de uso, além de breves sugestões 

de aplicação didática. A iniciativa teve uma boa recepção entre os professores. 

Esperamos dar continuidade a esse projeto, a fim de colaborar com a formação 

docente em serviço, preparando os professores para lidar com ferramentas digitais 

para fazer um ensino para os multiletramentos e para a cidadania. Apresentaremos 

também uma das atividades disponibilizadas no nosso site feita a partir da música “Zé 

do Caroço” de Leci Brandão, que discute o papel de rádios comunitárias, a influência 

da mídia (TV, rádio, redes sociais, internet) na vida das pessoas e os perigos das fake 

news. Além disso, incentiva os alunos a produzir, a editar e a compartilhar áudios 

(usando para isso ferramentas digitais), inspirando-se na iniciativa do personagem Zé 

do Caroço. Essa é uma forma de mostrar ao professor como a teoria pode ser colocada 

em prática e de como ele pode explorar as ferramentas digitais disponíveis. Sabemos, 

no entanto, que muitos professores e alunos não têm computadores e acesso (de 

qualidade) à internet, como indicam pesquisas recentes (por exemplo, o Painel TIC-

COVID-19, do CETIC.BR). Nessas condições, mesmo conhecendo as ferramentas, a 

comunidade escolar se vê impossibilitada de exercer suas atividades plenamente, seja 

no ensino remoto ou no presencial, comprometendo as determinações expressas na 

Base Nacional Comum Curricular no que tange, por exemplo, na inserção plena e 

ativa dos sujeitos no mundo digital. Sendo assim, precisamos defender o direito de 

todos às tecnologias digitais como forma de acesso à informação e a uma educação 

contemporânea e inclusiva.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Letramento digital; Multimodalidade; Formação docente 
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INTRODUÇÃO 

 

Muitos fatores colaboram para a qualidade da educação em um país e entre elas podemos 

citar a infraestrutura das escolas, a formação dos professores, o grau de letramento dos pais, o 

acesso das pessoas a diferentes agências e instâncias de letramento, entre muitas outras 

condições sociais, históricas e econômicas. 

Trataremos aqui de aspectos relacionados à formação de professores, relatando ações de 

um projeto de extensão que se preocupa em colaborar para uma educação mais contemporânea 

e para fornecer ao professor alguns materiais didáticos que ele possa usar em sua prática docente 

em complemento a outros já utilizados em seu trabalho. 

A pandemia de Covid-19 trouxe para os docentes o desafio de trabalhar remotamente. 

Muitos deles não tinham formação para usar tecnologias digitais para fins pedagógicos e, diante 

desta situação, elaboramos dicas de ferramentas que esses professores poderiam usar no ensino 

remoto ou a distância. Essas dicas foram organizadas em um e-book que apresentaremos aqui. 

Neste artigo, apresentamos também, de forma breve, alguns dos conceitos que 

fundamentam nosso trabalho, assim como uma atividade que visa colocar em prática alguns 

desses conceitos. A atividade tem como ponto de partida a canção “Zé do Caroço” de Leci 

Brandão, trazendo para a discussão o papel das rádios comunitárias assim como a influência da 

mídia na vida das pessoas, além de propor a produção e divulgação de áudios, por meio de 

celulares e redes sociais. 

 

O PROJETO REDIGIR  

 

O Redigir é um projeto de extensão da Faculdade de Letras da UFMG (FALE/UFMG), 

atuante desde 1999, que tem como uma das suas principais atividades, produzir propostas 

didáticas para serem aplicadas pelos professores em suas turmas de ensino fundamental e 

médio. As propostas trazem uma parte com o material do aluno e outra parte com sugestões de 

respostas e direcionamentos para o professor aplicar a atividade e discutir as questões com suas 

turmas. Elas são elaboradas pela equipe e disponibilizadas, gratuitamente, no site do projeto 

(www.redigirufmg.org), em formato editável (.DOC) e em PDF. As atividades são divulgadas 

pelas redes sociais (Facebook e Instagram), nas quais recebemos os comentários dos 

professores sobre elas. Nessas redes, além disso, indicamos leituras, cursos, palestras e eventos 

que podem contribuir para a formação continuada do professor. 

Nos planos de aula que produzimos, buscamos trabalhar com temas do interesse dos 

jovens e com gêneros textuais variados em que esses temas são tratados. Procuramos também 

desenvolver habilidades relacionadas ao letramento digital, explorando e sugerindo, nas 

atividades, softwares, aplicativos, sites e recursos, de preferência gratuitos, que vão ajudar os 

alunos e o professor a desenvolver capacidades que permitam a eles explorar a potencialidade 

das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

Como base para este trabalho, lançamos mão de teorias contemporâneas dos estudos 

linguísticos, da educação e da comunicação que serão detalhadas na próxima seção. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Um dos conceitos fundamentais do nosso trabalho é a noção de letramento. De acordo 

com Magda Soares (2002), letramento é o estado ou condição de quem utiliza as tecnologias de 

escrita, ou seja, é “o estado ou condição de quem exerce as práticas sociais de leitura e de 

escrita, de quem participa de eventos em que a escrita é parte integrante da interação entre 

pessoas e do processo de interpretação dessa interação – os eventos de letramento” (p. 145), 

sejam eles no impresso ou no digital. 

http://www.redigirufmg.org/
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De acordo com Kristen Perry (2012), considerando uma abordagem sociocultural, a 

noção de letramento pode ser vista por três perspectivas: o letramento como prática social, os 

multiletramentos e o letramento crítico. Na primeira perspectiva, baseada nos New Literacy 

Studies, em especial nos trabalhos de Brian Street (1984; 2003), “letramento é o que as pessoas 

fazem com a leitura, a escrita e os textos em contextos do mundo real e por que elas fazem isto” 

(PERRY, 2012, p.54). Esta perspectiva focaliza não apenas a aquisição de habilidades, mas nas 

práticas sociais da escrita, que variam no tempo e no espaço e que refletem relações de poder 

(os dominantes e os marginalizados). 

A perspectiva dos multiletramentos, proposta pelo New London Group, em especial no 

trabalho de Bill Cope e Mary Kalantzis (2000), de Gunther Kress (2000a; 2000b), e 

desenvolvida no Brasil por autores como Roxane Rojo e Eduardo Moura (2012), também 

enfatiza as práticas do mundo real, na busca de perceber o que está mudando no mundo e as 

novas demandas feitas às pessoas que participam dele. Esta perspectiva considera os vários 

canais de comunicação e mídias disponíveis, bem como a diversidade linguística e cultural que 

se apresentam neles. 

O conceito de multiletramentos, então, diz respeito a dois tipos de multiplicidade 

encontrados em nossas sociedades contemporâneas, sobretudo as urbanas. Uma delas é a 

multiplicidade cultural das populações e a outra é a multiplicidade semiótica na constituição 

dos textos por meio dos quais elas se informam e se comunicam. Estas multiplicidades exigem 

que as práticas de letramento, que acontecem nas diversas esferas da nossa sociedade, sejam 

consideradas como legítimas e respeitadas como tais. 

Sendo assim, o foco do letramento deixa de ser restrito à linguagem verbal, aos textos 

escritos e impressos e passa a enfocar outros modos de representação que incorporam outras 

linguagens, a que Kress (2000a, 2000b) chama de multimodalidade. 

 
Multimodalidade implica que a construção de significado acontece em uma 

variedade de canais de comunicação “na qual modos linguísticos escritos de 

significado são componentes essenciais de padrões de significados visuais, de 

áudio e espaciais” (COPE; KALANTZIS, 2000, p. 5). Na verdade, Kress e 

outras pessoas que trabalham nesta perspectiva criticam aqueles que enfatizam 

as práticas de letramento ligadas ao impresso. (PERRY, 2012, p. 58). 

 

Ana Elisa Ribeiro tem trabalhado com a noção de multimodalidade, como proposta por 

Kress e Theo van Leeuwen (2001), tecendo reflexões sobre a teoria e discutindo como ela se 

manifesta na prática. Em vários artigos e livros, como em RIBEIRO (2016, 2021), ela discute 

conceitos fundamentais para a compreensão da noção de multimodalidade como a noção de 

design, de modo, de poder semiótico, mostrando como todos os aspectos da materialidade 

contribuem para a construção dos significados. 

O trabalho com multiletramentos implica adotar a perspectiva do letramento crítico, a 

terceira perspectiva, que, por sua vez, inspira-se em Paulo Freire e Pierre Bourdieu e enfatiza 

as noções de poder, empoderamento, agência e identidade. Assim, devemos entender o 

letramento como envolvendo as relações dos aprendizes com o mundo, suas criações, 

autotransformação, suas interferências no seu contexto e sua capacidade de refletir sobre o 

mundo. Desta forma, tendo consciência das diversas formas e manifestações do poder, eles 

podem se tornar agentes de mudanças, assumindo e fazendo respeitar sua identidade e seu 

capital cultural. Esta perspectiva reforça o fato de que os indivíduos são agentes que se 

apropriam ou rejeitam práticas para atender às suas necessidades ou até mesmo para desafiar as 

práticas dos grupos hegemônicos (PERRY, 2012). 

Assim chegamos à educação libertadora defendida por Paulo Freire (por exemplo, em 

FREIRE, 1968, 1988), tão cara a diversos autores da atualidade em diversas partes do mundo. 

Freire propõe que a educação desenvolva o senso crítico dos alunos em prol de uma 
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transformação da sociedade. O professor deve estimular o processo de conscientização do aluno 

para que ele transcenda a esfera da aprendizagem de saberes da cultura dominante e exerça sua 

cidadania, sendo capaz de transformar a sociedade em um lugar verdadeiramente democrático. 

Voltamos, então, a Magda Soares (1998), de acordo com quem não ser letrado tem 

consequências profundas no sujeito, uma vez que impede que ele exerça plenamente seus 

direitos como cidadão, que acaba sendo marginalizado pela sociedade e não tem acesso aos 

bens culturais da nossa sociedade letrada. 

É importante ressaltar que uma perspectiva não exclui a outra, mas enriquece-a. Teorias 

socioculturais da linguagem e do letramento potencializam a visão tradicional dos processos de 

leitura e produção de textos. Uma visão sociocultural do letramento enfatiza os mundos sociais 

e as identidades culturais dos alunos e percebe o ato de construir sentido como estando sempre 

dentro de um contexto social (HAMMERBERG, 2004), sem deixar de considerar a importância 

de aspectos como a decodificação, o uso de estratégias e o desenvolvimento de habilidades que 

colaboram para a produção de textos e para a construção de sentidos a partir deles. 

Para Colin Lankshear e Michele Knobel (2003, p. 8), “o letramento não existe separado 

das práticas sociais nas quais ele está inserido e nas quais ele é adquirido”. Desta forma, ser 

letrado envolve muito mais do que saber como operar o sistema linguístico. Envolve saber lidar 

com múltiplas linguagens em diferentes contextos, respeitando e valorizando a diversidade 

cultural. Marcelo Buzato reforça esta relação de interdependência entre letramento e contexto, 

explicitando que o letramento é situado: 

 
Não se trata apenas de que os letramentos existem e circulam em domínios e 

contextos geográficos, culturais, institucionais e históricos específicos, mas 

também de que esses contextos (domínios, instituições, etc.) são também 

produzidos por letramentos específicos. Trata-se, em outras palavras, de 

assumir que, entre letramento e contexto, há sempre uma relação de co-

produção e de recursividade. (BUZATO, 2009, p. 2). 

 

Buzato, assim como muitos outros autores, como Magda Soares (2002), opta por usar o 

termo letramentos, no plural, reforçando a ideia de que o letramento não é único e não se fixa a 

um padrão predeterminado, mas depende de como as linguagens se manifestam e permeiam as 

relações sociais das mais diversas comunidades em diferentes contextos. 

Chegamos então ao letramento digital, tema muito caro ao Redigir por se tratar de 

situações e de habilidades que lidam com um universo de possibilidades aberto pelas TDIC. O 

letramento digital não se opõe ao impresso nem à noção de letramento de modo geral, pelo 

contrário, é uma ampliação dela, trazendo para esse conceito a compreensão e a produção de 

textos também nos ambientes digitais que são essenciais para a formação do cidadão 

contemporâneo.  

 
Letramento digital diz respeito às práticas sociais de leitura e produção de 

textos em ambientes digitais, isto é, ao uso de textos em ambientes propiciados 

pelo computador ou por dispositivos móveis, tais como celulares e tablets, em 

plataformas como e-mails, redes sociais na web, entre outras. Ser letrado 

digital implica saber se comunicar em diferentes situações, com propósitos 

variados, nesses ambientes, para fins pessoais ou profissionais. (RIBEIRO; 

COSCARELLI, 2014). 

 

Articulada com essas ideias, as propostas didáticas do Redigir também referenciam a 

Análise Crítica do Discurso. Essa abordagem de tratamento da linguagem vai além dos textos 

em si, buscando compreender a interação entre linguagem e estruturas sociais. Sua perspectiva 

crítica se refere ao interesse em mostrar: 
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como o discurso é moldado por relações de poder e ideologias e os efeitos 

construtivos que o discurso exerce sobre as identidades sociais, as relações 

sociais e os sistemas de conhecimento e crença, nenhum dos quais é 

normalmente aparente para os participantes do discurso. (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 31-32). 

 

Para tanto, é proposta uma metodologia de análise que envolve os elementos linguísticos 

(como o vocabulário, a gramática, a coesão e a organização do texto como um todo), os 

processos de produção, distribuição e recepção dos atos comunicacionais (ou seja, o texto como 

prática discursiva) e a articulação com aspectos econômicos, políticos, ideológicos e de 

hegemonia que sustentam e são sustentados pelo texto. Além disso, a abordagem crítica 

sugerida por Norman Fairclough implica também em intervenção, “fornecendo recursos por 

meio da mudança [na estruturação dos textos e ordens de discurso] para aqueles que possam 

encontrar-se em desvantagem” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 27-28). 

O Redigir busca, então, levar essas propostas teóricas para as práticas pedagógicas da 

educação básica, tentando adequá-las às necessidades de professores e estudantes através de 

materiais didáticos acessíveis, quer seja pelo modo de disponibilização, quer seja pela 

linguagem utilizada. Dois desses materiais serão apresentados a seguir. 

 

COLOCANDO A TEORIA EM PRÁTICA: e-book “dicas digitais” e atividade “zé do 

caroço”  

 

Objetivando auxiliar os professores a lidar com o ensino remoto e a distância, a equipe 

do Redigir decidiu, inicialmente, colocar postagens nas redes sociais (Instagram e Facebook) 

com sugestões de ferramentas e de uso das TDIC com os alunos. Frente aos desafios enfrentados 

pelos docentes, muitos sem experiência, formação e equipamentos para as demandas 

educacionais na pandemia, fizemos ainda várias “lives”, discutindo sobre suas dúvidas e os 

problemas que eles estavam vivenciando. 

Decidimos, então, conceber uma pequena publicação em que organizamos os conteúdos, 

mesmo sem tratar dos assuntos com muita profundidade, mas capaz de dar auxílio rápido aos 

professores. Após divulgarmos uma versão preliminar durante os meses de abril e junho de 

2020, a versão final, com informações complementares e reorganizada, foi disponibilizada 

gratuitamente no nosso site no dia 26 de julho do mesmo ano3. 

O e-book "Dicas Digitais: Tudo que você precisa saber sobre o ensino remoto", do qual 

participaram 5 alunas da graduação e dois professores da FALE/UFMG4, busca orientar sobre 

recursos digitais gratuitos que podem ser úteis para atividades de ensino-aprendizagem, tanto 

para disciplinas de português quanto de outras línguas e de outras áreas, e foi assim organizado: 

 

● Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) 

● Ferramentas para apresentações 

● Ferramentas para áudio/podcast 

● Ferramentas para conversar com os alunos 

● Ferramentas para perguntas e respostas (formulários) 

● Ferramentas para produzir e editar vídeo 

● Ferramentas para produzir textos multimodais 

 
3 "Dicas Digitais: Tudo que você precisa saber sobre ensino remoto", disponível em formato PDF no seguinte 

endereço: https://www.redigirufmg.org/sobre/nossas-publicaes. 
4 Agradecemos a participação de Ana Raquel Bastos, Juliana Scaramelo, Sabrina Silva, Sthefanie Paiva e Thamara 

Santos. 

https://www.redigirufmg.org/sobre/nossas-publicaes
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● Ferramentas para escrita colaborativa 

● Dicas para elaboração de questões de múltipla escolha 

 

As “Dicas Digitais” são compostas por uma breve descrição de cada ferramenta, 

apresentando algumas possibilidades de uso didático (no modo remoto ou a distância, em sala 

de aula ou como complemento a ela), links de acesso para os aplicativos e para outros materiais 

de suporte (como tutoriais). 

Como muitas escolas não trabalhavam em um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), a escolha sobre a dinâmica de trabalho ficou com o professor - que, sem alternativas, 

se valeram do WhatsApp em alguns casos. Devido a isso, a primeira seção da compilação 

buscou familiarizar o docente com alguns AVAs. Foram sugeridos os Ambientes Google 

Classroom Moodle, Edmodo e TelEduc. Por meio desses aplicativos, é possível ao professor: 

gerenciar suas turmas, registrando notas e acompanhando a participação de cada usuário; tornar 

acessíveis materiais e atividades; criar fóruns de discussão e avaliações, cronogramas das 

tarefas e dar feedback; e entrar em contato com os alunos e abrir canais para que eles conversem 

entre si. 

Para o segundo tópico do e-book, selecionamos Google Apresentações, Jamboard e 

Prezi, ferramentas úteis para tanto educadores quanto alunos poderem criar não somente 

apresentações, mas também animações, além de poderem fazer esquemas e representações 

visuais de ideias. Assim, esses softwares auxiliam na concepção de aulas expositivas, que 

podem explorar recursos visuais e sonoros, ser interativas e dialogadas com os alunos - os quais, 

inclusive, podem trabalhar de modo colaborativo. 

Para o assunto seguinte, ferramentas para gravação e edição de áudios, mencionamos 

Audacity, Podbean e Soundcloud. Por meio desses três programas, a oralidade pode ser 

explorada em diversos gêneros: programas de rádio, podcasts, saraus, radionovela, narração de 

eventos esportivos, entrevistas, anúncios etc. Tarefas como mixagem e inserção de trilhas e 

efeitos sonoros podem ser divertidas e envolver os alunos em tarefas sobre os mais diversos 

temas. 

Hoje em dia, bem sabemos o quanto ferramentas como Google Hangouts, Google Meet, 

Skype e Zoom Meetings são importantes para manter contato com as turmas. No e-book 

enfatizamos utilidade delas na discussão com os alunos sobre, por exemplo, a execução das 

atividades e as dúvidas sobre as leituras, na apresentação de seminários e de trabalhos - em 

encontros, inclusive, passíveis de serem gravados para serem vistos depois ou arquivados como 

registro. 

O quinto assunto da compilação é a criação de questionários e formulários. Para a 

execução dessas tarefas, tão comuns na prática docente, mencionamos Google Forms e Kahoot. 

A partir das informações coletadas pelos alunos sobre algum tema, através de questões de 

múltipla escolha ou em formato discursivo, essas ferramentas auxiliam na análise, gerando 

feedback automático por meio de gráficos e tabelas que podem ser editados. Além do uso em 

pesquisas, o professor pode criar e disponibilizar avaliações, que podem ser editadas ou 

reutilizadas. 

Para a produção e edição de vídeos, escolhemos Screencastify e PowToon. O primeiro 

software é uma extensão que permite criar capturas de tela do computador em vídeo para, por 

exemplo, criar tutoriais. Já o segundo facilita a concepção de animações, manipulando imagens 

e adicionando músicas ao fundo, e as produções dos alunos podem ser compartilhadas e usadas 

na apresentação de trabalhos. 

O tópico seguinte menciona Canva e Piktochart, ferramentas para produzir textos 

multimodais como infográficos, banners e cartazes, convites e panfletos, cardápios e rótulos, 

além de postagens para redes sociais. Facilitando a junção de recursos visuais e verbais com 
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diferentes designs e modelos, os aplicativos disponibilizam vários formatos e recursos (tipos de 

letra, imagens e ilustrações). 

Ferramentas para escrita colaborativa é o penúltimo assunto do e-book. A criação 

coletiva de textos, viabilizada por aplicativos como Google Docs e Microsoft Word On-Line, 

pode ser uma experiência gratificante e produtiva, envolvendo diálogo e cooperação. As 

aprendizagens dizem respeito, inclusive, à administração de conflitos em relação a diferentes 

posicionamentos sobre o conteúdo, organização e edição do texto. Através das ferramentas 

citadas, os alunos podem comentar trechos do trabalho em andamento, acompanhar as 

mudanças e discutir pontos polêmicos com os outros autores por meio de chats. 

Como as questões de múltipla escolha são muito usadas em avaliações e outras 

atividades didáticas pelos professores, principalmente no ensino remoto e a distância, o manual 

traz por fim algumas instruções e sugestões de leitura sobre o assunto. 

Esta iniciativa do Redigir busca, inclusive, atender às novas demandas estipuladas pela 

Base Nacional Comum Curricular, na qual são constantemente mencionadas as tecnologias 

digitais e os diferentes modos semióticos dos processos comunicacionais e de expressão. 

Enfatizando a importância desses assuntos, eles estão presentes desde a determinação das 

“Competência Gerais da Educação Básica”, logo no início do documento: 

 
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 

[...] 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 

e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. (BRASIL, 2018, p. 9). 

 

Assim, o material se mostra fortemente ancorado na noção de texto sob a perspectiva da 

multimodalidade, de acordo com a qual “todo texto compõe-se de camadas de sentido 

possibilitadas pelas linguagens diversas com que é construído.” (RIBEIRO, 2021, p. 140). Essa 

perspectiva reconhece a importância do tratamento de múltiplas linguagens durante a formação 

escolar, indo além dos impressos e da instância verbal. 

Do mesmo modo, o e-book busca capacitar os professores a lidar com as novas 

tecnologias, apresentando diversos modos através dos quais o letramento digital pode ser 

explorado em suas salas de aula, a fim de colaborar para a inclusão e para preparar os sujeitos 

para exercer a cidadania. 

Esses mesmos conceitos também fundamentam o segundo exemplo escolhido para este 

artigo, que, como se verá mais à frente, busca concretizar outras bases teóricas importantes para 

os trabalhos do Redigir. 

Concebida durante a primeira quinzena de maio de 2021 e disponibilizada online no dia 

17 do mesmo mês, a atividade "Zé do Caroço"5 se baseia na música de Leci Brandão, 

considerada um dos maiores sucessos da sambista. Composta em 1978 (mas lançada somente 

em 1985), a canção já foi regravada várias vezes, mais recentemente por artistas como Seu 

Jorge, em 2005, e Anita, em 2019. 

A história - verídica - contada na letra se passa na favela carioca Morro do Pau da 

Bandeira, localizada próximo ao bairro Vila Isabel. Lá residiu o policial aposentado José 

 
5  Atividade proposta por Juliana Zenha e desenvolvida pela equipe do Redigir: Carla Viana Coscarelli, Fabiana 

Mariane de Oliveira, Jônio Machado Bethônico, Juliana Zenha, Maria Cecilia Zanon Amorim, Tamara Ellen 

Lacerda Figueiredo, Thamara Isabelly Soares Santos. Ela está disponível no site www.redigirufmg.org. 

http://www.redigirufmg.org/
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Mendes da Silva que decidiu colocar um alto-falante no alto de sua casa a fim de divulgar 

notícias, campanhas educativas, alertas climáticos e novidades locais para seus vizinhos - e se 

tornou uma das lideranças da comunidade. Incomodada com o som do alto-falante, que a 

impedia de assistir à sua novela, uma vizinha reclamou à polícia6. Em plena Ditadura Militar, 

as atividades informativas foram encerradas. A censura se manteve mesmo quando a história 

foi convertida em canção por Leci Brandão, que teve que mudar de gravadora para poder 

finalizar e lançar a música, sete anos após tê-la composto, em que enfatiza, em tom de crítica, 

a alienação da população causada pela TV e a importância da mobilização social. 

A partir deste material, a atividade do Redigir propõe, inicialmente, um levantamento 

acerca dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a música, sua autoria e, a seguir, sugerimos 

o uso do Google Maps para localização da região onde se viveu Zé do Caroço. 

Na leitura e interpretação dos versos, destacamos trechos mais críticos como “o carnaval 

não é esse colosso” e “a televisão brasileira destrói toda a gente com sua novela”. Ao nos 

voltarmos para a história que inspirou a canção, questionamos sobre outras iniciativas como a 

do Zé do Caroço, a importância delas e sobre como seriam as transmissões hoje em dia, no que 

diz respeito à utilização das novas tecnologias. 

Após algumas perguntas voltadas para a comparação entre versões da música, 

apresentamos propostas de produção: a gravação de áudios para um programa de rádio, 

simulando o “serviço de alto-falante” mencionado na música. Entre os temas sugeridos para 

serem abordados, foram propostas a biografia de Leci Brandão, as características das rádios 

comunitárias, a influência da mídia no cotidiano das pessoas e as fake news. Sobre esta tarefa 

de produção, são detalhados ainda alguns cuidados a serem tomados pelos alunos: é importante 

que o assunto seja de interesse da comunidade escolar, a informação a ser transmitida deve ser 

curta e compreensível, em linguagem adequada aos ouvintes e ao ambiente escolar, e durante a 

gravação deve-se atentar para aspectos como a entonação da voz, a pronúncia das palavras e o 

ritmo da leitura. 

Como dito anteriormente, as atividades do Redigir são organizadas em “versão do 

aluno” e “versão do professor”, sendo esta última complementada com comentários para o 

docente, quer seja com sugestões de respostas às perguntas apresentadas na tarefa, links para 

conteúdos que esclarecem ou aprofundam certas temáticas (como no caso da influência da 

mídia, da menção a Dorival Caymmi e à vida de Leci Brandão) e, quanto ao exercício de 

produção textual, os complementos apontam para o e-book “Dicas Digitais” (no que tange à 

edição de áudios) e para o uso do WhatsApp para gravação e transmissão dos materiais dos 

alunos. 

Temos aqui, então, um exemplo de iniciativa didática que tem articulações com a 

abordagem teórico-metodológica da Análise Crítica do Discurso, que está preocupada com o 

vínculo entre relações sociais e textos que “(re)produzem o abuso de poder, a dominação e a 

desigualdade social” (BRENT, 2009, p. 118), quando trata da influência dos programas 

televisivos e das fake news. 

De forma semelhante, o tratamento desses assuntos cria articulações com as propostas 

do Letramento Crítico, pois, subjacente a essa noção, estão discussões sobre relações de poder, 

engajando os sujeitos “em uma atividade crítica ou problematizadora que se concretiza através 

da linguagem como prática social” (BRAHIM, 2007, p. 16). 

Nesta atividade também se percebe a exploração da noção de multiletramentos e 

multimodalidade, uma vez que se discute o samba, a sonoridade das diferentes gravações dessa 

canção assim como aspectos socioculturais relacionados à vida nas favelas. Além disso, se 

propõe aos alunos a gravação de áudios informativos, colocando em prática a ideia de exercitar 

 
6 Conforme, por exemplo, https://deputadalecibrandao.com.br/noticias-e-novidades/. Acesso em 30 jun. 2021. 

https://deputadalecibrandao.com.br/noticias-e-novidades/item/432-blog-raiz-do-samba-ze-do-caroco-o-samba-politico-de-leci-brandao
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outras práticas de letramento além daquelas voltadas para o impresso, como alertam Kress 

(2000b) e Ribeiro (2021). 

Conforme está detalhado no arquivo da atividade disponibilizado online, essa proposta 

pode ser utilizada para atender a diversas habilidades descritas na Base Nacional Comum 

Curricular, desde o Fundamental Inicial até o Ensino Médio. Exemplificando, para a disciplina 

de Língua Portuguesa no 1o. ano, sob o código EF01LP23, propõe-se tarefas voltadas para: 

 
Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo 

investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas 

digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. (BRASIL, 2018, p. 109). 

 

Para o Fundamental Final, também para as aulas de português, o documento assim 

descreve a Habilidade EF69LP10: 

 
Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, 

entrevistas, comentários, vlogs, jornais radiofônicos e televisivos, dentre 

outros possíveis, relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global 

e textos orais de apreciação e opinião – podcasts e vlogs noticiosos, culturais 

e de opinião, orientando-se por roteiro ou texto, considerando o contexto de 

produção e demonstrando domínio dos gêneros. (BRASIL, 2018, p. 143). 

 

Por fim, para a área de Linguagens e suas Tecnologias do Ensino Médio, a Habilidade 

EM13LGG703 se refere a 

 
Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de 

produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais. 

(BRASIL, 2018, p. 497). 

 

Assim, temos buscado referenciar o principal documento curricular nacional em nossas 

iniciativas didáticas, objetivando contribuir para a inclusão digital da população brasileira e 

considerando tanto a formação dos estudantes quanto o desenvolvimento profissional dos 

professores.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os problemas educacionais no Brasil, historicamente complexos e graves, se 

intensificaram com a pandemia do Coronavírus. Como indicam pesquisas recentes, a falta ou a 

baixa qualidade da conexão à internet vem afligindo uma porcentagem significativa dos alunos, 

que têm se valido principalmente do telefone celular para acompanhar as aulas e atividades 

remotas (CETIC.BR, 2020). 

Frente a essas condições precárias, mostra-se fundamental buscarmos formas de 

incorporar e explorar as tecnologias digitais, na educação, lidando com ferramentas e textos 

atuais e cada vez mais dinâmicos. Assim, busca-se também colocar em prática a Base Nacional 

Comum Curricular, que faz referência aos novos tempos, incentivando práticas voltadas para o 

universo digital (quer seja quanto aos conteúdos que ali circulam, quer seja quanto às 

ferramentas ali disponibilizadas), que considerem a multiplicidade cultural da sociedade 

moderna e a complexidade semiótica das informações (ou seja, os multiletramentos). 
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Reconhecendo então as novas conexões curriculares e as demandas educacionais, como 

as lacunas na formação docente e as dificuldades de adaptação dos processos de ensino-

aprendizagem ao modelo remoto ou a distância, o Redigir vem desenvolvendo materiais que 

visam contribuir para a concretização dos documentos curriculares oficiais e, assim, para a 

inserção plena e ativa dos sujeitos na contemporaneidade. 

Neste artigo, apresentamos duas das ações desse projeto: o e-book “Dicas Digitais”. que 

foi acessado 1.383 vezes entre julho de 2020 e junho de 2021, sendo bem recebido pelos 

docentes. Nas redes sociais, vários professores agradeceram as orientações, neste período de 

grande tensão principalmente para aqueles que não tinham familiaridade com ferramentas 

digitais. Quanto à atividade “Zé do Caroço”, até o início de julho de 2021 (ou seja, dois meses 

após sua disponibilização no site do projeto), os arquivos foram acessados 188 vezes, somando-

se os números relativos à versão .DOC e .PDF. 

Esperamos, com essas ações do Projeto Redigir, colaborar para aplicar a teoria na 

prática, contribuindo para a formação de professores, assim como para um ensino mais 

significativo para os alunos o que vai, por sua vez, auxiliar na inclusão social e digital deles e 

para o desenvolvimento de cidadãos participativos em nossa sociedade, capazes de exercer 

integralmente seus direitos. 
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RESUMO 

Os anos iniciais da carreira profissional docente são pautados por diversos dilemas e 

possibilidades que contribuem para constituir a identidade do professor. No entanto, 

diante da realidade educacional apresentada no contexto da Pandemia do Covid-19, a 

prática docente se revela com elementos ainda mais desafiadores dotados de novas 

expectativas. Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo compreender as 

impressões dos professores iniciantes de Língua Estrangeira sobre a docência no 

Ensino Médio em tempos digitais de modo a perceber os desafios e as perspectivas de 

uma nova realidade educacional pautada exclusivamente pelo Ensino Remoto 

Emergencial - ERE. Para isso, buscaram-se fundamentos nos referenciais de Lima 

(2001), Pimenta (2005, 2012), Freire (1996), Martins (2018), Nóvoa (2013), 

Huberman (2013), Sousa, Oliveira e Martins (2020), entre outros. Utilizou-se da 

pesquisa qualitativa através de um estudo de caso, tendo como lócus escolas públicas 

de Ensino Médio do Estado do Ceará, contando com a colaboração de 53 professores 

iniciantes (entre 1 e 5 anos) da experiência de ensino naquela rede, através do uso de 

questionário online elaborado no Google Forms com questões abertas e fechadas em 

que relatam a experiência com o ERE. Os resultados da pesquisa apontam para as 

percepções dos desafios enfrentados no processo de adaptação ao ERE, na 

reorganização dos conteúdos para o ensino neste contexto, as dificuldades e limitações 

de acesso à internet por parte dos alunos, que por sua vez, compromete o rendimento 

da aprendizagem e da própria aula, bem como, vislumbrar novas possibilidades de 

ferramentas metodológicas para um ensino contextualizado considerando as diversas 

formas de interação. Deste modo, conclui-se que embora tenha sido um processo novo 

para estudantes e professores, o grupo dos docentes iniciantes que se encontra no ciclo 

de carreira, entre o tatear da experiência docente e o processo de consolidação do 

repertório pedagógico (HUBERMAN, 2013), demonstrou em suas falas esses 

momentos transitórios, apresentando limitações de recursos eletrônicos disponíveis 

para o ERE, assim como, a sua própria dificuldade de elaborar estratégias de ensino 

que a atual conjuntura exige, apontando neste cenário, a necessidade da formação 

contínua que desperte neles o potencial criativo, reflexivo e crítico da prática docente 

como exercício constante do ser/fazer/pensar a docência. De outro modo, em alguns 

professores percebeu-se a desenvoltura para envolver diferentes ferramentas no 

ensino de sua disciplina, visualizando o momento como oportunidade de inovação da 

prática docente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores; Ensino Remoto Emergencial; 

Professor Iniciante. Ensino Médio 
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INTRODUÇÃO 

 

“O desenvolvimento de uma carreira é, assim, um processo e não uma 

série de acontecimentos”. (HUBERMAN, 2013, p. 38)  

 

Pensar em formação de professores e, consequentemente, no ingresso desse profissional 

na carreira, é compreender que a mudança de estudante para a postura docente deve ser 

construída ao longo da graduação, numa postura reflexiva e crítica partindo da prática para a 

práxis (PIMENTA, 2005), uma vez que, os anos iniciais da carreira profissional docente são 

pautados por diversos dilemas e possibilidades que contribuem para constituir a identidade do 

professor, em continuidade ao processo encetado na formação inicial.   

No entanto, esse início de carreira se apresenta com diferentes sentimentos, entre eles o 

da descoberta, que se traduz no entusiasmo de ser professor, de ter sua própria turma, sua sala 

de aula;  da sobrevivência, quando este professor percebe que o seu desejo de colocar em prática 

tudo aquilo que vislumbra na educação nem sempre é possível, ou a realidade da instituição 

para quem ele trabalha não lhe permite, e então, vem a frustração, além do contato real com a 

sala de aula, que muitas vezes se apresenta como distante daquela imagem ideal, se 

confrontando com a própria dificuldade de estabelecer relação com o pedagógico e o 

conhecimento a ser trabalhado (HUBERMAN, 2013).   

Nesse processo de sentir e vivenciar o chão da sala de aula, o professor começa por fazer 

experimentações de metodologias e práticas. Há o início do processo de adotar ou ressignificar 

umas e abandonar outras, até consolidar o seu jeito de ser e exercer a docência, a sua identidade 

profissional, ao ponto de se reconhecer professor, como defende Nóvoa (2013, p. 16) “cada um 

tem o seu modo próprio de organizar as aulas, de se movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, 

de utilizar os meios pedagógicos, um modo que constitui uma espécie de segunda pele 

profissional”. Porém, isso não acontece de imediato na carreira; é construído ao longo dos anos 

o sentimento de pertencimento, a afirmação do ser docente.   

Desta forma, trazendo essa discussão para o contexto do Ensino Médio no qual os 

participantes da pesquisa estão inseridos, o professor além de todas essas questões apresentadas 

acima, do tatear da profissão docente como diz Huberman (2013), encontrará também algumas 

fragilidades na oferta e inclusive, na definição de políticas públicas para essa etapa da 

escolarização, pois este necessita construir uma identidade mais clara e efetiva e 

consequentemente melhorar a formação profissional (KRAWCZYK, 2011). Com efeito,  o 

professor iniciante nesta etapa de ensino, precisará ter a preocupação com o conteúdo de sua 

área específica, mas também dialogar com  as escolhas profissionais futuras dos estudantes, 

como Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares, entre outros.  

Nesta perspectiva, é preciso compreender que a formação inicial e a continuada se 

constituem como elementos essenciais para a profissionalização desse professor. A primeira, 

por exemplo, deve incentivar em suas atividades que o estudante nesse processo de formação, 

se veja como futuro professor conforme defende Pimenta (2005) e não meramente um 

espectador. Deve considerar também o professor que está no chão da sala de aula, a sua prática 

e a própria prática do licenciando que muitas vezes tem a oportunidade de estar na escola 

exercendo a docência ainda na graduação, em que se pode estabelecer esse diálogo entre prática 

e formação, através da pesquisa como “princípio cognitivo de compreensão da realidade”, 

desenvolvendo neste sentido, pesquisas sobre a realidade escolar e suas próprias atividades de 

docência (PIMENTA, 2005, p. 28).   

 Em complemento a esse olhar, a formação continuada do professor deve dar fluidez a 

essa relação teórica e prática, numa interação com a realidade por meio das reflexões e análises 

sobre o trabalho docente e o cotidiano dentro de sala de aula (TOZETTO; GOMES, 2009). 

Reforçado também por Martins (2018, p. 26), que defende a formação como “[...] um processo 
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mútuo e coletivo entre formador e participantes, legitimando-se como espaço-tempo para 

estudo, discussão, reflexão”, objetivando a mudança das realidades e dos sujeitos por meio do 

exercício constante da práxis transformadora e educativa (PIMENTA, 2012; LIMA, 2001).  

Em meio a esse processo que deve acontecer na formação e na prática docente, na atual 

conjuntura, toda a sociedade mundial foi surpreendida com a Pandemia do Covid-19 

caracterizado por ações inéditas tomadas pelas diversas profissões ao redor do mundo. Dessa 

forma, o trabalho do professor não passaria incólume a esse contexto no qual as recentes 

descobertas se tornariam parte de um novo modo de desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem pelos docentes.   

Dessa forma, faz-se mister realçar que docentes em ação no Brasil e no mundo 

atravessariam a partir de 2020 um período outrora nunca vivenciado por eles: obrigatoriamente 

eles teriam que ficar em casa devido à quarentena e teriam que encarar o tão propalado ensino 

remoto emergencial - ERE.   

Variadas discussões, proposições e análises surgiriam devido a esse tipo de ensino, para 

que assim, de alguma forma, pudessem servir de apoio aos docentes nesse período turbulento 

que tem perdurado até o momento da escrita desse texto: julho de 2021. O cerne de todo esse 

desencadeamento de perspectivas sobre o ensino remoto emergencial se situa no fato de como 

os professores, independente de qual ciclo profissional estejam, têm lidado com a (des) 

organização e o improviso/planejamento dos processos gerados pelo uso das tecnologias 

digitais de informação e comunicação - TDICs que criaram um ambiente virtual de sala de aula, 

ambiente esse, que atualmente se resume ao espaço doméstico daqueles que fazem parte da 

comunidade escolar.   

Esses aparatos tecnológicos são caracterizados por uma longa lista de ferramentas que 

podem auxiliar o professor e aumentar o engajamento dos alunos durante as aulas. Celular, 

tablet, computador, televisão, câmera fotográfica e os serviços de streaming fazem parte desse 

rol de aparelhos que já estão disponíveis desde a década de 1990 para quem puder adquiri-los 

e tiver a habilidade no uso adequado de cada um deles.   

No que concerne a usabilidade desse aparato tecnológico por parte dos docentes durante 

o ERE, devemos considerar principalmente a perspectiva da familiaridade em relação 

às TDICs para além do uso pessoal diário. Em um conjunto de argumentos utilizados por 

diversos autores quanto ao uso dessas tecnologias, têm-se a autonomia, pensamento crítico, 

capacidade de resolução de problemas, inovação e aprendizagem permanente (DUDENEY; 

HOCKLY; PEGRUM, 2016).   

Nesse conjunto de argumentos, a aprendizagem permanente ou o que chamamos de 

formação continuada, mostrou-se uma necessidade de sua maior urgência mesmo antes do 

período pandêmico. Com a velocidade dos acontecimentos, e a rapidez com que os professores 

tiveram que aderir a sistemas e processos a serem utilizados no ERE sem sua participação direta 

na escolha do meio ideal e com uma formação sobre o tema já fragilizada, mostraremos adiante 

que grande parte do corpo docente enfrentou dificuldades de toda ordem até o alcance de um 

nível que o permitisse seguir adiante com a sua função de modo mais adequado.    

A propósito, pensar a formação inicial e continuada pela perspectiva tecnológica deve 

ser desde já uma opção a ser executada com uma maior frequência mesmo depois do fim da 

pandemia. Permitir que a comunidade escolar e acadêmica tenha acesso e aprenda a lidar com 

as TDICs no sentido de criar e inovar, significa trazer a sala de aula para um contexto no qual a 

dissociação com as tecnologias se torna algo inimaginável, uma vez que, essa experiência 

poderá “transformar o modo como a sala de aula se relaciona com o mundo cibernético” mesmo 

após o retorno presencial (SOUSA; OLIVEIRA; MARTINS, 2020, p. 03).   

Diante do cenário desta pesquisa percebeu-se que o uso diário de algumas ferramentas 

por parte dos professores, mesmo que frequente, pouco ajudou em uma adaptação consistente 
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no início do ERE e muitos se descobriram em níveis básicos em relação ao que se chama de 

letramento digital.    

Dentro desse cenário, os docentes participantes da pesquisa buscam as respostas até 

agora não abarcadas por um processo formativo tecnológico deficiente, para muitos 

quase inexistente, sobre como lidar com as TDICs para além do uso básico diário.   

Ministrar aulas durante a pandemia tem sido uma tarefa desafiadora sob muitos aspectos 

e é por conta disso que, em relação ao uso das tecnologias, “os professores precisam contar com 

os instrumentos necessários que os ajudem a simbolizar sua tarefa. É preciso que eles encontrem 

respostas mais adequadas e uma posição que lhes possibilitem distinguir entre o que é sua 

impotência e o que é impossível” (ALVES, 2018, p. 119).  

Sentimentos que denotam impotência, dificuldade e de que é impossível se adaptar ao 

novo, têm cerceado os professores desde o início da pandemia, esteja ele em qualquer fase do 

seu ciclo de vida profissional (HUBERMAN, 2013). Se considerarmos os professores que estão 

no primeiro ciclo, eles naturalmente são predispostos a terem esse tipo de sentimento mesmo 

em situações ditas “normalizadas”. Partindo dessa exposição de sentimentos e impressões, que 

já ocorriam no ensino presencial, principalmente para professores iniciantes, e  agora diante da 

realidade do ERE, a prática docente se revela com elementos ainda mais desafiadores dotados 

de novas expectativas.   

Pensando no exposto, considerou-se como forma de delimitar nosso campo de estudo, 

a área de atuação em escolas públicas do estado do Ceará, nas disciplinas de línguas estrangeiras 

com docentes que possuem experiência profissional de um a cinco anos, levantando o seguinte 

questionamento: Quais as impressões dos professores iniciantes de Língua Estrangeira sobre a 

docência no Ensino Médio em tempos digitais?  

Nesta perspectiva, o objetivo da pesquisa direcionou-se em compreender as impressões 

dos professores iniciantes de Língua Estrangeira sobre a docência no Ensino Médio em tempos 

digitais, de modo a perceber os desafios e as perspectivas de uma nova realidade educacional 

pautada exclusivamente pelo Ensino Remoto Emergencial - ERE. Para isso, buscaram-se 

fundamentos nos referenciais de Lima (2001), Pimenta (2005, 2012), Freire (1996), Martins 

(2018), Nóvoa (2013), Huberman (2013), Sousa, Oliveira e Martins (2020), entre outros.  

Assim, podemos refletir de imediato os impasses e desafios que vêm surgindo no Ensino 

Médio durante o ERE.  O professor iniciante precisou lidar com questões pessoais e 

profissionais do início de carreira para enfrentar essa nova realidade, para se descobrir docente 

e, dessa forma, também criar novas estratégias de ensino acelerando o seu ciclo de vida 

profissional no ressignificar da sua identidade docente.  

Contudo, o ensino diante do contexto da pandemia do Covid-19 apresentou aos 

professores as (in) certezas da prática docente, bem como as possibilidades de mudança na 

perspectiva de inovação pedagógica. O professor teve que se reinventar na sua teoria e prática, 

mas também se constituir um docente consciente de seu inacabamento formativo (FREIRE, 

1996). Entender por fim, que a sua carreira profissional, sobretudo nos anos iniciais de 

docência, é um processo em constante reconfiguração.  

  

CAMINHOS METODOLÓGICOS  

  

Essa investigação se constitui de uma abordagem qualitativa de objetivo exploratório 

que possibilitou analisar novas informações e apontamentos sobre o estudo, orientando a 

construção de objetivos e a formulação de hipóteses e ideias de novas perspectivas para a 

pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013).   

 

A pesquisa se caracteriza por um estudo de caso sobre a realidade dos professores da 

rede estadual do Ceará durante o ERE. De acordo com Severino (2007), o estudo de caso aborda 
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uma particularidade que considera a análise das reflexões dos diversos aspectos análogos da 

vida do indivíduo.   

Neste viés, o estudo utilizou-se das tecnologias digitais de informação e comunicação 

para coletar os dados da pesquisa, por meio da aplicação de um formulário online, elaborado 

no Google Forms. Segundo Gil (1999, p. 128), o questionário na pesquisa tem “[...] por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas, etc.” 

Esse instrumento de coleta foi disponibilizado no sistema professor on-line a todos os 

docentes em efetivo exercício de regência de classe no Ensino Médio. Para tanto, foram 

escolhidos 53 professores iniciantes entre 1-5 anos de experiências, dentre um total de 3.623 

professores pesquisados. Cabe ressaltar que os professores serão identificados como “P.” e um 

número correspondente ao seu questionário.  

Neste sentido, os docentes selecionados para análise dessa pesquisa, destacaram seus 

posicionamentos e reflexões a respeito do contexto vivido por eles em decorrência da pandemia 

do Covid-19. Partindo deste pressuposto, os docentes responderam três questionamentos que 

foram essenciais para a construção desta pesquisa:  a experiência do ERE em sua disciplina 

específica, o uso das ferramentas digitais e as dificuldades enfrentadas para planejar e criar 

atividades digitais.   

Assim, a análise de dados terá um cunho subjetivo por meio de ferramentas descritivas 

que permitirão compreender de forma mais próxima da realidade, as percepções e análises dos 

professores que participaram da pesquisa (REIS; REIS, 2002). Evidenciamos ainda que, para 

fins de análise, e, visando garantir o anonimato dos participantes nos guiamos pela Resolução 

510/2016, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016), e também no Ofício Circular nº 

2/2021 (BRASIL, 2021), que determina normas para as pesquisas em ciências humanas e 

sociais e assevera o dever ético do pesquisador, considerando ainda, o contexto da pesquisa 

virtual.  

  

O PROFESSOR INICIANTE E SUA EXPERIÊNCIA NO (ERE)  

  

O processo de iniciação ao ensino para o professor iniciante representa um ritual que 

deve permitir a transmissão da cultura docente, envolvendo os conhecimentos, as 

aprendizagens, as habilidades, os valores, os símbolos da profissão, possibilitando a integração 

na personalidade do próprio professor, “assim como a adaptação do mesmo ao entorno social 

em que desenvolve sua atividade docente” (GARCIA, 2010, p. 30).  

Deste modo, ser professor iniciante em tempos normais é algo complexo, quando se tem 

a escola e o espaço físico da sala de aula como referência. Mesmo com a realidade das 

atividades ou Estágios Supervisionados desenvolvidos durante a graduação, há um conflito 

interno entre o real e o ideal sobre o que se espera da prática docente e o que é possível 

fazer.  Surge, portanto, um choque de realidade, como diz Huberman (2013).    

Segundo o autor, por volta dos primeiros anos de experiência em sala de aula, o 

professor vive momentos de descoberta e ao mesmo tempo de sobrevivência. O entusiasmo e o 

confronto com os desafios encontrados, o faz questionar o porquê de suas escolhas: continuarei 

nessa profissão? Vou suportar as dificuldades? O que fazer para resolver tal 

situação?  Aparentemente sem poder vislumbrar outros caminhos, o docente resolve finalmente 

explorar naquele espaço as possibilidades que poderão emergir durante a sua trajetória inicial 

(HUBERMAN, 2013).   

Seguindo esse processo, vem a fase da estabilização, que representa um segundo 

momento na carreira profissional quando o professor iniciante resolve continuar sua jornada. É 

a partir daqui que ele toma consciência de suas responsabilidades e assume o compromisso com 

a formação de seus alunos. Como consequência, passa a experimentar, testar metodologias e 
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práticas pedagógicas que o auxiliem a atingir seus objetivos de ensino e em meio a esse 

movimento, construir a identidade do seu fazer docente.   

De acordo com Huberman (2013, p. 40) “estabilizar significa acentuar o seu grau de 

liberdade, as suas prerrogativas, o seu modo próprio de funcionamento”. Esta fase, que 

corresponde em média até os seis anos de profissão, é seguida da fase da diversificação, 

caracterizada pelo dinamismo, empenho pedagógico, motivação para experimentar e criar 

novas práticas (HUBERMAN, 2013).  

Deste modo, quando levamos em consideração o atual contexto pandêmico, podemos 

perceber que essas fases podem ter sofrido alterações, tornando ainda mais desafiador os 

primeiros anos da carreira profissional. Esse processo pode ter sido acelerado, impondo aos 

professores iniciantes a tomada de posturas mais decisivas, pedagógicas e mediadoras diante 

do uso das tecnologias digitais no ERE. Considerando ainda, que esses professores iniciantes 

na atual conjuntura, são jovens que em sua maioria nasceu na era digital, e de certa forma há 

uma possibilidade de familiaridade com esses instrumentos. Embora que, para fins educativos 

algumas ferramentas se apresentaram como novidades também para esse público.   

Sendo assim, nos deteremos a compreender como professores iniciantes dessa pesquisa 

vivenciaram a inédita experiência com o ERE, partindo dos seguintes tópicos: experiência com 

o ensino remoto; uso de ferramentas e desafios encontrados.  

  

EXPERIÊNCIA COM O ENSINO REMOTO  

  

Procurou saber neste ponto como os professores iniciantes desta pesquisa vivenciaram 

a experiência com o ERE. Alguns docentes se posicionaram compreendendo o ERE e suas 

possibilidades de potencializar o ensino da disciplina, através do uso de diferentes ferramentas 

e recursos, conforme fala a seguir:   

  
O ensino remoto para a disciplina de Língua Inglesa funciona muito bem. 

Tenho todo suporte que preciso, de videoaulas a games educativos e 

ferramentas das quais eu não teria acesso em sala de aula. Consegui passar 

conteúdos com mais qualidade, pois não perdi tempo montando equipamentos 

para que minhas aulas funcionassem. Os alunos se mostraram bem receptivos 

às atividades propostas e até comentaram serem as mais interessantes que 

estavam recebendo, talvez pela vertente mais lúdica que tentei adotar.  Eu 

realmente gostei da experiência, pena que nem todos os alunos possuem 

acesso fácil à internet (P. 24).  

  

No entanto, não se pode romantizar o ERE sem antes considerar a singularidade de cada 

professor. Apesar de positiva para alguns, da diversidade de ferramentas e recursos que podem 

ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem, há também o reconhecimento da falta de 

acesso à internet, ou até mesmo uma limitação desse acesso, por parte dos alunos, como 

mencionado pelo professor. Principalmente, quando nos referimos a realidade da escola pública 

e seus estudantes.   

Neste sentido, Lima e Gomes (2006, p. 165) questionam, “[...] qual a função do(a) 

professor(a) na sociedade informatizada?” e complementam, é a formação de professores que 

deve ser a principal solução para essa questão, por isso deve ser defendida e investida “[...] na 

certeza de que o seu trabalho é cada vez mais necessário para o estabelecimento de articulações 

que busquem condições mais justas” a exemplo, do “[...] respeito à condição dos (as) alunos(as), 

professores(as) e profissionais da educação em geral, como seres humanos em toda a sua 

inteireza”.  

Por outro lado, pode-se perceber também o dinamismo presente na prática de P. 24. O 

uso dos diversos recursos, a postura lúdica e interativa, são características da fase da 
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diversificação, que normalmente iria aparecer após seis anos de experiência, de acordo com os 

estudos de Huberman (2013). Mas como foi mencionado anteriormente, a realidade do ERE 

pode ter alterado ou acelerado essas fases da carreira docente.   

Os professores iniciantes, assim como os demais, tiveram que se adaptar de uma forma 

brusca e rápida, sem sequer terem tido uma formação adequada. Tiveram que unir forças junto 

a uma onda de sensações, como bem destaca o professor 32:   

  
[...] apesar de ter sido emergencial, consegui aprender muitas coisas em 

relação ao uso das tecnologias, busco obter mais conhecimento a cada dia. No 

início foi difícil por ser uma situação que nunca tínhamos passado antes, veio 

como uma avalanche que em um tempo reduzido tivemos que nos adequar. 

Hoje já consigo planejar e desenvolver melhor minhas aulas. Gostaria de citar 

que a equipe do Liceu [...] foi o que contribuiu também para que não 

entrássemos num colapso educacional. Há uma coletividade excepcional. [...]. 

(P. 32).  

  

Temos nessa fala o retrato da postura de um aprendiz que é caracterizado pelo ato de 

tatear das práticas pedagógicas e a estabilização com o ERE, quando o docente assume que, a 

partir das novas descobertas, ele consegue planejar melhor suas aulas (HUBERMAN, 2013). É 

importante também destacar o sentimento de coletividade presente na fala desse professor e o 

quanto o trabalho em equipe o ajudou a superar as dificuldades e a romper as barreiras que o 

ERE impunha para os docentes. Deste modo, a percepção de que o trabalho docente se constitui 

no movimento entre o individual e coletivo, significa potencializar as práticas educativas, com 

a abertura a inventividade, a criatividade e a solidariedade entre os professores de diferentes 

ciclos de vida profissional. Esse movimento se constitui em uma importante rede de formação 

contínua para todos.    

Nas palavras de Lima (2001, p. 23) esse saber resultante da formação contínua do 

professor demonstra “[...] a beleza (e a dor) de ser um eterno aprendiz, um canto nem sempre 

sereno, muitas vezes um canto de um guerreiro em sua luta, em suas vitórias e fragilidades”. É 

a fiel representação desse momento de vida profissional docente com o ERE, em que o 

professor reconhece suas fragilidades diante das tecnologias, mas também as possibilidades e 

as conquistas que surgiram com essa experiência, inclusive com o trabalho coletivo, revelando 

desta forma, a compreensão dessas situações da vida como grande formadora (MARTINS, 

2018).  

 Outro fator presente nas falas dos professores refere-se à adaptação dos conteúdos para 

o ERE. Alguns docentes precisaram recorrer aos livros com maior frequência por conta da 

opção em seguir o ensino tradicional e entender que seria o recurso mais viável para os alunos 

que tinham dificuldades de conexão à internet. Outros perceberam a variedade de recursos que 

poderiam utilizar para motivar a participação e compreensão dos conteúdos para os alunos, 

conforme exposto na fala a seguir:   

  
Como eu leciono a língua estrangeira espanhola, tive que fazer uma adaptação 

ao elaborar os meus planos semanais de ensino, sempre utilizando as vertentes 

entre a nossa língua vernácula e o espanhol, para que os nossos discentes 

tenham uma melhor rentabilidade e compreensão na minha disciplina, em se 

tratando desse momento de ensino remoto (P. 45).  

  

Não se trata somente da crítica dessa ou daquela postura, ou que seja certo ou errado em 

relação ao ERE, mas de compreender que as escolhas feitas direcionam para o cuidado e o 

respeito à realidade dos educandos e a condição do próprio professor, porque acima de tudo o 

trabalho docente é o trabalho do professor com os educandos e não dele sozinho. Este processo 
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exige um exercício constante de reflexão crítica do professor sobre a sua prática da qual se deve 

avaliar, analisar o seu próprio fazer com os educandos (FREIRE, 1996).   

  

USO DE FERRAMENTAS  

  

Outro fator presente no questionário se referia a compreensão de como o professor 

iniciante lidou com as ferramentas para o planejamento do seu conteúdo e ensino. Diante das 

respostas podemos observar que, 20% dos professores considerou ruim e/ou regular a 

experiência com o uso de ferramentas, visto que precisaram adaptar os conteúdos para as aulas 

no ERE. Como podemos perceber na fala a seguir: “A minha dificuldade foi adaptar os 

recursos tecnológicos com o computador antigo e dar conta de toda a demanda que o ensino 

exige, pois os meus recursos são limitados” (P.42).  

O que percebemos é que além das dificuldades de manuseio com as ferramentas, há 

também um limite de recursos tecnológicos desse professor, o que direciona para a questão da 

precarização do trabalho docente. Essa perspectiva funciona como mais um difícil obstáculo 

para o professor que está no início da carreira.     

Sabemos que o ensino remoto para além do acesso e uma boa conexão à internet, 

necessita de toda uma logística anterior, durante e posterior a cada aula. Um computador que 

comporte o uso das ferramentas, um espaço apropriado para o trabalho, mesmo sendo em sua 

residência. Outros fatores que dificultam o desenvolvimento do processo pedagógico podem 

ser elencados: o aumento do consumo de energia elétrica, a organização dos horários, tendo em 

vista que o atendimento aos alunos excedia a carga horária regular e mais horas de 

planejamento.  São elementos que devem ser considerados, pois o suporte das instâncias 

superiores de educação se mostrou deficiente no que concerne ao apoio estrutural que  todos os 

professores deveriam ter recebido durante esse período.   

Nas palavras de Lima e Gomes (2006, p. 165) “Os trabalhadores(as) em educação e 

todos os outros ‘perdem o chão’ quando veem seu emprego ameaçado pela empregabilidade 

[...] pela minimização dos direitos profissionais conquistados [...], pela exploração de sua força 

de trabalho” e principalmente, “[...] quando não se sabe para onde se vai, quando as condições 

de vida e trabalho estão longe de se aproximarem das propostas oficiais”.   

Assim, podemos relacionar com o que estamos vivendo em meio a pandemia do Covid-

19, os professores, mesmo perdendo o chão, precisaram continuar a caminhada, driblando as 

dificuldades impostas entre formação, vida e trabalho, numa perspectiva de tentar dar sentido e 

transformar a sua prática educativa frente as condições vividas na realidade (PIMENTA, 

2012).   

 Um grupo de 44% dos professores avaliou como boa a experiência deles com o uso das 

ferramentas digitais, porém, sem deixar de lado dificuldades inerentes ao trabalho com o 

conteúdo neste modelo. Houve a necessidade de adaptação e até mesmo restrições quanto ao 

uso de ferramentas por conta das condições dos alunos. Vejamos o que diz um dos docentes 

desse grupo:  

  
Eu não posso abordar as grandes variedades da língua já que muitos dos meus 

alunos não possuem internet banda larga, não dá pra utilizar as ferramentas 

disponíveis e por mais que eu queira, não posso fugir do tradicional se não, o 

pouco que é preparado, não carrega para os alunos (P. 54).  

  

Essa realidade está presente em muitas falas dos professores ao perceberem que esse 

novo modelo de ensino deixa de lado um grupo de alunos que, por não terem aparelhos 

eletrônicos ou acesso à internet não podem acompanhar as aulas, precisando muitas vezes uma 

adaptação de forma mais simples, para que esses discentes não fiquem excluídos de um 

processo que necessita de ambos os grupos para atingir a sua completude, considerando que 
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“toda prática educativa demanda existência de sujeitos” (FREIRE, 1996, p. 69) e respeito tanto 

aos alunos quanto ao  próprio professor.   

 O autor complementa ainda que precisamos ser professores assumindo nossas 

convicções, tendo disponibilidade ao saber, sensibilidade à boniteza de nossa prática, que 

sempre se instiga por seus desafios, que não nos permitamos ser burocráticos, mas que 

assumamos nossas limitações, e tenhamos esforço para superá-los, em nome do respeito a nós 

próprios e aos nossos educandos (FREIRE, 1996).   

Outros 36% dos professores consideraram a experiência com o uso das ferramentas 

digitais entre ótima e excelente, percebendo as possibilidades de trabalhar os conteúdos com 

diferentes recursos. Vejamos a fala do professor 38 a seguir:  

  
Na minha disciplina busquei usar os mais variados recursos e metodologias 

para aplicação nas aulas. Como leciono uma língua estrangeira, foi muito 

válido trabalhar com áudios, músicas, vídeos, imagens, de forma a obter um 

feedback positivo dos alunos. Através das webs com o Google Meet, foi 

possível uma melhor e maior aproximação com os alunos tornando as 

explicações mais eficazes, abrangentes e compreensíveis de forma a sanar as 

dúvidas dos alunos [...] (P. 38).  

  

Termos que adjetivam o trabalho e o contato com os alunos como “válido”, “positivo”, 

“eficaz”, “abrangente” e “compreensível” remete o docente à fase da estabilização e da 

diversificação definida por Huberman (2013). Essas fases são vividas com sentimentos de 

confiança crescente e confortabilidade em ter encontrado seu jeito próprio de ser professor e de 

ensinar, acompanhado de consolidação da prática pedagógica, de motivação, dinamicidade e 

empenho, que se traduz “naturalmente, numa tentativa de vincar a sua prestação e o seu impacto 

no seio da turma” (HUBERMAN, 2013, p. 41), de modo a manter-se entusiasmado na 

profissão.    

  

DESAFIOS ENCONTRADOS  

  

Os desafios e os dilemas que os professores encontraram no ensino remoto foram 

diversos. Os resultados da pesquisa apontaram a dificuldade em contemplar todos os discentes, 

falta de acesso a internet por parte dos alunos, recursos limitados, falta de uma formação 

adequada para utilização das TDICs, dentre outros. Neste viés, o professor 29 destaca:   

  
O ensino remoto, sem dúvidas, é o grande aliado para o contexto educacional 

no qual encontramo-nos. Não há como negar que ele traz inúmeras 

possibilidades de inovar o fazer docente. Contudo, possui suas limitações. 

Uma das minhas maiores dificuldades, por exemplo, é o número de alunos que 

é muito grande. Por tratar-se de uma plataforma virtual, é muito difícil fazer o 

acompanhamento individual do aluno. A devolutiva das atividades, o tão 

necessário Feedback, é outra atividade que requer uma dedicação exclusiva e 

quando o número de turmas e, consequentemente, o número de aluno é alto, é 

muito difícil conciliar o planejamento das aulas, a gravação das aulas, 

preenchimento do diário on-line (frequência e registros de aula) e ainda 

acompanhar aluno por aluno, tirando dúvidas, e dar o Feedback de atividade 

por atividade, dando a devida atenção que é necessária. Acredito que a 

principal dificuldade do ensino remoto se encontra na sobrecarga de atividades 

docentes que vão muito mais além da gravação de uma aula, por exemplo (P. 

29).  
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O relato do professor acima pode ser relacionado tanto com a prática docente no ensino 

remoto, quanto no presencial. Certas práticas pedagógicas não podem ser transpostas de um 

ensino para o outro, mas podemos perceber que as dificuldades que afetam a sala de aula no 

contexto presencial se fizeram presentes de alguma forma durante o ERE, aumentando o grau 

de dificuldade no que concerne, por exemplo, à queda da interação entre professores e alunos.   

Outros fatores podem ser mencionados como a dificuldade de feedback dos alunos e do 

próprio professor para a turma, principalmente por conta da superlotação das turmas que 

ultrapassa os limites desse acompanhamento individual, além da denúncia da sobrecarga 

docente neste modelo, que demanda ao professor mais tempo de planejamento e de preparação 

de suas aulas e, que de certo modo, é desconsiderado pelas instâncias educativas.    

Os dilemas apresentados pelo professor iniciante P. 29 também são contemplados por 

outros professores do Ensino Médio conforme pesquisa de Firmino et al. (2021, p. 27) que 

elencam algumas delas, tais como: “[...] falta de interação, motivação e diálogo; 

acompanhamento dos estudantes; ausência de espaços para práticas; exclusão dos que não têm 

acesso às tecnologias; [...] mera transposição do ensino presencial; utilização de recursos e 

espaços do lar para o trabalho, entre outros”.  

Vale ressaltar que segundo Goedert e Arndt, (2020, p. 106) “todo o processo para 

implantação do ensino remoto no contexto da Pandemia é novo, o que requer um olhar atento 

para as condições e particularidades que envolvem o uso das tecnologias digitais na educação” 

e, principalmente, enxergar o professor e o aluno neste processo, lhes possibilitando o suporte 

necessário para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, visto que isso não pode ser 

encarado como um problema individual.  

Aliás, qualquer contexto dentro desse cenário deve ser enfrentado de modo a fortalecer 

o coletivo, considerando que a pandemia atingiu a todos, em especial, a classe docente. Sendo 

assim, segundo Souza, Paixão e Rosa (2021, p. 48): “A formação assume centralidade nesse 

contexto, pois tem a possibilidade de promover reflexões com os educadores sobre seus 

desafios, problemas, dilemas e de modo especial das condições sobre as quais a docência se 

constitui”.   

Portanto, a formação é revestida de um papel importante no ato de acolher esse grupo e 

ajudá-lo no enfrentamento dos desafios que foram postos para que ele não se sinta desamparado 

face às novidades, problemas e dilemas desse período. É tarefa da formação docente situar o 

professor dentro de todo e qualquer contexto histórico, político e social e revesti-lo de 

habilidades antes não enfatizadas em processos formativos anteriores, de modo que ele consiga 

acompanhar as mudanças que são demandadas pela velocidade do mundo pós-moderno.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Se debruçar sobre essa pesquisa com professores iniciantes e tentar compreender como 

tem sido a experiência com o ensino remoto, nos permitiu vislumbrar os cenários das fases de 

vida profissional que alguns se encontram e o quanto cada professor, a seu modo, foi criando 

estratégias de adaptação e de sobrevivência nessa nova realidade com o ERE.   

Foi possível perceber que diferentemente do que as pesquisas apontavam sobre o ciclo 

de vida da carreira docente no ensino presencial, essa nova realidade modificou algumas 

características da fase inicial da profissão, agregando conceitos somente vistos em fases 

posteriores.   

Embora tenha sido um processo novo para a comunidade escolar, o grupo dos docentes 

que se encontra no início da carreira demonstrou em suas falas uma maior frequência de 

momentos transitórios. Parte deles apresentou limitações pedagógicas no que se refere a sua 

própria dificuldade de elaborar estratégias de ensino que a atual conjuntura exige. 

Outros mostraram uma maior desenvoltura no planejamento das aulas envolvendo diferentes 
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ferramentas no ensino de sua disciplina, visualizando o momento como oportunidade de 

inovação da prática docente.  

Vale salientar, que em ambos os cenários, existe a necessidade de uma formação 

continuada que desperte nos docentes o potencial criativo, crítico e reflexivo da prática 

pedagógica como exercício constante do ser/fazer/pensar a docência.   

Em concomitante a isso, percebeu-se neste estudo que alguns desafios impostos na 

realidade presencial também estavam presentes no contexto virtual, tais como: a dificuldade de 

acesso e conexão com a internet por parte dos alunos e poucos recursos tecnológicos de alunos 

e professores. As turmas numerosas não deixaram de existir durante a pandemia, o que 

dificultou o acompanhamento individual do aluno, e por consequência, as constantes falhas 

no feedback entre eles.   

Tudo isso resultou na sobrecarga das atividades a serem desenvolvidas pelo professor. 

Em certa medida, o ERE mostrou ser possível escancarar ainda mais as fragilidades da educação 

pública. A luta dos professores contra um sistema falho e que não dá o suporte necessário para 

as escolas. Por consequência, os docentes e seus alunos seguem muitas vezes no processo 

educativo invisibilizados por um sistema que valoriza apenas o quantitativo.  

Percebemos que, no afã de superar os desafios impostos pelo ERE, o professor iniciante 

encontra motivos para se enveredar em novas descobertas pedagógicas. Além disso, se mostra 

disposto a realizar diferentes formas de educar e se fazer docente, fatores estes, que o auxiliarão 

quando na volta do ensino presencial e que o conduzirão nessa travessia até a chegada no 

derradeiro ciclo de sua carreira.   
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TECNOLOGIAS DIGITAIS E ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: 

 (des) caminhos no contexto da pandemia do coronavírus 
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RESUMO 

No contexto atual da pandemia do Coronavírus, as tecnologias digitais da 

comunicação e da informatização, tem se configurado uma alternativa possível ao 

ensino remoto na perspectiva emergencial.  Sem o propósito de aprofundar as 

circunstâncias de sua realização, bem como adentrar a discussão em relação ao caráter 

emergencial, e sim a pretensão de identificar contribuições e desafios do uso das 

tecnologias para a continuidade do processo educativo dos alunos em idade escolar, 

diante da inexistência presencial. Neste sentido, o trabalho objetivou investigar os 

desafios e as contribuições do uso das tecnologias digitais da informatização e da 

comunicação no ensino remoto emergencial nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Para tanto, recorreu-se ao percurso metodológico da abordagem qualitativa alinhada 

ao método exploratório interpretativo. Como técnica de recolhimento das 

informações, aplicou-se um questionário através do Google Forms com professoras 

dos anos iniciais do ensino fundamental, a fim de apreender as impressões sobre a 

utilização das tecnologias digitais nas práticas docentes diárias, tendo como recorte o 

ensino remoto emergencial. Os resultados possibilitaram o entendimento de que o uso 

das tecnologias digitais se aplicado de forma adequada é capaz de proporcionar a 

continuidade dos estudos educacionais, no entanto, no que diz respeito ao aprendizado 

dos estudantes, evidencia-se a superficialidade de conteúdo. Não assegurando, 

portanto, o aprofundamento dos assuntos, embora viabilize interação, promova 

explicação síncrona e favoreça variedade de atividades por aplicativos. Em 

determinadas situações, não assegura a eficácia didática dos conhecimentos no sentido 

do aprofundamento dos conteúdos. A partir dos dados levantados foi possível inferir 

que a utilização das TDICS no ensino remoto emergencial promove a continuidade 

formativa dos estudantes no ensino fundamental, auxilia na aprendizagem, mas não 

garante o desenvolvimento dos conhecimentos escolares, a depender de outros fatores 

tais como: acesso aos recursos tecnológicos; velocidade da conexão de internet; 

habilidade dos professores em relação à familiarização com as ferramentas 

tecnológicas; engajamento estudantil, condições do ambiente formativo,  aspectos 

ligados a saúde dos envolvidos no processo, dentre outras implicações explícitas e não 

ditas.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias; Ensino Remoto Emergencial; Experiências 

Docentes 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde o ano de 2020, o mundo enfrenta um colapso educacional decorrente da 

pandemia da Covid-19. Desta forma, a deflagração expansiva do Coronavírus trouxe 

inúmeras medidas de contenção à rotina da vida social em razão da proliferação do vírus, 

como o uso de máscaras, o distanciamento social, a paralisação das atividades econômicas e 

o fechamento das instituições escolares, fatores esses que levaram a todos os profissionais 

do magistério a se reinventarem em suas formas de trabalho. 

Além disso, escolas e estudantes tiveram que se adequar a uma nova e inesperada 
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realidade diante do isolamento social. Esse cenário, de fechamento das escolas e suspensão 

das aulas presenciais foi necessário devido à preservação da saúde dos sujeitos da 

comunidade escolar, envolvidos no processo de ensino. 

Com o avanço da contaminação, o que parecia ser um evento passageiro, foi se 

estendendo e se tornando um desafio preocupante para a continuidade das atividades 

escolares e o desenvolvimento do ensino de forma presencial. Outro fator, como o avanço da 

doença, torna as tecnologias digitais, agente protagonista na esfera educacional, pois este se 

destaca mediante ao uso das ferramentas digitais no Ensino Remoto de Emergencial (ERE). 

Nesta perspectiva, a pesquisa em questão objetivou investigar os desafios e as 

contribuições do uso das tecnologias digitais da informação e da comunicação no ensino 

remoto emergencial nos anos iniciais do ensino fundamental. Embora, neste espaço sejam 

abordadas as condições de acesso para o ensino remoto, não foi possível aprofndar alguns 

desafios em relação à qualidade advinda deste, ressaltamos que este trabalho não priorizou 

essas tratativas, em virtude do curto espaço de tempo para a sua realização. Também não 

priorizamos discutir a sofisticação dos nomes atribuídos ao ensino remoto neste momento, 

embora concordamos em utilizar a nomenclatura ensino remoto emergencial, por não o 

aceitar como que se prorrogue definitivamente. Neste sentido, buscou-se compreender os 

desafios principais enfrentados por professoras das séries iniciais, bem como, conhecer as 

possibilidades de reinvenção nesse novo formato de ensino. 

Em meio ao crescente uso dos meios tecnológicos e em consonância com o atual 

contexto de pandemia, as instituições escolares e os professores têm buscado se readequar          

ao utilizar as tecnologias digitais em seus espaços e práticas pedagógicas diárias (MORAN; 

MASETTO; BEHRENS, 2000). Contudo, esse avanço frente ao uso das tecnologias, nem 

sempre vem acompanhado da democratização do acesso e da qualidade do ensino, uma vez 

que os processos inclusivos da tecnologia ainda se apresentam tímidos e bem demarcados 

pela desigualdade social presente nas escolas brasileiras o que tem frustrado estudantes, 

familiares e professores, conforme demonstraram Sartori, Hung e Moreira (2016). 

Dessa forma, cabe aqui evidenciar a utilização das tecnologias digitais no ensino 

remoto emergencial como uma medida provisória, porém, não tão eficaz quanto, o ensino 

online ou EAD, visto que esse tipo de ensino é planejado, preparado e implementado de 

forma organizada e sistemática. Com relação ao ERE, conforme a própria nomenclatura 

indica se configura como uma medida de caráter emergencial a ser utilizada a partir das 

ferramentas disponibilizadas nas redes de ensino. 

Neste horizonte, o presente trabalho buscou investigar a realidade de uma instituição 

pública situada como Escola de Ensino Fundamental, na cidade de Quixadá. O percurso 

investigativo qualitativo, contou com estudos da literatura de referência no sentido de 

aprofundar a compreensão das categorias teóricas, a coleta de dados se deu por meio de 

questionário aplicado com docentes em relação à utilização das tecnologias digitais e, 

mediante ao ensino remoto emergencial, revelando dessa forma, os argumentos que 

delinearam em caminhos e descaminhos na promoção das atividades escolares. Assim, as 

informações levantadas foram organizadas, analisadas e refletidas à luz dos teóricos de 

referência. 

Logo, a relevância deste estudo consiste no retorno educacional e social aos professores 

do ensino fundamental e os demais integrantes da comunidade escolar que se interessem pela 

abordagem dessa nova dinâmica de “reinvenção” da construção do conhecimento educacional 

escolar através do ensino remoto emergencial com o uso das tecnologias digitais, algo que se 

tornou imprescindível aos professores e alunos. 

Nesse momento atípico de distanciamento social, com o intuito de compartilhar os 

resultados desta pesquisa com a sociedade, profissionais da educação e demais interessados 

no uso das tecnologias digitais no ensino remoto, organizamos este trabalho da seguinte  
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estrutura: a introdução, trazendo uma visão geral do artigo inserindo a temática, o objetivo 

geral, uma breve síntese metodológica e a relevância do estudo, seguida da seção 2, a qual 

demarcou-se por argumentos teóricos que integram as categorias tecnologias digitais da 

comunicação e da informação e o ensino remoto emergencial. Na sequência, trazemos a 

metodologia inserindo as escolhas e decisões tomadas no percurso metodológico. E por fim, 

apresentamos a última seção trazendo os resultados e discussões que remetem às 

considerações finais, conforme a seguir. 

 

AS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

UMA ABORDAGEM NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

 

O modelo de sociedade que ora se configura exige que a educação desperta desde cedo 

nos alunos a reflexão, a criticidade e o encorajamento frente aos desafios que surgem. Moran, 

Behrens e Masetto (2000) pontuam que não cabe mais à escola, e tampouco ao professor, a 

função de ser somente sinônimo de transferência de informações, mas sim, buscar 

continuamente a renovação e reinvenção do seu papel como promotores e mediadores do 

processo de ensino e aprendizagem. 

A esfera educacional tem se mostrado ao longo dos tempos, um campo muito 

abrangente para o uso das tecnologias, são diversas suas possibilidades na aplicação 

desenvolvimento de aulas interativas e dinâmicas, por outro lado não se pode negar o atraso 

na apropriação e aplicação de ferramentas e recursos tecnológicos revelando o grande abismo 

nas mudanças desejadas mediante à utilização das TDICS. Dentre muitos motivos, cabe 

evidenciar nesse momento de pandemia que a integração da tecnologia não abrange a 

realidade social dos alunos nem tampouco dos professores (SOUZA, 2005). 

Recentemente inúmeras são as pesquisas que versam sobre a importância e eficácia do 

uso das tecnologias digitais da Comunicação e da Informação como metodologias de ensino 

configurando-se, portanto, em um recurso viável para a promoção da aprendizagem escolar 

(SARRAMONA, 2004). 

A utilização de úteis e variadas metodologias no âmbito escolar foi e continua sendo 

uma prática válida para a apropriação e fortalecimento da aprendizagem. Assim, as 

metodologias de ensino, bem como, a tecnologia segue os caminhos e as necessidades dos 

sujeitos de cada época e espaço. 

Conforme Kenski (2012), o uso das tecnologias e suas adequações devem acompanhar 

as mudanças na sociedade em tempos distintos e nessa perspectiva atual, a escola, instituição 

promotora da formação das pessoas deve acompanhar as transformações emergentes, 

incorporando-as e adequando-as como metodologias de ensino em seus espaços ou fora 

deles. A autora aborda ainda, sobre a relação entre educação e tecnologias, destacando que a 

inovação tecnológica em qualquer época pode trazer mudanças significativas na forma de 

organizar e direcionar o ensino. Ressalta também, sobre a necessidade de adequação do 

processo educacional à utilização das tecnologias para que se possam alcançar objetivos que 

levam as pessoas ao desafio de aprender, pois uma tecnologia se torna acessível e “invisível” 

quando se  passa a familiarizar-se com tal recurso. 

As novas tecnologias digitais apresentam um extraordinário potencial de 

transformação nas formas de se construir o conhecimento e de se ensinar e aprender (NOVA 

& ALVES, 2003). Dessa forma, a tecnologia no ambiente escolar e fora dele pode ser um 

meio de concretizar o discurso propondo que a escola deve fazer o aluno aprender a aprender, 

a criar, a inventar soluções próprias diante dos desafios, enfim, formar-se com e para 

autonomia, não para repetir, copiar e imitar (POCHO, et al, 2018). 

A tecnologia deve fazer parte do espaço escolar e extraescolar, uma vez que, se utilizada 

de forma adequada como o ensino online, envolvendo “planejamento e design cuidadoso” 
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amplia suas potencialidades e possibilidades. Assim, sua presença em aulas remotas expande 

horizontes de alcance junto à realidade de cada profissional. Em relação a outras opções, a 

entrega simples de conteúdo online pode ser rápida e de baixo custo, mas não deve ser 

confundida com a educação online visto esta ser pensada em formato próprio (HODGES, et 

al, 2020). 

Kenski (2012) acrescenta ainda que, mais relevante do que as tecnologias e os recursos 

pedagógicos mais modernos, é a capacidade e disponibilidade de adequação do processo 

educacional como um todo aos objetivos que levam os sujeitos ao desafio de aprender de 

forma interativa, colaborativa e significativa. 

Assim, cercado por tecnologia o espaço escolar, extraescolar e o processo educativo 

necessitam de inserção na órbita dos recursos tecnológicos que mediam e facilitam a 

aprendizagem de forma mais dinâmica e plural. Para isso, escolas e sujeitos desses lócus 

precisam conhecê-los para que a apropriação e utilização da tecnologia de forma adequada 

se faça garantir o sucesso e na prática diária docente, seja de forma presencial ou remota. 

Deste modo, a atuação profissional poderá ser ressignificada, no sentido de se construir 

o conhecimento por alunos e professores, hoje mais do que nunca se percebe a relevância e 

as possibilidades da utilização das tecnologias digitais no ensino remoto, mesmo com tantos 

obstáculos a serem superados. 

Nesta revisão teórica, nos embasamos em estudos sobre as tecnologias e educação 

(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000), com ênfase na utilização das tecnologias digitais 

em sala de aula, como mediação pedagógica e ressignificação do professor frente a “novas 

metodologias” (POCHO;et al, 2018), Kensky (2012) dentre outros. 

Com fundamento em Hodges, et al (2020), percebemos que as tecnologias surgem 

conforme as demandas sociais de épocas diferentes e que estas devem fazer parte do espaço 

escolar e os demais lócus da sociedade. Sarramona (2004) enfatiza a contribuição das 

tecnologias digitais da informação e comunicação como recursos viáveis à promoção da 

aprendizagem. Enquanto Sartori, Hung e Moreira (2016) e Dias e Leite (2014), denunciam a 

desigualdade do acesso às tecnologias digitais nas escolas públicas brasileiras. Coll e 

Monereo (2010), abordam o protagonismo do professor frente ao advento das tecnologias 

digitais no cenário educativo. Com estas frentes de argumentos, avançamos dialogando sobre 

as tecnologias digitais com a ênfase no ensino remoto emergencial, a fim de não perder de 

vista a realidade cotidiana da conjuntura escolar. Para tanto, detalharemos a seguir as 

escolhas metodológicas utilizadas na busca de informações acostadas às reflexões teóricas.  

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa de abordagem qualitativa facilitar a apreensão dos elementos subjetivos, 

por isso, a sua escolha associada ao método exploratório interpretativo, com a utilização do 

questionário permitiu a pensar conhecimentos  acerca da vida dos participantes (ANDRÉ, 

2009) e (MINAYO; GUERRIERO, 2014).Esta combinação de procedimentos investigativos 

também pode ser classificada como pesquisa de campo para dialogar com as experiências 

dos participantes sem perder de vista o contexto em que estes vivem (GIL, 1999). 

Diante do exposto, decidimos pela pesquisa qualitativa pelo seu caráter amplo e 

complexo na dimensão exploratória, com a finalidade de captar as impressões e experiências 

docentes quanto a utilização das tecnologias digitais no processo educativo mediante ao ERE 

durante a pandemia de Covid-19 (Sampieri; Callado, 2013). 

Godoy (1995) pontua que, o estudo qualitativo envolve a obtenção de dados descritivos 

sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo, corroborando dessa forma, com o 
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trabalho em questão, acerca da realidade vivenciada pelos docentes quanto a utilização das 

TDICS na pandemia do Coronavírus. 

Ancorados na perspectiva qualitativa, concluímos a pesquisa com base nos estudos 

teóricos e no levantamento de dados que se efetivou mediante a aplicação de questionário 

através do Google Forms, com três professoras dos anos iniciais de uma escola pública 

municipal de ensino fundamental. A respectiva instituição oferta atividades de ensino com a 

clienetla do 1º ao 9º ano da educação básica e está geograficamente localizada no município  

de Quixadá – CE.  

A escola investigada apresenta uma estrutura física razoável, dispõe de todos espaços 

climatizados e se apresenta bem organizada.  

Dispondo ainda, de um laboratório de informática que no momento da pesquisa se 

encontrava desativado, devido questões técnicas e administrativas situadas mesmo antes da 

pandemia. 

A escola investigada possibilitou uma análise que tomou por base a própria realidade, 

tendo em vista o atual contexto da educação básica em âmbito local, com a verificação do 

uso das tecnologias digitais da comunicação e da informação disponíveis aos professores e 

destinados às práticas pedagógicas para que desse modo, identificássemos e analisássemos 

as principais contribuições e desafios do trabalho remoto emergencial. 

A fase de coleta de dados se efetivou, com base em um convite formal, enviado 

virtualmente (via e-mail e com aviso pelo whatsApp) para que a contribuição das 

participantes pudesse ser coletada. Após ser preenchido e devidamente assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual constou no link para o preenchimento 

do questionário, pelo Google Forms. No cabeçalho, fizemos uma breve contextualização da 

temática, apresentamos a motivação e o objetivo da pesquisa. Na sequência estruturamos as 

questões que serão analisadas na subseção dos resultados. 

Por fim, os dados foram coletados, organizados e analisados à luz do referencial teórico 

utilizado na pesquisa para produção do presente artigo como requisito acadêmico do Curso 

de Especialização em Metodologias de Ensino para Educação Básica pertencente ao Campus 

Limoeiro do Norte. Desta forma, os resultados e as discussões do estudo estão contidos na 

seção seguinte conforme poderá ser constatado. 

 

O USO DAS TECNOLOGIAS NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No tocante às aulas realizadas na modalidade ERE, nesse momento de pandemia, 

professores e alunos tiveram que se apropriar de “forma pedagógica” de ferramentas digitais 

para seguir no desenvolvimento das atividades escolares. Nesse horizonte abordamos as 

percepções das professoras entrevistadas sobre o ERE e o uso das TDICS durante a 

pandemia.  

 No evento dos questionários, cada docente compartilhou suas impressões sobre as 

contribuições e desafios acerca do papel e a utilização das tecnologias digitais no 

desenvolvimento das atividades escolares remotas.  

Aplicamos o questionário com três (3) professoras da faixa etária entre 30 e 50 anos 

de idade. As participantes estão identificadas neste texto através das siglas P1, P2 e P3 

conforme a sequência da devolutiva do questionário. Trata-se de participantes  polivalentes 

e efetivos do quadro docente dos anos iniciais. Duas (P1 e P3) trabalham há 2 (dois) e uma 

(P 2) trabalha há 22 (vinte e dois) anos na prefeitura municipal de Quixadá-CE, todas com a 

carga horária de 40h/s.  

Em relação à formação acadêmica das docentes, duas (P1 e P2) delas possuem pós- 

graduação na área educacional Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do Ceará 
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(IFCE), e a outra (P3), portando o título de mestre em Educação, pela Universidade Estadual 

do Ceará (UECE). 

Nos enunciados das professoras sobre o ERE, todas se mostraram unânimes ao 

caracterizá-lo como uma medida emergencial de fato, com vistas à continuidade dos estudos 

no atual cenário, porém sem deixar de registrar lacunas em sua efetivação. Tais relatos 

corroboram com os argumentos de Hodges, et al (2020), delineando o ERE como uma forma 

de ensino alternativo em tempos de crise para a continuidade temporária das atividades 

escolares diante da ausência da presencialidade conforme as circunstâncias atuais da 

pandemia, mas, esclarecendo que essa alternativa se distancia das relações encontradas nas 

atividades presenciais. Por isso, poderá deixar muito a desejar na aprendizagem. Nesta 

perspectiva, sob a identificação P1, P2 e P3 buscamos saber as principais contribuições de 

uso das tecnologias no ensino remoto emergencial no ensino fundamental. Seguem as 

respostas das professoras. 

P1- “Realmente como algo emergencial. Tem sido de grande valia no sentido de não 

deixar os educandos totalmente sem uma forma de aprendizado”. 

          P2- “O ensino remoto emergencial foi uma forma que as instituições de ensino 

adotaram para dar continuidade ao ano letivo. Os professores tiveram que se reinventar todos 

os dias e aprender a usar ferramentas digitais para dar continuidade às atividades 

pedagógicas. Apesar de ser muito desafiador realizar o trabalho pedagógico através do ensino 

remoto, principalmente, porque não houve tempo para formação e/ou treinamentos eu 

percebo também que tudo isso pode servir para inovar a educação, ou seja, as tecnologias 

digitais podem se tornar grandes aliadas no processo de ensino aprendizagem em todos os 

níveis de ensino”. 

         P3- “No atual contexto de pandemia, de ensino remoto sinto que todos estavam 

despreparados para tal momento é o principal afetado tem sido nossos alunos que não têm 

condições básicas de infraestrutura para acompanhar as aulas”. 

De acordo com as professoras supracitadas, todas foram surpreendidas com o ensino 

remoto. Percebemos o destaque para a desigualdade social, como principal fator responsável 

pela defasagem na construção do conhecimento dos alunos mediante a essa “nova 

modalidade de ensino”, uma vez que o acesso às ferramentas tecnológicas não acontece de 

forma democrática para todos, principalmente crianças moradoras da zona rural, sobretudo, 

em um local remoto no interior da cidade em questão. 

Apesar dos avanços no processo de integração das tecnologias digitais nos cenários de 

ensino, a inclusão da tecnologia ainda se mostra bastante desigual, como resultado dos 

diferentes níveis de acesso e de uso das TDICS que são dispostas nas escolas, assim como 

esforços requeridos para seu uso em favor de uma melhora integral e significativa da 

educação, tendo em vista a sociedade contemporânea (SARTORI; HUNG; MOREIRA, 

2016).  

Com relação à utilização das TDICS nas práticas pedagógicas diárias, tentamos 

conhecer os principais desafios do ERE. As docentes afirmaram ter sido um momento  difícil 

e muito desafiador, por se tratar de imigrantes digitais (PRENSKY, 2001). Tiveram que se 

adaptar às novas metodologias no sentido de adquirir conhecimentos sobre as ferramentas e 

aplicativos digitais para implementá-los em suas ações diárias. Na ocasião, abordaram que 

não houve durante todo esse tempo de atividades remotas, nenhuma formação para uma 

melhor apropriação e manuseio dessas ferramentas tecnológicas tão imprescindíveis na atual 

conjuntura educacional, vejamos suas respostas. 

P1- “Tem sido um pouco difícil e desafiador, temos que ter tudo muito bem planejado 

e ainda aprender sobre as ferramentas digitais que temos à disposição para ministrarmos as 

atividades remotas diariamente e, muitos de nós, professores, não estávamos e não estamos 

preparados para isso”. 



 

  147 

P2- “As minhas práticas pedagógicas diárias têm sido muito desafiadoras, 

principalmente, porque moro e leciono em uma escola da zona rural, a qual, não existe acesso 

a uma internet de qualidade boa. E esse tem sido o meu maior desafio, pois poucos alunos 

têm acesso a internet e os alunos que possuem uma conexão ela é ruim e, por conta disso, 

são poucos os que participam dos momentos de aulas síncrona. As atividades remotas estão 

acontecendo via WhatsApp. Foi formado um grupo de estudos, no qual, diariamente são 

disponibilizadas as atividades propostas através de vídeo aula, áudios explicativos, fotos de 

atividades complementares e atividades através do Google forms. Os poucos momentos de 

aulas síncrona são realizados através do Google Meet e sala de bate papo no Whatsapp. Um 

dos maiores desafios tem sido manter o contato com os alunos e obter devolutiva das 

atividades propostas”. 

       P3- “O uso das tecnologias já deveria ter se inserido a mais tempo no contexto da sala 

de aula, mas deveria ter sido de maneira planejada e de execução possível”. 

  Como já mencionado pelas respondentes, as tecnologias apresentam inúmeras 

possibilidades na esfera educacional, porém isso só não basta, faz-se necessário formação 

para torná-las eficaz em relação ao uso dos sujeitos envolvidos no processo escolar.  

 Neste sentido, os professores precisam apresentar  certo nível de familiaridade e 

domínio além do acesso às ferramentas digitais para que o ato de ensinar e aprender se 

concretize de maneira exitosa e eficaz (DIAS; LEITE, 2014). 

Na compreensão de Kenski (2012), a relação entre educação e tecnologias é favorável, 

uma vez que tal fator pode trazer mudanças profundas na forma de organizar e reorganizar o 

ensino. Todavia, a crise sanitária vigente acentuou ainda mais a desigualdade social que 

assola os países, especialmente o Brasil pela sua caracterização emergente fazendo com que 

milhares de alunos fiquem sem realizar as atividades remotas por não disponibilizarem da 

“tecnologia” exigida no momento. 

Procuramos destacar como as professoras compreendiam o ensino remoto neste 

momento da pandemia do coronavírus. O trio versou que se trata de um momento singular e 

um tanto difícil para todos, mas também tem feito com que muitos docentes, deixem a zona 

de conforto para enfrentamento de algo novo e desafiador. A seguir, conheça as respostas 

sobre a compreensão das respondentes. 

  P1- “A carência das famílias no uso da tecnologia, muitas não têm acesso à internet, 

seja pela localidade em que reside, seja por falta de dinheiro para pagar uma internet ou 

mesmo para colocar créditos e usar os dados móveis”. 

           P2- “Com a necessidade de utilizar as tecnologias para dar continuidade às minhas 

práticas pedagógicas, eu tive que superar dificuldades, romper barreiras e preconceitos com 

relação a minha própria capacidade de domínio ao uso das tecnologias digitais. E uma das 

contribuições é o fato de hoje eu ter mais estímulo a busca do meu próprio conhecimento 

para saber fazer uso dessas ferramentas para facilitar o ensino aprendizagem dos meus 

alunos. E a tecnologia é algo que fascina as crianças e isso contribui muito no processo do 

ensino aprendizagem. A tecnologia ajuda a despertar a curiosidade na criança por meio de 

exercícios de estratégia e imaginação, aumentando seu interesse pelas atividades. Meus 

principais desafios enfrentados atualmente na utilização das tecnologias nas minhas práticas 

pedagógicas no ensino remoto têm sido a minha limitação com relação às tecnologias digitais 

e o pouco tempo dedicado a estudos e planejamentos. Por falta de professores na escola na 

qual eu trabalho, este ano, até o momento, estou sem horas dedicadas para estudos e 

planejamentos das práticas pedagógicas. Outro grande desafio é não ter o contato com todos 

os alunos e familiares durante esse tempo de ensino remoto, o que impossibilita o sucesso do 

ensino e aprendizagem da criança”. 

 P3- “As aulas na escola pública não têm levado a aprendizagem, infelizmente vamos 

ao resultado fracassado. O acesso às tecnologias não é democrático e tem contribuído para 
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disparar as desigualdades sociais. Seria necessário um político de planejamento com 

financiamento para as famílias desassistidas. E isso é urgente. Esse sistema capitalista tem 

contribuído para acirrar a fome, o analfabetismo, a miséria, o fracasso escolar. É necessário 

revertermos a lógica capitalista com luta social e políticas públicas realmente democráticas”. 

As verbalizações das professoras retratam e refletem suas compreensões, as 

contribuições e os desafios enfrentados perante a utilização das tecnologias digitais no escopo 

do ERE. Mostra também a urgência e a necessidade de uma formação para que os professores 

aprendam o que fazer com o uso de inúmeras ferramentas tecnológicas, evidenciando que as 

dificuldades na realidade das participantes se sobressaíram às possibilidades trazidas pelas 

TDICS no atual cenário, uma vez que a falta de acesso por grande parte dos alunos, isto, 

torna-se um grande obstáculo para a realização dos estudos de forma remota, corroborando 

com o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997), que pontua sobre o 

problema das desigualdades no espaço escolar para o uso das tecnologias, fator tão atual e 

presente na realidade de muitos estudantes brasileiros. 

Além disso, ficou constatado a preocupação das docentes em relação à utilização das 

ferramentas associadas à falta de formação que estas profissionais se preparassem, para uma 

melhor utilização das tecnologias.  

A compreensão das respondentes revela abordagens que a pandemia do Coronavírus 

forçou toda uma classe estudantil e docente a ingressarem no mundo do ERE, trazendo à tona 

as lacunas e forçando a esse “novo normal de ensino”, com notável defasagem                          

principalmente para os alunos carentes economicamente da sociedade. 

Dessa forma, a utilização das TDICS não se mostrou tão exitosa mediante um cenário 

de falta de planejamento e criação de políticas públicas “emergenciais” que garantam e 

assegurem o acesso democrático e igualitário das tecnologias digitais para que todos 

pudessem desfrutar da oportunidade de um ensino equitativo na crise sanitária. 

Neste escopo, esperamos que esta pesquisa embasada em fundamentos teóricos que 

abordam sobre a importância das TDICS na educação e ERE e ainda pautadas na fala das 

professoras dos Anos Iniciais do ensino básico possam trazer contribuições iluminadoras ao 

trabalho pedagógico, auxiliando no conhecimento e na reflexão da realidade educacional do 

ensino público brasileiro durante a pandemia da Covid-19. O estudo expôs dessa forma as 

lacunas existentes na realização das atividades escolares por meio do ERE, evidenciando 

fatores externos para além das preocupações pedagógicas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse horizonte, foram analisadas três (3) verbalizações das professoras dos anos 

iniciais do ensino básico via Google Forms tendo como base alguns pontos complexos como:  

caminhos e descaminhos a fim de relfetirmos sobre a importância da utilização das 

tecnologias digitais na educação e no ERE no contexto da pandemia do coronavírus. 

A discussão sobre o uso de novas tecnologias envolveu uma gama de elementos como 

os próprios recursos tecnológicos, alunos, professores, o lócus escolar, além de questões 

políticas, sociais e econômicas provenientes determinadas pelos contextos. A pandemia da 

Covid-19 tem modificado o formato das atividades econômicas e, sobretudo as atividades 

escolares em todo o mundo, a esfera educacional foi bastante prejudicada com o fechamento 

das escolas e a paralisação das suas atividades presenciais. 

Dessa forma, as TDICS ganharam mais espaço frente às demandas emergenciais 

mostrando cada vez mais as possibilidades para a continuidade do processo escolar através 

do ensino remoto emergencial, estratégia rápida e acessível, pois apresenta as mesmas 

características do ensino presencial, porém, de forma online. 

Concluiu-se por tanto, que a substituição urgente das atividades presenciais para o 
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formato remoto não levou em conta a necessidade da apropriação de novos conhecimentos 

em tecnologias pelos professores, causando um aumento expressivo de atividades diárias e 

por conseguinte, enormes desafios às práticas docentes e acentuando ainda mais os já 

existentes, como o manuseio adequado de ferramentas tecnológicas utilizadas no escopo do 

ERE. Assim os professores foram forçados a se “reinventarem” em suas práticas diárias 

sendo que grande parte desse público não passou por formação que o qualifica de maneira a 

atender o atual contexto do ensino remoto. 

Além disso, mesmo diante tanto avanço tecnológico e meios de informação 

verificamos que permanece o desafio de exclusão digital. Algo evidente nesse momento 

atípico da pandemia, predominando expressiva privação com relação ao seu diante da crise 

sanitária mundial, sobretudo, em relação aos alunos brasileiros, particularmente os de escola 

pública que não estão participando da realização das atividades diárias remotas, por não 

disporem de internet e muito menos de smartphones ou outro recurso tecnológico. 

As reflexões desenvolvidas nesta pesquisa colaboraram para a compreensão de que 

apesar dos desafios enfrentados no ERE, observou-se também descobertas envolvendo o 

processo educativo escolar, não deixou de evidenciar a potencialidade da utilização das  

tecnologias digitais, como bem ficou exposto nos relatos de uma das professoras envolvidas 

ao discorrer que a tecnologia é algo fascinante, especialmente para as crianças em razão da 

interatividade e isso contribui no processo de ensino e aprendizagem.  

Concluímos, portanto, que existem muitos desafios e que as TDICS também 

apresentam potencialidades exitosas frente ao atual contexto de pandemia na efetivação do 

ERE, mas sem deixar de enfatizar as enormes dificuldades enfrentadas pelos professores e 

alunos e pais. Mesmo diante de tanto aparato tecnológico com os avanços na era da 

informática, é inadmissível que ainda exista tanta exclusão nas estratégias emergenciais de 

ensino. Assim, a potencialidade das TDICs ficará comprometida se não contemplar a todos, 

objetivando uma dimensão humana, dialógica e emancipatória. 
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